
 
 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 

2009. évi tevékenységéről. 
 
 

 
Tartalomjegyzék: 
 
1. Jogi helyzet 
2. Az egyesület számviteli beszámolójának főbb tételei 
3. Költségvetési támogatások felhasználása 
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
5. Cél szerinti juttatások kimutatása 
6. Állami, önkormányzati támogatások 
7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 
8. Beszámoló a közhasznú tevékenységről 
 
 
A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2009. 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 2009. december 31. fordulónappal elkészített számviteli beszámolójának részei 
 
• Mérleg 
• Eredménylevezetés 
• Közhasznúsági jelentés 
 
 
2.1. A mérleg főbb tételei: 
 
Eszközök     
 
Az Egyesület 2009. december 31. napján 166 eFt összegű befektetett eszközzel rendelkezett, 
melyet egy notebook és egy digitális fényképezőgép jelent. 
A forgóeszközöket egyrészt a 397 eFt összegű követelés, másrészt a házipénztárban és 
bankszámlán lévő pénzeszközök jelentik 361 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” 91 eFt), valamint a 2008. évi eredmény (268 eFt). A tárgyévi 
eredmény – 217 eFt, így a saját tőke összege 155 e Ft. A tartalék sorban 481 e Ft található. A 
kötelezettségek között kizárólag rövidlejáratú szerepel, melynek összetevői: 95 eFt a 2010. 
januárban kifizetett bér, a bér járulékai, a levont járulékok és a személyi jövedelemadó 88 eFt, 
szállítói kötelezettség 25 eFt. 
 
 
2. 2. Az eredmény levezetés főbb tételei: 
  
Bevételek 
 
Az Egyesület a 2009. év során vállalkozási tevékenységet folytatott, melynek bevétele 60 eFt 
volt, a ráfordítása pedig 47 eFt. Mivel ez nem haladja meg az összes bevétel 10 %-át, így 
emiatt adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. 
Az alaptevékenységből (cél szerinti tevékenység) összesen 4,908 eFt bevételt realizált, az 
alábbi összetételben: 
 
 

Jogcím Összeg (eFt) Megoszlás (%) 
   
Bevétel szja 1%-ból 24 0,5 
Pályázati úton elnyert támogatás 662 13,5 
Egyéb támogatás 355 7,2 
Közhasznú tevékenység bevétele 3,819 77,8 
Tagdíjak 48 1,0 
   
Összesen 4,908 100,0 
 
 
A közhasznú célú működésre kapott támogatások (355 eFt) közül 200 eFt-ot vállalkozások, 
155 eFt-ot magánszemélyek nyújtottak, 24 eFt a személyi jövedelemadó 1%-ból származott.  
A pályázati úton elnyert támogatások közül 232 eFt a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán, 
430 eFt összeget a Vas Megyei Önkormányzat által kiírt pályázaton nyert el az egyesület. 
 
 
A közhasznú tevékenység bevételéből 3,318 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. 500 eFt a 
Bük Város Önkormányzattal kötött szerződés keretében, mely a Foglalkoztatási Információs 
Pont havi 10 órában történő működtetésére kapott egyesületünk. 
 
 
 
 



 
Ráfordítások 
 
Az Egyesület a ráfordítások között az alábbi tételeket számolta el: 
 

Jogcím Összeg (eFt) Megoszlás (%) 
   
Munkabér 1,413 21,4 
Bérek járulékai 547 16,5 
Étkezési utalvány 59 1,1 
Útiköltség-térítés és kiküldetési 
költség 

 
535 

 
10,4 

Bérleti díj 20 0,4 
Nyomtatvány, irodaszer 219 4,3 
Postaköltség 22 0,4 
Rendezvények költségei 471 9,2 
Anyagvásárlás 57 1,1 
Internet ktg 53 1,0 
Fogyóeszközök 192 3,7 
Biztosítás 3 0,0 
Könyvelési díj 97 1,9 
Eszközvásárlás (100 eFt alatti) 724 14,1 
Telefonköltség 141 2,7 
Kulturális járulék 0 0,0 
Adott támogatások 0 - 
Bankköltség 45 0,9 
Értékcsökkenési leírás 90 1,8 
Számítástechnikai szolgáltatás 18 0,3 
   
Összesen 5,125 100,0 
 
 
A ráfordítások az Egyesület működési feltételeinek megteremtéséhez, valamint a tevékenység 
folytatásához elengedhetetlenül szükséges mértékű kiadásokat jelentették 5,125 eFt 
összegben. Mindez a 90 eFt ráfordítást jelentő elszámolással (értékcsökkenési leírás) együtt 
eredményezte az Egyesület 217 eFt veszteségét.  
 
 
3. Költségvetési támogatás felhasználása 
 
Az Egyesület a központi költségvetésből, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium nevében a 
Nemzeti Civil Alapprogram kezelő szervezetétől 357. 200 Ft támogatásban részesült 2009 
évben, melyből 2009. október 21-én, 232. 180 Ft támogatás került kifizetésre. 
Ebből a támogatásból vásárolta egyesületünk a működési kiadásainak fedezése mellett, az 
egyesületünk által működtetett Felső- Répcementi Kistérségi Foglalkoztatatási Információs 
Pont számára új irodabútorok beszerzését 180. 000 Ft összegig, kiegészítve az egyesület 
egyéb bevételeivel. Továbbá ebből a támogatásból vásárolt egyesületünk egy notebook táskát 
7. 290 Ft értékben, valamint egy DVD lejátszót 13. 990 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 430 eFt támogatást kapott. A Nemzeti Civil 
Alapprogramtól 232 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 
 
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.   
 
A fent említett céloknak megfelelően végezte egyesületünk tevékenységét a 2009-es évben is.  
 
Egyesületük aktívan részt vett a városi ünnepi megemlékezéseken, így volt ez az 1848/49-es 
Forradalom és Szabadságharc emlékére megrendezett március 15-i rendezvényen is.  
 
FSZH - MOBILITÁS Országos Ifjúsági Szolgálat NDRISZI és az MMIK LOGO Ifjúsági 
Szolgálata együttműködésében és szervezésében Kistérségi, ágazatközi szakmai találkozón 
vettünk részt, Csepregen a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtárban 2009. május 
11-én. A találkozó kiemelt célja volt, hogy kistérségi szinten kialakuljon a különböző 
ágazatok közötti párbeszéd és együttműködés annak érdekében, hogy a helyi erőforrások és 
tapasztalatok összeadódva, együttesen járuljanak hozzá a települések és a kistérség fiatalokat 
megtartó képességének növeléséhez.  
 
Május 20-án megrendezett városi kihívás napon egyesületünk traktorhúzó verseny  
szervezésével járult hozzá a 15 perces aktív mozgáshoz. 
  
Csepreg Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságával karöltve, 
egyesületünk szervezésében került sor, május 29-én 15 órakor a II. Városi Gyermeknap 



megrendezésére, melyet a Főtéri Promenádra terveztünk, de a rossz idő miatt, a Dr. Csepregi 
Horváth János Közös Igazgatású Közoktatási Intézményben tartottunk meg. Egyesületünk 
számos szervezet és intézmény közreműködésével, tartalmas a csepregi és környékbeli 
gyermekek számára felejthetetlen, élményt, nyújtó gyermeknapot szervezett. A megnyitót 
követően a helyi általános iskola diákjainak fergeteges színjátszó előadása és a pécsi 
Szélkiáltó együttes igazán színvonalas, élmény dús, interaktív műsorral varázsolta el az 
apróhadat. Ezután egy pergősebb, izgalmas produkció a helyi Flamingó Rock & Roll 
tánccsoport fokozta a hangulatot, végül pedig a győri Holle anyó Színház, Csipkerózsika című 
meseelőadása varázsolta el a népes közönséget. A színvonalas programok mellett játszóház, 
óriáscsúszda, légvár, kézműves foglalkozások, arcfestés és a LOGO- Mobil Ifjúsági Szolgálat 
várták a szórakozni vágyó kicsiket és nagyokat. A kreatívabbak az ÁNTSZ Szombathelyi, 
Csepregi, Kőszegi Kistérségi Intézete által meghirdetett „Közösen az egészségért” program 
keretében rajzpályázaton vehettek részt. 
 
Június 20-án a IV. Holnapért Kistérségi Kupanap címmel, kistérségi kispályás futball kupát 
rendeztünk, rossz időjárás miatt a programon 10 csapat vett részt. Rendezvényünk az elmúlt 
évekhez hasonlóan nagy sikert aratott a kistérségben élő fiatalok körében.  
 
Tizenhat település képviseltette magát 2009. július 4-én Simaság Községben az I. Felső-
Répcementi Kistérségi Nap alkalmával. A rendezvény megnyitóját követően a program a 
kistérségi települések közötti kispályás labdarúgó bajnoksággal vette kezdetét. Nemesládony, 
Nagygeresd, Lócs, Tompaládony, Simaság, Mesterháza, Tömörd, Sajtoskál, 
Csernelházadamonya, Gór, Csepreg, Bő, Tormásliget, Bük, Iklanberény, Répceszentgyörgy 
települések versenyeztek az elismerő címekért. A kupa megrendezésével egy időben a 
forgatag különböző helyszínein felállított települések sátrainál, már javában folyt a 
főzőverseny, melyre minden település saját speciális ételkülönlegességgel készült. Csepreg 
Városát Önkormányzatának felkérésére a városunkat egyesületünk képviselte.  
 
Az idei esztendőben először egyesületünk forráshiány miatt szüneteltetni kényszerült a már 7 
éve folyamatosan megrendezésre került saját rendezvényét a Nyugat-Dunántúli Nyári 
Napokat. A meglévő forrásainkat és lehetőségeinket egy közös új rendezvény életre hívásához 
nyújtottuk. Így kerülhetett sor a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület, a Petőfi Sándor 
Művelődési Sportház és Könyvtár és Csepreg Város Önkormányzat közös szervezésében 
2009. augusztus 13-16. között Csepreg Városában hagyományteremtő szándékkal 
megrendezésre, az I. Répcementi Napok elnevezésű ifjúsági, szabadidős és kulturális 
fesztivál.  
 
A több napos rendezvénysorozat augusztus 13.-án egy kiállítás megnyitóval vette kezdetét, 
mely a Mozaik Képzőművészeti Kör tagjainak legújabb munkáiba engedett bepillantást. 
Augusztus 14.-én pénteken Kistérségi Ifjúsági Nappal folytatódott a rendezvénysorozat. Ezen 
a napon a sporté volt a főszerep. Az érdeklődök kerékpártúrán, és íjászversenyen vehettek 
részt. Augusztus 15.-én került megrendezésre a IV. Csepregi Hastáncfesztivál, mely a Nap 
Lányai Hastánccsoport közreműködő segítségével valósult meg.  
 
A programsorozat zárónapján augusztus 16-án egy igazán sokszínű, tartalmas és színvonalas 
program valósult meg, melyet egyesületünk úgy próbált összeállítani, hogy minden korosztály 
érdeklődését felkeltse. A napot a Tarisznyások zenekar gyermekműsora nyitotta meg, melyen 
a kicsik és nagyok egyaránt jól szórakozhattak, az együttes által megzenésített versekből 
összeállított, vidám hangulatú és jó kedvet ébresztő műsorán. A gyermekműsor után a 
szombathelyi West Side tánccsoport vette birtokba a színpadot, és egy színvonalas, pörgős, 



táncos show-t mutattak be. 17 órakor megkezdődött a Csepreg- Felsőcsatár bajnoki labdarúgó 
mérkőzés, mely 2-2-es döntetlennel zárult. A meccs után tovább folytatódott a nagy 
színpadon a műsor. Sokak kedvence a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes lépett a 
közönség el, akik egy felejthetetlen műsort adtak elő a Boglya zenekarral, mellyel a nézők 
hangulatát is megalapozták az esti bálhoz. A néptánc után más jellegű zenés műfajjal, 
operettel folytatódott a műsor, melynek sztárvendége és országos képviselője a Jászai Mari 
díjas operett énekesnő Oszvald Marika volt. A programsorozat lezárását követően 
megkezdődhetett a hajnalig tartó hagyományos csepregi búcsúi bál, melyhez a talpalávalót a 
körmendi 5’let zenekar biztosította.  
Kísérő programok is színesítették a több napos rendezvényt, többek között megrendezésre 
került az V. Szenvedélyek délutánja drogprevenciós és egészségmegőrző program, melynek 
szakmai felügyelői az ÁNTSZ és KEF munkatársai voltak. Ezen kívül kézműves 
foglalkozások, arcfestés, ugráló vár és kirakodó vásár várta a gyermekeket és felnőtteket 
egyaránt. Számos fellépő, szervező és támogató segítette az I. Répcementi Napok sikeres 
megvalósulását.  
 
Szervezetünk gondoskodik saját tagjainak "formában tartásáról" is. Augusztus 29-én Outdoor 
csapatépítő kirándulást és tréninget szerveztünk a gyöngyösfalusi Holdfényligetbe, mely 
programon az egyesület tagjain kívül, helyi fiatalok is részt vettek. Célunk a csapatépítés 
mellett a tartalmas és egészséges mozgással színesített kikapcsolódás volt. Idén sem 
feledkeztünk el az egyesület tagjairól, akik egész évben lelkesen dolgoznak azért, hogy 
céljaink megvalósuljanak. Fontosnak tartjuk az összefogás, a csapatszellem fejlesztését. Egy 
ilyen program segíti az egyesületen belüli egység formálását, az egyéniség fejlődését a 
tolerancia és segítőkészség kialakulását. A napi program a drótkötélpálya birtokbavételével 
kezdődött, majd kisvasutazással, kötetlen beszélgetéssel valamint szalonnasütéssel zárult. 
 
Szeptember 20-án részt vettünk a városi szüreti felvonuláson, melyre saját feldíszített traktor 
szerelvénnyel neveztünk.  
 
Október 23-án részt vettünk az 1956-os Forradalom és szabadságharc 53. és a Magyar 
Köztársaság kikiáltásának 20. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésre. Az 
egyesületünk a hagyományainkhoz híven részt vett az ünnepi megemlékezésen és koszorút 
helyezett el a Magyar Ellenállási Mozgalom Csepregi Fegyveres Összeesküvésének 
emléktáblájánál, melyet az egyesület nevében Edőcs Dávid és az egyesület elnöke helyezett 
el. 
 
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 
közel száz ajándékcsomagot osztottunk szét hátrányos helyzetű, rászoruló és beteg gyermekek 
között.  
 
December 5-6. Mikulás Kupa Kőszegen, mely rendezvényen egyesületünk és barátaink által 
két focicsapattal neveztünk. Célunk az egyesületi tagjaink számára a sportolás és az 
egészséges életmód népszerűsítése volt. 
 



A 2009-es évben is megfelelő színvonalon üzemeltettük és folyamatosan fejlesztettük a 2007. 
november 1-én a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ szakmai felügyelete 
mellett létrehozott Felső- Répcementi Foglalkoztatási Információs Pontot. 
 
 
Az év során a következő témakörökben nyújtottunk a szolgáltatásokat, az információt és 
tájékoztatást: 
 

• 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. 
 
Az általunk üzemeltetett iroda szolgáltatásait, a csepregi kistérségben élők közül, az idei 
évben 350 fő, fennállásunk óta 950 fő vette igénybe, s kapott információt és segítséget 
szakalkalmazottunk által a munkával kapcsolatos ügyeik intézéséhez. Ez év 
novemberében a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár épületéből, új helyszínre 
a Közösségi Szolgáltató Házba, Széchenyi tér 29. szám alá költöztünk. Új helyszín, új 
iroda, teljesen új berendezéssel várja ezen túl az ügyfeleket. November 22-i dátummal 
indítottuk el a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Kőszegi Kirendeltség 
szakmai együttműködésével a hatósági ügyintézést Csepregen. A Kőszegi Kirendeltség 
által helyben biztosított és minden hét keddjén 8-15 óráig igénybe vehető 
szolgáltatásainak köszönhetően az ügyfeleink ügyeinek intézése is felgyorsult és 
leegyszerűsödött.  
 
Aktív egyesületi tevékenységünket és a Felső- Répcementi Kistérségi Foglalkoztatási 
Információs Pont működtetését az idei évhez hasonló színvonalon kívánjuk végezni. 
Szolgáltatásainknak időtartamát az elkövetkezendő időszakban lehetőségeink szerint 
szélesíteni, bővíteni kívánjuk. 

 
 
 
Csepreg, 2010. január 15. 
 
 
 
 
 

                                                                    Vlasich Krisztián 
                                                                   elnök 

 


