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I. Számviteli beszámoló: 

 

A közhasznú jelentés mellékleteként mérleg és eredmény kimutatás. 

 

 

II. Költségvetési támogatások felhasználása: 

 

Az Egyesület 2004. évben 300.000 Ft támogatásban részesült Az Ifjúsági, Családügyi, 

Szociális és Egészségügyi Minisztérium nevében Mobilitás Nyugat-dunántúli Regionális 

Ifjúsági Szolgáltató Irodájától, utólagos finanszírozásként, melyet  a III. Nyugat-Dunántúli 

Nyári Napok lebonyolítására használt fel. 

 



 

III. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás. 

 

 

Az egyesületnek nincs apportált eszköze.  

 

Bevételei: 

 

Tagdíj                                        21.500Ft 

Központi költségvetés  300.000Ft 

Önkormányzattól                    395.000Ft 

Egyéb támogatás                     215.000Ft 

 

 

Tagi kölcsönt 630.000 Ft-ot kapott az egyesület a 2004. év folyamán, melyből 330.000Ft-ot 

visszafizetésre került.  

Az egyesület 2004. évi támogatásaiból a Csepreg Város Sportbizottságától kapott a következő 

évre 25.000 Ft-ot működésre és pályázati önerőre és 20.000 Ft-ot a megrendezendő Ifjúsági 

bál megszervezésére. 

 

Vagyon elemei: 

 

Pénzeszközök 64 e Ft. 

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -236 e Ft. 

 

 

IV. Cél szerinti juttatás: 

 

Az egyesület a közhasznú tevékenység keretében nyújtott adómentes, nem pénzbeli 

támogatást 11 e Ft értékben. 

 

V. A kapott támogatások mértéke: 

 

  50.000 Ft Csepreg Város Önkormányzat. Városfejlesztési, Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága 

 

  75.000 Ft Csepreg Város Önkormányzat Ifjúsági és Sport Bizottsága 

 

300.000 Ft Mobilitás IFJGYND 

 

120.000 Ft Vas Megyei Önkormányzat Közművelődési és Ifjúsági Bizottság 

 

100.000 Ft Vas Megyei Önkormányzat Drog prevenciós Alap 

 

  50.000 Ft Vas Megyei Önkormányzat Elnöki Keret 

 

 

VI. Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke: 

 

A vezető tisztségviselők közül 2004. évben senki nem részesült juttatásban.  



 

VII.   A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója: 

 

 2004. évi tevékenység: 

 

Az egyesület rendezvényszervező, kutató, elemző, rendező, koordináló, ismeretterjesztő 

tevékenységet végez.  

Az egyesület egyik nagy rendezvénye 2004-ben a Nyugat-Dunántúli Nyári Napok 

megszervezése és lebonyolítása volt. A Szebb Holnapért Egyesület szervezésében 2004. július 

9-11. között Csepreg Városában hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre a 

Nyugat-Dunántúli Nyári Napok elnevezésű háromnapos programsorozat. A hagyományoknak 

megfelelően a Vas Megyei Közgyűlés elnökének köszöntőjével és kulturális műsorral induló 

hétvégi rendezvény során egész napos gyermekműsorok, kulturális rendezvények, vetélkedők 

és versenyek várták a látogatókat, esténként könnyűzenei koncertekkel egybekötött zenés 

estek, bálok nyújtottak szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget a korábbi évek tapasztalatai 

alapján közel 1000-2000 embernek. Az alapvetően szabadidős programok mellett kiemelten 

kezeltük az egészséges életmód elősegítését, a drogmegelőzési programokkal igyekeztünk 

visszaszorítani, illetve megakadályozni a kábítószer fogyasztást. A Belügyminisztérium 

Katasztrófavédelmi Főigazgatósága által rendelkezésünkre bocsátott katasztrófavédelmi 

bemutató busz segítségével, felvilágosítást és tájékoztatást kívántunk nyújtani az 

érdeklődőknek a katasztrófa megelőzésével kapcsolatosan. Az ifjúság sportra nevelésének 

elősegítése érdekében élő- csocsó bajnokságot szerveztünk a fiatalok körében. A közel 50 

szervező társadalmi munkája mellett a szomszédos Büki Művelődési Ház intézményének és a 

helyi Városgazda Kft-nek szolgáltatásai (kerítés-állítás, takarítás, szállítás) hatalmas 

segítséget és kellő önerőt jelentettek ahhoz, hogy Egyesületünk bátran felvállalhatta a Nyugat-

Dunántúli Nyári Napokat.  

 

 

Az ifjúsággal való rendszeres foglalkozás keretén belül találkozókat, összejöveteleket 

szerveztünk az ifjúságot érintő témákkal kapcsolatosan.   

 

Az egyesület 2004. október 23.-án részt vett a csepregi városi megemlékezésen és koszorút 

helyezett el. Ezután december 6-án Mikulásnak öltözött egyesületi tagok meglátogatták a  

városban élő rászoruló családokat és műsor keretében ajándékokat osztottak szét.   

 

 

 

 

 

Csepreg, 2005. február 20. 
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