
Kiegészítő melléklet 

 

a CSÉKE 2019. évi Beszámolójához. 

 

Az egyesület neve: Csobánkai Értékőrző és Községszépítő Egyesület 

Alapítva: 2004. augusztus 25 

Az Egyesület címe: 2014 Csobánka Múzsa u.21 

Az Egyesület adószáma: 18704943-1-13 

Az Egyesület nyilvántartási száma:13-02-4055  

Alapító okirat szerinti tevékenysége, célja: Csobánka község kulturális örökségének megóvása, kulturális 

programok szervezése, bonyolítása, társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. 

Környezetvédelem területén lakókörnyezetünk és környéke természeti adottságainak védelme.  

A Kiegészítő melléklet készítését a 350/2011 (XII.30) Korm.rendelet 12 .§. /2/ bek. írja elő.  

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll. Évente legalább egyszer közgyűlést kell 

tartani. A Közgyűlés ekkor fogadja el a tárgyévre vonatkozó éves Beszámolót, a következő évre szóló 

költségvetést és a Munkatervet.  

 Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha azt a nyilvántartott tagok 1/3-a írásban kéri. 

Két közgyűlés között a Vezetőség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólagosan a Közgyűlés 

hatáskörébe. 

Az Egyesület gazdálkodására a SZTV. vonatkozó részei, valamint a 350/2011. (XII.30) Korm.rendelet vonatkozik. 

A 2019 évi Beszámoló tartozéka ez a Kiegészítő melléklet, amely a fenti rendelet alapján készült.  

EREDMÉNYKIMUTATÁS: 

Bevételeink az alábbiak szerint alakultak: 

SZJA 1% támogatás                                                                                                               44 eFt 

Önkormányzati pályázati  támogatás                                                                               150 eFt 

Magánszemélyektől kapott támogatás                                                                            482 eFt 

Cégektől, szervezetektől kapott támogatás                                                                       60 eFt                                                                                                          

Tagdíjból származó bevétel                                                                                                   48 eFt 

Pü. műveletek-kamat, egyéb                                                                                                   0 eFt     

Különféle bevételek                                                                                                                   8 eFt    

Összes bevétel:                                                                                                                       792 eFt                                                                                                                              



 

 Költségeink az alábbiak szerint alakultak: 

Az Egyesület működésével kapcsolatosan felmerült költségek: 

Anyag költség : irodaszer,takarítószer,egyéb műk.költség:                                              37 eFt 

Koszorúzások, társzervezetek ünnepei, születésnapi  tám.kiegészítés                           70 eFt 

Szép kertek dijazása:                                                                                                                27 eFt 

Pályázati célra fordított összeg                                                                                            150 eFt 

Szolgáltatások: posta, bankköltség                                                                                       33 eFt     

Iskolai márványtábla költsége:                                                                                             436 eFt                                                                                            

Értékcsökkenés elszámolása :                                                                                                10 eFt 

Fenti tevékenységek összesített  eredménye 2019 évben :                                         763 eFt                     

Nyereség:                                                                                                                                   29 eFt 

ami saját tőketartalékunkat növelte.       

MÉRLEG:  

Tárgyi eszköz vásárlás 2019 évben:. ( 100 e Ft.feletti  ) nem volt                                                  

Pénzeszközeink:  pénztában                                                                                                        24 eFt 

                               bankszámlán                                                                                                  153 eFt     

Nyilvántartott követelések: nincsenek.  Kötelezettségünk 89  eFT, melyből 75 e Ft tagi kölcsön. Reprezentáció 

utáni adó és EHO fizetési  kötelezettségünk nincs .    

Az Egyesület saját tőkéje 2019.12.31-én:                                                                                  88  eFt 

Tevékenységünk a beszámolás időszakában: 

Szokásos évi Közgyűlésünk volt 2019.május 30-én, ott  beszámoltunk a 2018 évben végzett munkáról és az 

egyesület  gazdálkodásáról, valamint  a 2019 évi  éves munkaterv is  jóváhagyásra került.  

Szavalóverseny: 

Ebben az évben az iskola nem kérte fel egyesületünket.   

Nemzeti és nemzetiségi ünnepeken  részvétel, koszorúzás: 

Minden alkalommal részt veszünk az ünnepségeken és koszoruzunk.                                       15 e Ft   

 

 

 



Szép kertek program: 

Szép Kertek mozgalom keretén belül tagjaink az idén is körbejárták a falut, zsűrizték a kerteket és az 5 legszebb 

kerteket és az 5 legszebb kert tulajdonosát emléklap és könyvjutalomban részesítettük.        27 eFt                                                                  

A zsűrizésért köszönet:  Bordás  Ibolyának , Pálinkó Marikának és Szabó Jutkának 

Társ civil szervezetek nevezetes évfordulóin ugyancsak képviseljük az Egyesületet, tortával  és virággal 

köszöntünk:                                                                                                                                               15 e Ft  

Helytörténeti Gyűjtemény .  

A  Helytörténeti Gyűjteményt április  és október között szombati napokon tartjuk nyitva  Megbeszélés esetén 

csoportok részére  külön is kinyitjuk. A Gyűjteményt sokan és szívesen látogatják. Takarításáról mi 

gondoskodunk. Minimális rezsi költségét az önkormányzat fizeti ki. 

 Kis értékű tárgyi eszközt vásároltunk                                                                                                     10 e Ft 

A nyitva tartásért köszönet: Pálinkó Marikának, Tóthné Erzsikének, Szabó Jutkának, Liptákné Szandi Ágnesnek.  

A gondoskodásért, fenntartásért köszönet: Holtságné Csipán Ágnesnak, Padisák Marikának, Liptákné Szandi 

Ágnesnek, Bordás Ibolyának , Horváth Jánosnénak                                                                              

Születésnapi rendezvények: 

Októberben  tartotta   az Egyesület  15. születésnapját. A kerek évfordulóra tekintettel  az Önkormányzatnál 

pályáztunk 150.000 Ft- támogatásra . Az évforduló tiszteletére a 15 évet áttekintő kis foto albumot adtunk ki. 

Jól szervezetten, nyilvános műsorral és a meghívott vendégekkel  együtt sok vidámsággal és finom falatokkal  

ünnepeltünk születésnapunkat és az eredményes 2019. évet.                                                            220 e Ft 

Iskolai márványtábla: Felkérte egyesületünket az Általános Iskola volt tanulóinak osztályközössége, hogy egy 

emléktábla megrendelésében és kivitelezésében adjunk segítséget. Az emléktáblára a pénzt a volt diákok adták 

össze / tételes lista a könyvelésben/, az összeg beérkezése után megrendeltük, majd 2019. május 11-én az 

iskola aulájában átadásra került a márványtábla. A táblával az iskolában 10 évnél hosszabb ideig tanító 

pedagógusokra emlékeztünk.                                                                                                                      436 eFt  

 Tagság helyzete: 

Mint azt mindenki tudja, alapító okiratunk szerint, aki nem fizeti be évi  tagdíját, annak     tagsága  

következő évben megszűnik. Ennek megfelelően taglétszámunk:           

                2019.december 31-én                                  22 fő 

 Egyéb információk:                                      

Az egyesület tisztségviselői közül senki sem részesült  semmiféle juttatásban.  

Olyan gazdasági esemény, körülmény, mely nem szerepel a beszámolóban és a mérleget befolyásolná, nincs.  

Csobánka, 2020.augusztus 27.                          

                                                                                                                     Benke Tamásné  

                                                                                                                        CSÉKE elnök  

                                                                                     


