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Szervezet neve:
Szandaszőlősért Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

364

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

364

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök

12

145

12

145

376

145

345

229

1 344

348

-999

-119

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

28

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

28

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Szervezet neve:
Szandaszőlősért Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

148

93

148

93

7 806

439

7 806

439

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
- adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei

94

94

7 410

7 410

360

360

6

6

5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

7 960

532

7 960

532

7 729

278

7 729

278

327

92

327

92

777

280

777

280

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei
6. Anyagjellegű ráfordítások
7. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások
10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

123

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

123
Nyomtatva: 2016.06.11 01.17.22

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Szandaszőlősért Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

8 956

650

8 956

650

-996

-118

-996

-118

-996

-118

-996

-118

-996

-118

-996

-118

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény (A-B)
12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)
13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

7 420

7 420

36

36

D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

5 0 0 8

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Szolnok
Közterület jellege:

Simon Ferenc
Lépcsőház:

32

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:

1 6

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 8 2 3 9 9 2

1.6 Képviselő neve:

0 2

Ajtó:

/1994 /02

6 1. PK . 6 6 7

1.4 Nyilvántartási szám:

út

1 1 7 8
1

1 6

Hegyiné Mladoniczki Éva

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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Szervezet neve:
Szandaszőlősért Egyesület
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

7 960

532

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

36

D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

7 420

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

504

532

8 956

650

327

92

-996

-118

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
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Szervezet neve:
Szandaszőlősért Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

400 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

317 704
317 704
400 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

91 879
225 825

Felhalmozási
Összesen:

317 704
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.11 01.17.22

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Szandaszőlősért Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

8 907

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

8 907
8 907
8 907
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

8 907

Felhalmozási
Összesen:

8 907
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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Szervezet neve:
Szandaszőlősért Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

29 800

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

29 800
29 800
29 800
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

29 800

Felhalmozási
Összesen:

29 800
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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M1 - Mellékletek
Törvényszék: 16 Szolnoki Törvényszék

Csatolt mellékletek
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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PK-142-02 Szöveges beszámoló
SZANDASZLSÉRT EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2015. (1).pdf

SZANDASZŐLŐSÉRT EGYESÜLET
2015. ÉVI BESZÁMOLÓ

1. BESZÁMOLÓ A SZANDASZŐLŐSÉRT EGYESÜLET 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
Egyesületünk a tavalyi munkatervében vállalt feladatokat teljesítette.
Hagyományosnak tekinthető programjaink maradéktalanul megvalósultak, de minden évben
igyekszünk hagyományteremtő szándékkal újabb programokat beépíteni munkatervünkbe A
Művelődési Házzal továbbra is szoros szakmai kapcsolatban állunk, hiszen a technikai és
humánerőforrás hátteret biztosította számunkra. A szandaszőlősi klubokkal és szervezetekkel az
elmúlt évben is sikeresen működtünk együtt.
A korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben is folyamatosan kerestük a pályázati lehetőségeket, melyek
elengedhetetlenek működésünkhöz.
Az elmúlt évben csak a Nemzeti Együttműködési Alaphoz beadott működési pályázatunkat
támogatták 400.000 Ft-tal. Decemberben Tanoda létrehozására irányuló pályázatot nyújtottunk be,
ennek eredménye azonban még nem ismert.
Az elmúlt évben a Szandaszőlősért Egyesület részt vehetett a kulturális közfoglalkoztatási
programban, így ennek keretén belül kulturális közfoglalkoztatott munkatárs fogadására nyílt
lehetőségünk. A munkatársak nagyban segítették munkánkat. A program folytatásához szükséges
előjelentkezést leadtuk, várjuk a folytatást.
A 2015. évben végzett közművelődési tevékenységről beszámoltunk a közművelődési statisztikában.
A művelődési ház agórájában felállított szabadpolcos könyvtárat folyamatosan figyelemmel kísérjük,
könyvadományokból pótoljuk amennyiben szükséges a könyvek feltöltése.
2015-ben az egyesület közhasznújogállását megszűntette a bíróság, sajnos nem teljesültek a
közhasznú jogálláshoz szükséges feltétetlek. Így alapszabályunkat módosítottuk, illetve
címváltozásunkat is rögzítettük az új alapszabályban.

2015-ös év programbeszámolója
Hagyományos rendezvényeinket is megrendeztük az évben:
2015. február 7-én tartottuk a hagyományőrző farsangi rendezvényünket a Maskarádét, melyen
játszóházzal, fánksütéssel, kézműves foglalkozással vártuk a családokat.
2015. február 10-én megtartottuk hagyományos fórumunkat, sok szandaszőlősi szervezet
képviseltette magát.

2015. március 13-án a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével
ünnepi műsort rendeztünk márc. 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából.
2015. március 28-án Korosztár tehetségkutató vetélkedőt rendeztünk a nyugdíjas korosztály részére.
A programra nemcsak Szolnokról, de a környező településekről is érkeztek versenyzők, így
elmondható, hogy a program egyre nagyobb népszerűségnek örvend.
2015. április 2-án zŰrkaland címmel rendeztünk programot, melyen a résztvevők bepillantást
kaphattak a csillagászat rejtelmeibe, és kreatív tevékenységeken keresztül kerülhettek közelebb
ehhez a témához.
2015. április 11-én rendeztük a Szépség-és egészségnapot, ahol a rengeteg szolgáltatás
igénybevétele mellett számos bemutató előadásra, ismeretterjesztésre is sor került.
2015 májusában egyesületi közgyűlést tartottunk, ahol a tagok elfogadták az egyesület beszámolóját
és közhasznúsági jelentését.
2015. május 9-én rendeztük a Szandai Sportnapot, amelyet a múlt évben az előzőektől eltérő
struktúrával rendeztünk meg. A korábban teremfoci bajnokságot már nem is hirdettük meg, hiszen az
iskolai tornaterem bérleti díja olyan költségeket ró az egyesületre, melyet a csapatokra nem
háríthattunk át. A nap során szabadtéri sportbemutatókat láthattak az érdeklődők a Lengyel Antal
téren, mintegy 10 csoport és különböző sportegyesületek mutatkoztak be a versenyekkel
egybekötött programon.
2015. május 15-én Dance Fitness Gálára került sor, amely mindig sikeres és látogatott program. Sok
gyermek kap itt kedvet a színpadi produkciók láttán a mozgásformák gyakorlására.
2015. május 17-én koordinátorként csatlakoztunk az országos TeSzedd! akcióhoz, ahol több helyi
szervezettel együtt igyekeztünk az akció keretében engedélyezett típusú hulladékoktól megtisztítani
a lakóterületet.
2015. június 27-én komplex rendezvényt valósítottunk meg a Művelődési Házzal közösen. A Szandai
Nyár az egyik legnagyobb látogatót vonzó rendezvény Szandaszőlősön, amely a tavalyi évben is
megtöltötte a Lengyel Antal teret.
A Szandai Halétel Főzőversenyt is erre a napra szervezte az egyesület, melynek tapasztalata alapján
elmondható, hogy a nyár elején még könnyebben megszólíthatók a főzésre potenciálisan
benevezendő csapatok. További átgondolást igényel azonban, hogy melyik időpont maradjon. A
főzőversenyt gyermekprogramok, zenei programok kísérték.
2015. június 27. és július 25. között került sor a Szandai Nyár rendezvénysorozatra, mely elsősorban
a művelődési ház rendezvénye volt, de az egyesület is aktív szerepet vállalt a lebonyolításban.
A programok között szerepelt Éjszakai filmvetítés, Lampionos est, Hagyományok udvara, kézműves
szombat, nótaest. A nyár folyamán két alkalommal hirdettünk szabadtéri lábtenisz bajnokságot,
megrendezésére azonban érdeklődés hiánya miatt mégsem került sor.

2015. augusztus 13-án a Mesehősök napja várta a gyerekeket, ahol a mai mesék hősei kerültek az
idei program középpontjába. Kincsvadászat volt a rendezvény egésze, ahol az egyes feladatok vitték
egyre közelebb a kincshez a résztvevő csapatokat.
Augusztus 14-én délután Családi Kalandtúrán vehettek részt a lakóterület családjai, melyre ezúttal
igen kevés számú nevező csapat érkezett, ezt azonban a hosszú ideje tartó rekkenő hőségnek tudtuk
be.
2015. szeptember 18-án hagyományőrző, szüreti rendezvényünk a Mustivál valósult meg szintén a
téren, ahol a mustkészítés és kóstolás közben sok-sok játékvárta a gyerekeket és szüleiket. Este a
Szandaszőlős Táncegyüttessel közös szervezésben táncházba vártuk a népzenét, néptáncot
kedvelőke.
2015 decemberében az adventi vasárnapokon a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola közreműködésével ünnepi műsorokkal és gyertyagyújtással vártuk a lakosságot.
Nagyon népszerű ez a rendezvény, minden alkalommal telt házas közönség előtt szerepeltek a
gyerekek. A gyertyagyújtásra pedig a különböző egyházak képviselőit kértük fel, akik igazán meghitt
hangulatot tudtak teremteni beszédükkel.
Ismét útjára indítottuk adománygyűjtő akciónkat, amelynek keretében decemberben tartós
élelmiszerekből álló csomagot tudtunk eljuttatni a rászoruló családok részére a Szanda Buci Pékség, a
SzapáryExtra3 Pékség, a Vincze és Társa Kft, a Bunge Zrt., a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola segítségével.
Karácsony előtt meleg étel osztásra került sor az egyesület közreműködésével a rászorulók részére.
Az akció a Bige Holding Zrt. és a Szolnok Városi Önkormányzat támogatásával valósult meg. Az ételek
kiosztásában 8 napon át segítettünk, napi 84 adag ételt osztva a hátrányos helyzetű családoknak.
Marketing tevékenységünk:
Programjainkról, rendezvényeinkről, akcióinkról minden alkalommal plakáton, szórólapon az
interneten, programfüzeteken tájékoztattuk Szandaszőlős lakosságát
Rendezvényeinkről minden esetben informáljuk az Új Néplapot, a Szolnok Televíziót, az Aktív, illetve
az Amadeus rádiót, valamint az internetes felületen megtalálható programajánló oldalakon a
különböző intézményeket, civil szervezeteket.
A Szandai Programfüzet kiadására 2 alkalommal nyílt lehetőség, mely tartalmazta az egyesületi
programokat is.

Civil partnerekkel és önkéntesekkel való együttműködés:
A lakóterület civil szervezeteivel, klubjaival a tavalyi évben is szoros és sikeres volt a kapcsolatunk.
Továbbra is humán erőforrással és pályázati tanácsadással segítjük a szervezeteket, klubokat.
Programjaink, rendezvényeink megvalósításában számíthatunk az együttműködésre a szervezetek
részéről.

