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I. Számviteli beszámoló: 

 

A közhasznú jelentés mellékleteként mérleg és eredmény kimutatás. 

 

II. Költségvetési támogatások felhasználása: 

 

Az Egyesület 2006. évben 300.000 Ft támogatásban részesült az Ifjúsági, Családügyi, 

Szociális és Egészségügyi Minisztérium nevében, a Mobilitás Nyugat-dunántúli Regionális 

Ifjúsági Szolgáltató Irodájától. Utólagos finanszírozásként az V. Nyugat-Dunántúli Nyári 

Napok lebonyolítására használt fel az egyesület. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

nevében a Nemzeti Civil Alapprogram kezelő Szervezetétől 375. 921 Ft támogatásban 

részesült, mely támogatásból a 2006 év során 153.970 Ft került kifizetésre a szerződés szerint. 

Az egyesület az idei évben működési költségeinek finanszírozásához felhasznált, 87.297 Ft-

ot. 



III. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 

 

Az egyesületnek nincs apportált eszköze.  

 

Bevételei: 

 

Tagdíj                                                     56.800Ft 

Központi költségvetés                           0Ft 

Önkormányzattól                                 295.000Ft 

Egyéb támogatás                                 200.000Ft 

Közhasznú tevékenység bev.                73.600Ft 

Alapítói támogatás                 11.000Ft 

Pályázati úton elnyert támogatás      1029.000Ft 

 

Tagi kölcsönt 200.000 Ft-ot kapott az egyesület a 2006 év folyamán, melyből visszafizetésre 

nem került. Az egyesület így összesen 550.000 Ft a tagjaival fennálló tartozása, melyből 

300.000 Ft 2004. évben keletkezett, 50.000. Ft 2005. évben keletkezett, 200.000 Ft 2006. 

évben keletkezett összeg. 

 

Vagyon elemei: 

 

Pénzeszközök 125 e Ft. 

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -94 e Ft. 

 

IV. Cél szerinti juttatás: 

 

Az egyesület nem nyújtott 2006. évben célszerinti juttatást. 

 

V. A kapott támogatások mértéke: 

 

295.000 Ft Csepreg Város Önkormányzata 

 

375.000 Ft Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Egészségügyi Minisztérium,  

                  Mobilitás  

 

50.000 Ft Vas Megyei Önkormányzat Közművelődési és Ifjúsági Bizottság 

 

200.000 Ft Vas Megyei Önkormányzat Drog prevenciós Alap 

 

150.000 Ft Vas Megyei Önkormányzat Elnöki Keret 

 

100.000 Ft Vas Megyei Önkormányzat Idegenforgalmi Bizottsága 

 

153.970 Ft Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Kincstár NCA 

 

 

VI. Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke: 

 

Az egyesület vezető tisztségviselői közül 2006. évben senki nem részesült juttatásban, mert 

tevékenységüket társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül végzik. 



 

VII. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója: 

 

2006. évi tevékenység: 

 

Az egyesületünk célja, hogy tagjainak, pártoló tagjainak illetve bárkinek, aki az 

alapszabályban foglaltakat elfogadja, de elsősorban a magyar nép fiataljainak 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 

tájékoztatás 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, a fiatalok körében.  

 

Céljainknak megfelelően egyesületünk az alábbi tevékenységeket végezte 2006-ban:  

Az egyesület megrendezte ebben az esztendőben, irodalmi estjét a Petőfi Sándor Művelődési 

és Sport Házban. A várakozásnak megfelelően a fiatalok részéről is nagy volt az érdeklődés, 

de számos egyesület is képviseltette magát. Egyesületük aktívan részt vett a városi ünnepi 

megemlékezéseken valamint a májusban megrendezett kihívás napon és az őszi szüreti 

felvonuláson. Az egyesület májusban előadást, képzést szervezett, két napon keresztül a 

Művelődési Házban, Mindennapi Demokrácia címmel egyesületi tagjaink és az érdeklődő 

helyi és környékbeli fiatalok számára. Meghívott előadóink és vendégeink dr. Dénes József, 

Nagy Gábor, Tompa István és Bozzai Lajos voltak. Június hónapban Holnapért Kupanap 

címmel kistérségi kispályás futball kupát rendeztünk (Tormásliget, Simaság, Csepreg, Bük)10 

csapat részvételével. Ugyanebben a hónapban takarítást szerveztünk támogatónkkal közösen a 

felsővárosi kápolna területén. A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület szervezésében 2006. 

július 8-9. között Csepreg Városában hagyományoknak megfelelően került megrendezésre 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 Korda György és Balázs Klári. 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 (2nap alatt). 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 és a Vas 

Megyei Rendőr Főkapitányság munkatársai voltak. A közel 50 szervező társadalmi munkája 

mellett a szomszédos Büki Művelődési Ház intézményének és a helyi Városgazda Kft-nek 

szolgáltatásai (kerítés-állítás, takarítás, szállítás), együttműködése hatalmas segítséget és kellő 

önerőt jelentettek. Augusztusban két csapattal neveztünk és vettünk részt a Répce Gastro 

Fesztiválon. Szeptemberben rendeztük meg a Nyárbúcsúztató Délután elnevezésű 

programunkat, melyet a Csin-Talan Egyesülettel közösen szerveztünk. A rendezvényen a 

ping-pong bajnokságon, zenehallgatáson és táncon kívül egyesületi tagok és a programra 

ellátogató fiatalok kellemes vacsorát fogyaszthattak el közösen. 



 

 

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, december 5-6-án a Területgondozási Központ Családsegítő Szolgálattal 

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

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

 

Decemberben 29-én a Művelődési és Sport Házban egyesületünk évzáró rendezvényt tartott. 

Az egyesület tagjait és hozzátartozóikat, barátokat vártunk vacsorával és jó hangulatot 

gerjesztő zenével. Ekkor felidéztük egyesületünk egész éves tevékenységét képekben 

projektoros kivetítőn és jutalmaztuk a legaktívabb tagokat egész éves tevékenységükért. 

 

 

 

Csepreg, 2007. január 15. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Vlasich Krisztián 
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