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A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2007. évi közhasznúsági jelentése a Közhasznú 

szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §, valamint a 224/2000. Kormány rendelet 

előírásai alapján készült. 

 

 

1. Jogi helyzet 

 

A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesületet a 2003. október 20. napján megtartott alakuló 

közgyűlésen megjelent 10 magánszemély alakította. 

A Vas Megyei Bíróság a 2004. február 25. napján kelt Kny. 60.099/2003/6. határozat 

számmal, 5/2004. sorszám alatt vette nyilvántartásba, majd 2004. július 5. napján kelt Kny. 

60.099/2003/10. számú határozatával - közhasznú besorolású szervezetként minősítette. 

Az Egyesület 2004. március 29. dátummal jelentkezett be az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési 

Hivatal Vas Megyei Igazgatóságához, ahol a 18894642 – 1 – 18 adószámmal regisztrálták. 

Az Egyesület statisztikai jelzőszáma (KSH szám): 18894642 9133 529 18 

Az Egyesület a Kereskedelmi és Hitelbank RT Szombathelyi Fiókjánál nyitott bankszámlát 

2004. április 01.-én, melynek száma 10201006 – 50239191.  

 

 

Az Egyesület célja: 

 

 A magyar fiatalok rendszeres tájékoztatása, képzése a közélet aktuális és általános 

kérdéseiről  

 Különböző rendezvények, tanfolyamok, tréningek, táborok szervezése a társadalmi élet 

hiteles képviselőinek rendszeres közreműködésével 

 



 A társadalom jövőképének befolyásolása hiteles és rendszeres tájékoztatása az európai 

fejlett demokráciák tapasztalatainak feldolgozása és az ismeretek rendszeres átadása, 

terjesztése 

 A közéletiség kritériumainak feltárása, megfogalmazása, megismertetése a jövő 

nemzedékével 

 A közéleti stílussal kapcsolatos társadalmi várakozások feltárása, befolyásolása 

 Az ifjúság sportra nevelésének elősegítése 

 

Az Egyesület – a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. Törvény 26. § c) pontja 

szerint - az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 

 

 (3.) tudományos tevékenység, kutatás 

 (4.) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

 (5.) kulturális tevékenység 

 (19.) euro – atlanti integráció elősegítése 

 

 

Az Egyesület vagyona: 

 

Az Egyesület alapításakor alapítói vagyonnal nem rendelkezett, a tagok által befizetett 

tagdíjak, valamint a különféle formában elért bevételek (támogatások, adományok, szponzori 

és rendezvények bevételei) alkotják az Egyesület célja szerinti tevékenységekre 

felhasználható vagyont. 

Az Egyesület vagyonának kezelője és vezető szerve az 5 tagú Elnökség, melynek tagjait az 

Alapító Okiratban meghatározott összetételben a Közgyűlés választja. 

Az Egyesület 3 főből álló Felügyelő Bizottságot is létrehozott. 

 

 

2. Az Egyesület számviteli beszámolójának főbb tételei 

 

Az Egyesület a 224/2000. évi Kormány rendelet alapján ún. egyszerűsített beszámoló 

készítésére kötelezett, könyvvezetésében pénzforgalmi szemléletű ún. egyszeres könyvvitelt 

alkalmaz. 

Az Egyesület 2007. december 31. fordulónappal elkészített számviteli beszámolójának részei 

 

 Mérleg 

 Eredménylevezetés 

 Közhasznúsági jelentés 

 

 

2.1. A mérleg főbb tételei: 

 

Eszközök     

 

Az Egyesület 2007. december 31. napján 166 eFt összegű befektetett eszközzel rendelkezett, 

melyet egy notebook jelent. 

A forgóeszközöket egyrészt a 250 eFt összegű vevőkövetelés, másrészt a házipénztárban és 

bankszámlán lévő pénzeszközök jelentik 133 eFt összegben. 

 

 



 

Források 

 

Az Egyesület alapításakor induló tőkével nem rendelkezett. A saját tőke mérlegsorban 

található az alapítás óta eltelt időszakban jelentkező egyes évek eredményeinek halmozott 

összege („Tőkeváltozás” - 425 eFt), valamint a 2007. évi eredmény ( - 51 eFt). A tartalék 

sorban 83 e Ft, a kötelezettségek között 550 eFt összegű tulajdonosok által adott kölcsön 

(hosszúlejáratú kötelezettség), valamint 167 eFt rövidlejáratú kötelezettség, melynek 

összetevői: 56 eFt 2008. januárban kifizetett bér, a bér járulékai, a levont járulékok és a 

személyi jövedelemadó 88 eFt, szállítói kötelezettség 13 eFt. 

 

 

2.2. Az eredménylevezetés főbb tételei: 

  

Bevételek 

 

Az Egyesület a 2007. év során vállalkozási tevékenységet nem folytatott, így ebből 

következően sem bevételt, sem ráfordítást ilyen címen nem számolt el. 

Az alaptevékenységből (cél szerinti tevékenység) összesen 1,712 eFt bevételt realizált, az 

alábbi összetételben: 

 

 

Jogcím Összeg (eFt) Megoszlás (%) 

   

Közhasznú célú működésre kapott 

támogatás 

463 27,0 

Pályázati úton elnyert támogatás 846 49,4 

Közhasznú tevékenység bevétele 345 20,2 

Tagdíjak 58 3,4 

   

Összesen 1,712 100,0 

 

 

A közhasznú célú működésre kapott támogatások (463 eFt) közül 300 eFt-ot vállalkozások, 

124 eFt-ot magánszemélyek nyújtottak, 39 eFt a személyi jövedelemadó 1%-ból származott.  

A pályázati úton elnyert támogatások közül 222 eFt a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán, 

a Szociális és Munkaügyi Minisztérium nevében a Nemzeti Civil Alapprogram kezelő 

szervezetétől 375. 921 Ft támogatásban részesült 2006 évben, mely támogatásból a 2007 év 

során, került kifizetésre a szerződés szerint, melyet szervezetünk működési kiadásainak 

fedezésére és működési feltételeinek megteremtésére kapott és fordított. 

 

 

A közhasznú tevékenység bevételéből 250 eFt a Nyugat - dunántúli Regionális Munkaügyi 

Központ, Munkaerő- piaci Alap decentralizált foglalkoztatási alaprész regionális keretből 

kapott támogatást, mely a munkaerő- piaci és foglalkozási információ nyújtásával biztosít 

egyesületünk segítséget a kistérség foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében. 

 

95 eFt az Egyesület Nyugat-Dunántúli Nyári Napok rendezvényének bevételét jelenti. 

 

 



 

Ráfordítások 

 

Az Egyesület a ráfordítások között az alábbi tételeket számolta el: 

 

Jogcím Összeg (eFt) Megoszlás (%) 

   

Munkabér 120 7,8 

Bérek járulékai 41 2,7 

Étkezési utalvány 10 0,6 

Útiköltség-térítés 8 0,5 

Kiküldetési költség 10 0,6 

Bérleti díj 15 1,0 

Nyomtatvány, irodaszer 42 2,7 

Postaköltség 26 1,7 

Rendezvények költségei 602 39,1 

Artisjus jogdíj 57 3,7 

Internet ktg 63 4,1 

Fogyóeszközök 97 6,3 

Pályázati díj 7 0,4 

Nyomdai szolg. 60 3,9 

Eszközvásárlás (100 eFt alatti) 115 7,5 

Telefonköltség 171 11,1 

Kulturális járulék 3 0,2 

Adott támogatások 10 0,6 

Bankköltség 18 1,2 

Értékcsökkenési leírás 59 3,8 

Egyéb szolgáltatás 4 0,3 

   

Összesen 1,538 100,0 

 

 

A ráfordítások az Egyesület működési feltételeinek megteremtéséhez, valamint a tevékenység 

folytatásához elengedhetetlenül szükséges mértékű kiadásokat jelentették 1,538 eFt 

összegben. Mindez a 225 eFt ráfordítást jelentő eszközváltozással (tárgyi eszköz beszerzése), 

valamint az 59 eFt ráfordítást jelentő elszámolással (értékcsökkenési leírás) együtt 

eredményezte az Egyesület 51 eFt veszteségét.  

 

 

3. Költségvetési támogatás felhasználása 

 

Az Egyesület a központi költségvetésből, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium nevében a 

Nemzeti Civil Alapprogram kezelő szervezetétől 375. 921 Ft támogatásban részesült 2006 

évben, mely támogatásból a 2007 év során, került kifizetésre a szerződés szerint, 222 eFt 

támogatás, melyet egyesületünk működési feltételeinek javítására használt fel. 

Ebből a támogatásból vásárolta egyesületünk a működési kiadásainak fedezése mellett, az 

egyesületünk számára fontos notebook-ot 225e Ft értékben.  

 

 

 



 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

 

Az Egyesület alapítása során alapítói vagyonnal nem rendelkezett, a megszerezett 

bevételekből az Alapító Okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységének biztosításához 

szükséges működési feltételek kialakítására fordította. 

 

 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

 

Az Egyesület cél szerinti juttatást nem kapott. 

 

 

6. Állami, önkormányzati támogatások 

 

Az Egyesület a Vas Megyei Önkormányzattól 445 eFt, Csepreg Város Önkormányzatától 185 

eFt támogatást kapott. A Nemzeti Civil Alapprogramtól 222 eFt támogatásban részesült. 

 

 

7. Az Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 

 

Az Egyesület vezető tisztségviselői semmiféle juttatásban nem részesültek, az Egyesület ilyen 

jogcímen kiadást nem számolt el. 

 

 

8. Beszámoló a közhasznú tevékenységről 

 

Céljainknak megfelelően egyesületünk az alábbi tevékenységeket végezte 2007 évben:  

 

Az egyesületünk célja között szerepel, hogy tagjainak, de elsősorban a fiataloknak rendszeres 

tájékoztatása, képzése a közélet aktuális és általános kérdéseiről, különböző rendezvények, 

tanfolyamok, tréningek, táborok szervezése a társadalmi élet hiteles képviselőinek rendszeres 

közreműködésével. Az ifjúság sportra nevelésének elősegítése, a fiatalok körében.   

 

Ezen céloknak megfelelően végezte egyesületünk tevékenységét 2007. évben is. Egyesületük 

aktívan részt vett a városi ünnepi megemlékezéseken valamint a májusban megrendezett 

kihívás napon és az őszi szüreti felvonuláson. Április hónapban egyesületünk aktív 

szervezésében és részvételével megrendeztük Csepregen  a Legyen Hozzá Közöd fiatalok 

önkéntes napját, melyen szemétgyűjtési akciót szerveztünk Csepreg Város Önkormányzatával 

és számos civil szervezet összefogásával. Így valósulhatott meg a Demokratikus Ifjúsági 

Alapítvány országos felhívására a fiatalok önkéntes napja Csepregen. Június hónapban 

Holnapért Kupanap címmel kistérségi kispályás futball kupát rendeztünk 15 csapat 

részvételével, mely rendezvényünk a tavalyi esztendőben is nagy sikert aratott a kistérségben 

élő fiatalok körében.  Ebben az évben indítottuk útjára a kistérségi labdarúgó bajnokságunkat 

Holnapért címmel, melyhez több település is csatlakozott. Ennek köszönhetően áprilisban 

Tormásligeten, májusban Simaságon, júniusban Csepregen, júliusban Újkéren, augusztusban 

Szakony településen zajlottak a labdarúgó összecsapások számos csapat részvételével és 

hatalmas nézősereggel. A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület szervezésében 2007. július 

7-8. között Csepreg Városában hagyományoknak megfelelően került megrendezésre már 6. 

alkalommal a Nyugat-Dunántúli Nyári Napok elnevezésű ifjúsági, szabadidős és kulturális 



fesztivál. A rendezvény célja a regionalitás erősítése, megyék közötti összetartás, 

együttműködés elősegítése és a régió valamint a település idegenforgalmának fellendítése. A 

rendezvénysorozatot megtisztelte részvételével számos közéleti szereplő és meghívott vendég. 

Rendezvényükre elfogatta a meghívást és részt vett Koós János és felesége. Kulturális 

műsorral induló hétvégi rendezvény során egész napos gyermekműsorok, kulturális 

programok, tánc és néptánc bemutatók, kutyabemutatók vetélkedők és versenyek várták a 

látogatókat, esténként könnyűzenei koncertekkel egybekötött zenés estek, bálok nyújtottak 

szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget a korábbi évek tapasztalatai alapján közel 1500-

2000 embernek. Az alapvetően szabadidős programok mellett kiemelten kezeltük az 

egészséges életmód elősegítését, a drogmegelőzési programokkal igyekeztünk visszaszorítani, 

illetve megakadályozni a kábítószer fogyasztást. Meghívott vendég előadóik Dr. Halász 

Gyöngyi és a Szombathelyi Drog Szakambulancia, Varga Andrea rendőr alezredes asszony a 

Vas Megyei Rendőr Főkapitányságtól, valamint Végh György az ÁNTSZ munkatársai voltak. 

A közel 50 szervező társadalmi munkája mellett a szomszédos Büki Művelődési Ház 

intézményének és a helyi Városgazda Kft-nek szolgáltatásai, és az Önkormányzat 

együttműködése hatalmas segítséget és kellő önerőt jelentettek. Augusztusban két csapattal 

neveztünk és vettünk részt a Répce Gastro Fesztiválon, melyen egyesületünk csapatai 

zuzapörköltet és brassoi aprópecsenyét készítettek el a közönség nagy örömére. Ebben a 

megmérettetésben és versenyben csapatunk oklevelet szerzett. Az egyesület december 5-én 

Mikulásnak öltözött és a főtéri parkolóba invitálta és várta a városban élő minden gyermeket 

és a rászoruló családokat és műsor keretében ajándékokat osztottak szét.  

 

Ezt követően megrendeztük a hagyományos Mikulás Házhoz megy elnevezésű 

rendezvényünket a Területgondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal 

közös szervezésben. Saját hozzájárulásaink és támogatónk jóvoltából, erre a célra felajánlott 

ajándékcsomagokat osztottunk szét hátrányos helyzetű, rászoruló és beteg gyermekek között. 

Decemberben 28-án a Művelődési és Sport Házban egyesületünk évzáró rendezvényt tartott, 

évzáró 2007 címmel. Az egyesület tagjait és hozzátartozóikat, barátokat, helyi és környékbeli 

fiatalokat vártunk vacsorával és jó hangulatú zenével. Ekkor felidéztük egyesületünk egész 

éves tevékenységét képekben projektoros kivetítőn, megbeszéltük az év eseményeit, 

értékeltük az elért eredményeket és jutalmaztuk a legaktívabb tagokat egész éves 

munkájukért, tevékenységükért.  

 

2007. november 1-jén a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ szakmai 

felügyelete mellett létrehoztuk a Felső- Répcementi Foglalkoztatási Információs Pontot, 

amely iroda önállóan egyesületünk fenntartásában és üzemeltetésében működik. Ezen iroda 

működésének folyamatos üzemeltetésének biztosítására egyesületünk heti 40 órás felsőfokú 

végzettségű fiatalt alkalmazott. 

 

Foglalkoztatási Információs Pont a következő témakörökben nyújt szolgáltatásokat: 

 

• Információ pályakezdőknek; 

• A munkaügyi szervezet szolgáltatásairól, az álláskeresési támogatásokról     

      tájékoztató; Álláslehetőséges és képzési ajánlatok megtekintése; 

• Foglalkozást segítő támogatásokról tájékoztató nyújtása; 

• A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ honlapján történő tájékozódás   

      segítése; 

• Információ a külföldi munkavállalásról, külföldiek magyarországi foglalkoztatásáról; 

• Alkalmi munkavállalással kapcsolatos ismeretek; 

• Munkáltatók tájékoztatása, munkaerőigényük felvétele. 



 

Természetesen, ezen tevékenységek nyújtása mellett, egyesületünk minden segítséget megad, 

más jellegű problémák megoldásához is akár szakmai vagy a mindenki számára ingyenesen 

használható interneten történő segítségnyújtással. A fiatalok a kihelyezett számítógépek és az 

alkalmazott szakmai segítségével minden kérdésükre megkaphatják a megfelelő választ. 

 

 

Csepreg, 2008. január 15. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Vlasich Krisztián 

                                                                   elnök 

 

 


