
 
Szandaszőlősért Egyesület   

2010. évi közhasznúsági jelentése 

Az egyesület elnöke az alábbi közhasznúsági jelentést terjeszti elő a 2010. évi tevékenységéről. 

 

Az Egyesület a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Bíróság 2007. szeptember 10-én kelt 

Pk.61.667/1994./12. számú végzésével vette a társadalmi szervezet nyilvántartott adataiban 

bekövetkezett változás nyilvántartásban vételét, valamint közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 

Az egyesület célja: A lakóterületén élők érdekképviselete különböző gazdasági, kulturális, társadalmi 

szervezeteknél. A közösségi tudat, az összetartás, a helyi lokálpatriotizmus erősítése a szabadidő 

eltöltéséhez szükséges feltételrendszerek megteremtésével, kulturális, sport rendezvények szervezésével. 

 

Az Egyesület 2010. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolója 

Közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlege 

Megnevezés 
Előző 

időszak
(eFt) 

Tárgy 
időszak

(eFt) 

E S Z K Ö Z Ö K  (AKTÍVÁK): 

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III)   3 349

I. Immateriális javak      

II.  Tárgyi eszközök      

III. Befektetett pénzügyi eszközök      

B. FORGÓESZKÖZÖK (I+II+III+IV) 294 715

I. Készletek      

II.  Követelések      

III. Értékpapírok      

IV. Pénzeszközök  294 715

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (A+B) 294 4 064

  

    

F O R R Á S O K  (PASSZÍVÁK): 

C. SAJÁT TŐKE (I+II+III+IV+V) -5 036 4 064

I. Induló tőke/Jegyzett tőke     

II. Tőkeváltozás/Eredmény -5 282 294



III. Lekötött tartalék     

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 246 3 770

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből     

D. TARTALÉK     

E. CÉLTARTALÉKOK      

F.  KÖTELEZETTSÉGEK (I+II) 5 330   

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek      

II. Rövid lejáratú kötelezettségek  5 330   

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN: 294 4 064

 

Eredménylevezetés közhasznú egyéb szervezetnél 

Megnevezés 
Előző 

időszak
(eFt) 

Tárgy 
időszak

(eFt) 

A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II) 616 29180

I. Pénzügyileg rendezett bevételek(1+2+3+4+5)     

  1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás     

  a.) alapítótól     

  b.) központi költségvetésből     

  c.) helyi önkormányzattól     

  d.) egyéb     

  2. Pályázati úton elnyert támogatás 460 25599

  3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 54 75

  4. Tagdíjból származó bevétel   114

  5. Egyéb bevétel 102 3392

II. Pénzbevételt nem jelentő  bevételek      

B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1+2)     

  1. Pénzügyileg rendezett bevételek     

  2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek     

C.  TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A/I+B/1) 616 29180

D. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A/II+B/2)     

E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) 370 24616

  1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások  370 24616

  2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások      

  3. Ráfordítást jelentő elszámolások      
  4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások      

F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4)     

  1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások      

  2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások      

  3. Ráfordítást jelentő elszámolások      
  4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások      

G. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1+2) 246 4564

  1. Tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) 246 4564



  2. Nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)     

H. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG     

  1. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye (B/1-F/1)     

  2. Egyéb tárgyévi pénzügyi eredménye (-F/4)??     

  
3. Nem pénzben realizált - adóalapot jelentő - tárgyévi eredmény (B/2-F/2-
F/3)     

  4. Adózás előtti eredmény (+/-1+/-3)     

I. ÖSSZES PÉNZÜGYI EREDMÉNY (+/-G/1+/-H/1-H/2) 246 4564

J. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG     

K. 
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNYE 
(H/4-J) 

    

Tájékoztató adatok 

A. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK   667

1. Bérköltség   525

  ebből: - megbízási díjak   525

             - tiszteletdíjak     

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések     

3.  Bérjárulékok   142

B. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 47 280

C. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS   794

D. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 323 22875

E. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK (PÉNZÜGYILEG RENDEZETT)     

F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % összege 54 75
 

Kimutatás a vagyon felhasználásáról – 2010. év 

Megnevezés 
2010. évi 
összeg   

Saját tőke összesen 4 064

Induló tőke 
 

- növekedésre ható tényezők 
- csökkenésre ható tényezők 

Tőkeváltozás 
294 

- növekedésre ható tényezők 
- csökkenésre ható tényezők 
  =közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége
  =vállalkozási  tevékenység tárgyévi vesztesége
  =egyéb 

Tárgyévi eredmény/Eszköz vásárlásból/
3770 

- növekedésre ható tényezők 29180
-csökkenésre ható tényezők 25410
 



Kimutatás a kapott támogatásokról és azok felhasználásáról – 2010. év 

Megnevezés 
Összeg

E Ft-ban 

Központi költségvetési szerv (állami támogatás) 0
Elkülönített állami pénzalap 0
Helyi önkormányzat és szervei 0
Kisebbségi települési önkormányzat 0
Települési önkormányzati társulás 0
Magánszemélyek 0
Cégek, vállalkozók/önerő/ 2 790
Gazdasági bevétel 0
Pályázati úton elnyert támogatás 25 599
Közhasznú tevékenység bevétele 75
Egyéb bevétel 716

Ö
29 180

 

Az Egyesület kapott támogatásai és felhasználásai 2010-ben a következőképpen 
alakultak: 

Egyesületünk központi költségvetési támogatásból normatív támogatásban  nem részesült, de  
központi állami támogatás  volt az SZJA 1 %-ok kiutalása, ami 2010-ben 75.187,-Ft volt. 
Elköltését az egyesület közgyűlése döntése alapján határoztuk meg. 

Elkülönített  ál lami pénzalapból a pályázatokon nyert támogatásaink révén részesültünk, 
melyeket az alábbiak szerint költöttünk el: 

 200.000 Ft támogatást nyertünk a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városgazdálkodás Bizottsága által kiírt önkormányzati Környezetvédelmi Alap 
felhasználására.  

 A Nemzeti Civil Alapprogramtól 200.000 Ft-ot nyertünk működési célú felhasználásra. 

 A Nemzeti Civil Alapprogramtól 236.400 Ft-ot a Szanda infó kiadványra. 

 A Nemzeti Civil Alapprogramtól 157.000 Ft-ot a Szandatánc versenyre. 

 A Nemzeti Civil Alapprogramtól 400.000 Ft-ot Drogprevenciós és ifjúsági rendezvények 
lebonyolítására. 

 34.000 Ft támogatást pedig sportprogramokra a Szolnok Megyei Közalapítványtól. 
 

Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott, Zöld városrész projekttel 
25.116.180,- Ft-ot nyertünk, 2009-ben. A támogatás pénzügyi teljesítése 2010. évben valósult 
meg. *Norvég Alapból 24 371 307,-Ft realizálódott.  

Célunk, hogy a jövőben még jobban kihasználjuk a pályázati lehetőségeket. 

Egyéb bevéte l  összege ( rendezvény, nevezési díj, belépő) 715.992,-Ft, melyet rendezvényeink 
sikeres lebonyolítására fordítottunk.  



Az egyesületvezető t isztségvise lő i  az alapítvánnyal kapcsolatos munkájukat külön díjazás nélkül 
végzik.  

Kimutatás cé l  szerinti juttatásokról – 2010. év 
Az Egyesület cél szerinti juttatásokban nem részesült. 

 
Beszámoló a Szandaszőlősért Egyesület 2010. évi tevékenységéről 

 
Az egyesület 2010-es munkatervében tervezett feladatok többsége megvalósult, melyek 
szervezésénél törekedtünk arra, hogy a már hagyományos rendezvények mellett újszerű 
programokat is szervezzünk, valamint idén is kiemelt hangsúlyt fektettünk a pályázatok írására, 
hiszen csak a pályázatok kínálnak lehetőséget számunkra arra, hogy a szervezetet működtessük, 
programokat szervezzünk. Sikernek tekintjük, hogy több pályázatunk is pozitív eredménnyel 
zárult, így lehetőségünk nyílt az egyesület által szervezett rendezvények bővítésére és a lakókörzet 
minőségének javítására is.  Folyamatosan kerestük a lehetőséget a helyi civil szervezetekkel való 
együttműködésre, tapasztalatcserére. 
Ebben az évben is a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény segítsége járult hozzá rendezvényeink sikeréhez, hiszen mind az 
intézményi infrastrukturális hátteret, mind a humán erőforrást biztosította számunkra. 
 
2010 januárjában megjelentettük a Szanda infó kiadványt, mely azóta 3000 példányszámban, 
kéthavonta jelenik meg a lakóterületen. Elmondhatjuk, hogy egyre többen ismerik és várják ezt a 
füzetet, amely leginkább a helyi intézmények, civil szervezetek programjait, beszámolóit 
tartalmazza, információs jelleggel. 
A 2010-es év egyesületünk életében a Norvég Alap pályázat lebonyolításának éve volt, hiszen 
számos program és eszközbeszerzés valósulhatott meg a pályázat segítségével: 
A pályázaton elnyert támogatás összesen: 25.116.180.- Ft volt, ebből zöld felületek növelés célra 
az alábbiakra volt lehetőségünk: 

- 23 db fa ültetése 
 - 5 db túlkoros fa ültetése 
 - 1188 db sövény ültetése 
 - 86 db cserje ültetése 
 - 68 db tuja ültetése 
- 2794 m² terület gyepegyengetése, gyomirtása, talajlazítása, fűmagvetés 
- 50 m² gumiágy lefektetése 
 - 151 m² kerti út készítése 
- 130 db évelő ültetése 
 - 33 db parkrózsa ültetése 
 - Fa szerkezetű, szabadtéri, fedett foglalkoztató  

Erdei iskola táborok és Tisza-parti tanösvény látogatásokat is szerveztünk, 5 alkalommal 
Rákóczifalván Dencs Antal Sporttelepen alkalmanként 23 gyerek vett részt 6 nap (5 éjszaka), 
Tisza-parti tanösvény látogatáson pedig a Szandaszőlősi Ált. Isk. tanulói, Munkácsy Úti Óvoda, 
Eszterlánc Óvoda óvodásai vehettek részt, mintegy 900-an 



Eszközbeszerzésre is lehetőséget adott a projekt, 4 db komposztálót, 1 db esővízgyűjtőt, 1 db 
fűnyíró-gépet, 10 db PET-palack zsugorítót, valamint, 3 db kerékpártárolót (30-30 kerékpár 
tárolására alkalmas) sikerült beszereznünk és gyakorlati alkalmazásba állítanunk. 
 
Az egyesületi nagyrendezvények március hónapban kezdődtek, 2010. március 13-án szerveztük 
meg a Szépségbörze elnevezésű rendezvényt, melyet kísérleti jelleggel indítottunk útjára. A külső 
és belső szépséggel foglalkozó programot a jövőben is szeretnénk megvalósítani. 
2010. március 26-28. között bonyolítottuk le a „Tisztítsuk meg Szandaszőlőst” hulladékgyűjtő 
akciót, ahol több civil szervezet is csatlakozott a lakossági felhívásunkhoz, mely az illegális 
szemétlerakó helyek felszámolására irányult. A rendezvénynek több tanulsága is volt számunkra, 
hiszen a konténerek megtöltésekor tanúsított lakossági szélsőséges magatartási megnyilvánulások 
figyelmeztető jelek számunkra, a program legközelebbi szervezésénél. 
2010. május 15-én rendeztük meg a III. Szandai Sportnapot, melyet 2010 méteres 
futóversennyel indítottunk, valamint kispályás labdarúgó mérkőzésekkel folytattunk. A 
rendezvény ezúttal is nagy népszerűségnek örvendett a sportra fogékony lakosok körében. 
2010. május 22-én került sor az Egészségbörze rendezvényünkre, mely egy korábbi – a 
Gyökerek fesztivál - programunk átgondolásával jött létre. A rendezvényen a látogatók 
találkozhattak a hagyományos és alternatív gyógyászat sok szereplőjével, a gyógymódok 
gyakorlati alkalmazásával, bemutatókkal, előadásokkal, kiállításokkal. 
2010. június 26-án a Szandai Nyár programot bonyolítottuk le, melyet az iskolával és az 
önkormányzattal együtt szerveztünk. Más volt ez az elmúlt évekhez képest, hiszen itt kerültek 
bemutatásra a szandaszőlősi fejlesztések tervei. 
2010 nyarán három, főként a családokat, gyerekeket megszólítva rendeztük meg programjainkat. 
Ekkor került sor a Hagyományok udvara, a Mesehősök napja és a Családi kalandtúra 
rendezvényekre. A három közül egyedül a Mesehősök napja program volt már a korábbi években 
is, a másik kettő még nem, ezek idei szervezésénél levonjuk a tapasztalatokat. 
2010. szeptember 4-én rendeztük meg a III. Szandai Halétel Főzőversenyt, amely a lakóterület 
ismert és hagyományteremtő rendezvényévé vált. A program célja, a résztvevők gasztronómiai 
tapasztalatcseréje, íz világuk szélesítése, valamint a rendezvény szórakoztató jellegén keresztül, 
közösségformáló szerepe.  A jelentkezések alapján tapasztaltuk, hogy a főzőverseny valóra 
váltotta a hozzá fűzött elképzeléseinket és terveinket.  
2010. szeptember 24-én „Mustivált” szerveztünk második alkalommal. A szabadtéri 
rendezvényen a szüreti eszközök bemutatásán túl, szüreti és népi játékok, kézműveskedés, 
valamint szüreti dallamok biztosították a jó hangulatot.  
2010. október 1-én került sor a Norvég Alap záró rendezvényére, ahol a prezentációkon túl 
főként az öko anyagok gyakorlati alkalmazása került előtérbe. A rendezvényen a projektben 
érintett intézmények és civil közösségek vettek részt. 
2010. november 6-án Egészségbörzét szerveztünk, melyet a tavaszi programunkhoz hasonló 
tematika alapján bonyolítottunk le. 
2010. november 13-án első alkalommal rendeztük meg a Szandatánc elnevezésű versenyt, amely 
egy táncverseny volt. A program népszerű volt, így igyekszünk ebben az évben is megrendezni. 
2010. november 27-én került sor az őszi Sportnapra, mely ezúttal kizárólag futballmérkőzésekre 
korlátozódott. A folyamatosan emelkedő nevezői létszám igazol bennünket, hogy szükség van az 
ilyen rendezvényekre. 



2010 decemberében három programot bonyolítottunk le, az adventi játékbajnokságot, egy író-
olvasó találkozót és a hagyományos adományosztó akciót. Az adományokat a rászoruló 
szandaszőlősi családoknak osztottuk ki. 
 
 Marketing tevékenységünk: 
Programjainkról, rendezvényeinkről minden esetben plakátokon, szórólapokon és interneten 
keresztül tájékoztatjuk Szandaszőlős lakosságát. A Publicum, Szolnok Est című kiadványokon 
keresztül pedig eljutunk Szolnok város egész lakosságához.  
Programjainkról minden esetben tájékoztatjuk az Új Néplapot, a Szolnok Televíziót és az Aktív 
Rádiót, akikkel igen jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk. Úgy ítéljük meg, hogy a programok 
népszerűsítésére még több marketing eszközt kell kihasználnunk, illetve a meglévőek 
hatékonyságát kell növelnünk, hiszen rendezvényeink látogatottságával nem vagyunk elégedettek, 
a szervezésbe és lebonyolításba fektetett energia gyakran nincs egyenes arányban a látogatók 
számával.  
 
Civil szervezetekkel, önkéntesekkel való együttműködés: 
Ebben az évben egyesületünk részt vesz a Civil Kiválóság Programon, ahol megismerhetjük a 
hatékony szervezetirányítás, önértékelés módszerét és fontosságát. A programon számos 
szervezettel állunk kapcsolatba, tanulhatunk egymástól. Emellett természetesen a lakóterület civil 
szervezeteit is mindig megkeressük programjainkkal, az azokban való közreműködésért. A 2010-
es évben több alkalommal vettük igénybe önkéntesek segítségét, akikre rendszeresen 
számíthatunk a rendezvények lebonyolításánál. 
Reméljük, hogy egyesületünk Szandaszőlős meghatározó civil szervezetévé vált az elmúlt 
időszakban, amely vállalt feladataival segíti és támogatja a településrész lakosságát. 
Ennek érdekében szeretnénk a tisztelt egyesületi tagok összefogását kérni a jövő évi 
programtervünk teljesítéséhez. 
 
 
Az egyesület 2010-ben sem támogatott pártokat, illetve politikai szervezeteket. 
 
Az egyesület székhelye: 5008 Szolnok, Gorkij út 32. 
Telefon: 56/424-330 
 

 
Szolnok, 2011. május 24. 
 

      Hegyiné Mladoniczki Éva 
             egyesületi elnök 

 
 

 

 


