
Kiegészítő melléklet 

 

a CSÉKE 2020. 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, illetve aminek eldöntését  a kivételes helyzetre való tekintettel szabályzat, rendelet a vezetőség 

hatáskörébe utal. 

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

A 2020 évi Beszámoló tartozéka ez a Kiegészítő melléklet, amely a fenti rendelet alapján készült.  

EREDMÉNYKIMUTATÁS: 

Bevételeink az alábbiak szerint alakultak: 

SZJA 1% támogatás                                                                                                             150 eFt 

Tagdíjból származó bevétel                                                                                                 29  eFt 

Pü. műveletek-kamat, egyéb                                                                                                  0 eFt     

Összes bevétel:                                                                                                                      179 eFt                                                                                                                              

 

 Költségeink az alábbiak szerint alakultak: 

Az Egyesület működésével kapcsolatosan felmerült költségek: 



Anyag költség : irodaszer,,egyéb műk.költség:                                                                    3 eFt 

Koszorúzások, egyéb anyagok:                                                                                              44 eFt 

Szép kertek díjazása:                                                                                                                19 eFt 

Szolgáltatások: posta, bankköltség, domain név  hosszabítás                                          26 eFt     

Fenti tevékenységek összesített  eredménye 2020 évben :                                            92 eFt                     

Nyereség:                                                                                                                                    87 eFt 

ami saját tőketartalékunkat növelte. Megjegyzendő, hogy ez a tartalék azért képződött, mert a pandémia ideje 

alatt Egyesületünk nem működött.      

MÉRLEG:  

Tárgyi eszköz vásárlás 2020 évben:. ( 200 e Ft.feletti  ) nem volt                                                  

Pénzeszközeink:  pénztában                                                                                                        24 eFt 

                               bankszámlán                                                                                                  153 eFt     

Nyilvántartott követelések: nincsenek.  Kötelezettségünk 68  eFT, melyből 55 e Ft tagi kölcsön.   

Az Egyesület saját tőkéje 2020.12.31-én:                                                                                 175  eFt 

Tevékenységünk a beszámolás időszakában: 

Az év sajnálatosan rosszul indult, mert 2 fő tagtársunk elhunyt. Mindkettő igen tevékeny tagja volt 

egyesületünknek. 

Szokásos évi Közgyűlésünket a pandémia miatt csak 2020. augusztus 27-én tudtuk megtartani. 

Beszámoltunk  a 2019 évben végzett munkáról és az egyesület  gazdálkodásáról, valamint  a 2020 évi  

munkaterv is  jóváhagyásra került.  

Itt mutatkozott be 2 új jelentkező, akit a tagság nagy örömmel fogadott.  

Szép kertek program: 

Szép Kertek mozgalom keretén belül ,a körülményekre való tekintettel verseny kiírásunkat online írtuk ki. A 

beérkezett pályázatokat a közgyűlésen zsűriztük, 4 legszebb kertet illetve tulajdonosát emléklap és kerti 

szerszám jutalomban részesítettük, melyet a vezetőség tagjai személyesen vittek házhoz.                                                                   

Helytörténeti Gyűjtemény .  

A  Helytörténeti Gyűjteményt április  és október között szombati napokon tartjuk nyitva  program szerint. 

Sajnos a tárgyi évben csak pár alkalommal sikerült nyitva tartanunk. Ebből egy esetben a helyi óvodások 

tekintették meg a gyűjteményt.  A helyiségek takarításáról mi gondoskodunk. Minimális rezsi költségét az 

önkormányzat fizeti ki. 

Tagság helyzete: 

  2020.december 31-én tagi létszámunk    22 fő         



Pályázatok: 2020- ban Egyesületünk pályázaton nem vett részt.  

 

 

Egyéb információk:                                      

Az egyesület tisztségviselői közül senki nem részesült  semmiféle juttatásban.  

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

nincs.  

Csobánka, 2021.május 22.                          

                                                                                                                     Benke Tamásné  

                                                                                                                        CSÉKE elnök  

                                                                                     

 

 

 


