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I. Számviteli beszámoló: 

 

A közhasznú jelentés mellékleteként mérleg és eredmény kimutatás. 

 

 

II. Költségvetési támogatások felhasználása: 

 

Az Egyesület 2005. évben 450.000 Ft támogatásban részesült az Ifjúsági, Családügyi, 

Szociális és Egészségügyi Minisztérium nevében Mobilitás Nyugat- dunántúli Regionális 

Ifjúsági Szolgáltat Irodájától, utólagos finanszírozásként, melyet  a IV. Nyugat-Dunántúli 

Nyári Napok lebonyolítására használt fel. 

 



 

III. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás. 

 

 

Az egyesületnek nincs apportált eszköze.  

 

Bevételei: 

 

Tagdíj                                        45.200 Ft 

Központi költségvetés  450.000 Ft 

Önkormányzattól                    700.000 Ft 

Egyéb támogatás                     475.000 Ft 

Közhasznú tevékenység bev.  150.000 Ft 

 

 

Tagi kölcsönt 420.000 Ft-ot kapott az egyesület a 2005. év folyamán, melyből 370.000 Ft 

visszafizetésre került. Az egyesület így összesen 350.000 Ft a tagjaival fennálló tartozása, 

amelyből 300.000 Ft 2004.-évben, és 50.000 Ft 2005.-évben keletkezett összeg. 

 

Vagyon elemei: 

 

Pénzeszközök 19 e Ft. 

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -95 e Ft. 

 

 

IV. Cél szerinti juttatás: 

 

Az egyesület nem nyújtott 2005. évben célszerinti juttatást. 

 

V. A kapott támogatások mértéke: 

 

  50.000 Ft Csepreg Város Önkormányzat. Városfejlesztési, Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága 

 

  200.000 Ft Csepreg Város Önkormányzat 

 

 450.000 Ft Mobilitás IFJGYND 

 

  50.000 Ft Vas Megyei Önkormányzat Közművelődési és Ifjúsági Bizottság 

 

300.000 Ft Vas Megyei Önkormányzat Drog prevenciós Alap 

 

  100.000 Ft Vas Megyei Önkormányzat Elnöki Keret 

 

 

VI. Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke: 

 

A vezető tisztségviselők közül 2005. évben senki nem részesült juttatásban.  

 

 



VII.   A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója: 

 

 2005. évi tevékenység: 

 

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

tevékenységet végez. Céljainknak megfelelően egyesületünk az alábbi tevékenységet végezte 

2005-ben. 

 

Az egyesület megrendezte ebben az esztendőben, ifjúsági bálját a Petőfi Sándor Művelődési 

és Sport Házban. A várakozásnak megfelelően a fiatalok részéről nagy volt az ifjúsági bál 

iránti érdeklődés. Egyesületük aktívan részt vett a városi ünnepi megemlékezéseken  

(03.15.,10.23.), valamint a májusban megrendezett kihívás napon és az őszi szüreti 

felvonuláson. 

 

Az egyesület áprilisban fórumot szervezett a Nemzeti Civil Alapprogram Pályázati 

lehetőségei címmel a helyben működő civil szervezetek számára: tájékoztatás, 

ismeretterjesztés és pályázat írás és elszámolás céljából. Meghívott előadónk és vendégünk 

Szilágyi Leonóra a Nemzeti Civil Alapprogram Nyugat –dunántúli Regionális Kollégium 

elnöke volt.  

Még ugyanebben a hónapban táncbemutatót szerveztük vendégünk a Főnix Tánccsoport volt. 

Június hónapban egyesületünk kirándulást szervezett a Megyei Ifjúsági Napra Körmend 

városába, ide az egyesületi tagokon kívül vártunk minden érdeklődő fiatalt. 

Júliusban az egyesület tagjai a Zánkai Ifjúsági táborban csapatépítő tréningen vettek részt, 

melynek célja: csapatépítés, képességfejlesztés, kommunikáció gyakorlása valamint az 

egészségmegőrzés volt a pihenés mellett.   

  

Az egyesület egyik nagy rendezvénye 2005-ben a Nyugat-Dunántúli Nyári Napok 

megszervezése és lebonyolítása volt. A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület szervezésében 

2005. augusztus 5-7. között Csepreg Városában hagyományoknak megfelelően került 

megrendezésre a Nyugat-Dunántúli Nyári Napok elnevezésű háromnapos 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 nagyrendezvény az idei évben megnyitása volt a 10. éves városi jubileumi évfordulóra 

rendezett ünnepi megemlékezéseknek és otthont adott a Vas Megyei Polgárőr Találkozónak is 

egyben. 

A rendezvénysorozatot megtisztelte részvételével számos közéleti szereplő és meghívott 

vendég. Kulturális műsorral induló hétvégi rendezvény során egész napos gyermekműsorok, 

kulturális rendezvények, tánc és néptánc bemutatók, harcművészeti és 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 1000-2000 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 

munkatársai voltak. 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), és a Vas Megyei Polgárőr Szövetség 

együttműködése hatalmas segítséget és kellő önerőt jelentettek. 



Szeptemberben minden fiatalt vártunk és invitáltunk egyesületünkkel a Savaria Történelmi 

Karneválra római polgárokként való fellépésre, szereplésre. 

Októberben rendeztük meg a Válassz! Sport vagy Szenvedélyek elnevezésű programunkat, 

melynek célja: egészséges életmód megőrzése, a fiatalok sportra, mozgásra nevelésének 

elősegítése valamint a káros szenvedélyek és kialakuló függőségek megelőzése volt. 

Előadóink: Dr. Halász Gyöngyi és Zsoldos Andrea a Szombathelyi Drog szakambulancia 

munkatársai voltak. 

Délelőtt több számban sport programok, délután díjkiosztás, tájékoztató és megelőző 

drogprevenciós előadás, filmvetítés majd disco szerepelt a programjaink között. 

 

Decemberben az egyesület kortársképzést szervezett, tervezett program a Megyei Művelődési 

és Ifjúsági Központ Továbbképző Házában Velemben került megrendezésre.  

A kortársképzésben résztvevő 14-25 év közötti csepregi fiatalok (Szebb Holnapért Közhasznú 

Egyesület tagjai) 12 fő vett részt.  

Előadónk az ÁNTSZ egészségfejlesztő munkatársa Végh György volt.  

A háromnapos képzés során a szenvedélybetegségek témakört interaktív munkacsoportban 

dolgoztuk fel. A szerek hatásait, hatásmechanizmusát és káros következményeit 

megbeszéltük. A fiatalok aktívan saját élményeik, tapasztalataik bevonásával nagyon aktívan 

közreműködtek. 

A kortársképzés célja volt, hogy a képzésben résztvevő fiatalok segítségével a képzésen 

szerzett tapasztalatokkal segítsék Egyesületünk célkitűzéseit a szenvedélybetegségek elleni 

küzdelemben, és hogy olyan magatartásformák, kialakításához segítsük a fiatalokat, mely 

lehetővé teszi a nemet mondást, és olyan képzésben részesítsük őket, hogy az itt szerzett 

képzés birtokában társaiknak adják át tapasztalataikat, tudásukat és felhívják saját 

nyelvezetükön a figyelmet a káros és ártalmas szenvedélyekre. 

A képzés eredményesnek mondható mivel a fiatalok visszajelzései abban erősítenek meg, 

hogy a kiváncsiságuk, ismereteik kielégítésre kerültek, és fogékonyak és lelkesek voltak a 

foglalkozások folyamán valamint a gyakorlások során tanúbizonyságot tettek a képzési anyag 

elsajátításáról.  A három napos tréning záró akordjaként igényként fogalmazódott meg más 

hasonló tréning és képzés szükségessége. 

 

Az ifjúsággal való rendszeres foglalkozás keretén belül találkozókat, összejöveteleket 

szerveztünk az ifjúságot érintő témákkal kapcsolatosan. 

 

Az egyesület december 5-án Mikulásnak öltözött és a főtéri parkolóba invitálta és várta a 

városban élő minden gyermeket és a rászoruló családokat és műsor keretében ajándékokat 

osztottak szét.  

 

Karácsony alkalmából, támogatónk jóvoltából, erre a célra felajánlott ajándékcsomagokat  

osztottunk szét rászoruló családok és a családtámogatási juttatásban részesülők között. 

 

 

 

Csepreg, 2006. január 16. 

 

 

 

 

                                                                                                     Vlasich Krisztián 

  elnök 


