
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-31 09:57:07. Érkeztetési szám: EB00603559

05 Miskolci Törvényszék

Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége
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forint
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

05 Miskolci Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége

3 7 4 3 Ormosbánya

Petőfi út

8.

    

0 5 0 2 0 0 0 1 7 4 3

1 1 0 0 P k 6 1 7 4 3  1 9 9 4

1 8 4 1 4 6 3 5 1 0 5

NAGY TIBOR

Ormosbánya 2 0 2 2 0 5 2 7

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  16 .58 .53



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége

Adatok ezer forintban

4 622 10 150

4 622 10 150

7 301 1 095

80 6

7 221 1 089

19

11 923 11 264

5 673 5 294

0 0

6 202 5 673

-529 -379

255 289

255 289

5 995 5 681

11 923 11 264

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  16 .58 .53



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége

Adatok ezer forintban

213 157 213 157

5 234 4 016 5 234 4 016

1 198 1 204 1 198 1 204

4 034 2 586 4 034 2 586

5 447 4 173 5 447 4 173

4 247 4 173 4 247 4 173

1 561 1 580 1 561 1 580

4 268 2 689 4 268 2 689

480 480 480 480

146 193 146 193

1 90 1 90

5 976 4 552 5 976 4 552

3 545 4 265 3 545 4 265

-529 -379 -529 -379

-529 -379 -529 -379

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  16 .58 .54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége

Adatok ezer forintban

3 901 2 186 3 901 2 186

0 0 0 0

133 132 133 132

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  16 .58 .54



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége

3 7 4 3 Ormosbánya

Petőfi út

8.

    

1 1 0 0 P k 6 1 7 4 3  1 9 9 4

0 5 0 2 0 0 0 1 7 4 3

1 8 4 1 4 6 3 5 1 0 5

NAGY TIBOR

Munkaerőpiaci tanácsadás

Munkanélküliek

61
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége

Adatok ezer forintban

elnök 360 480

360 480

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  16 .58 .54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége

Adatok ezer forintban

5 447 4 173

133 132

5 314 4 041

5 976 4 552

4 268 2 689

3 545 4 265

-529 -379

68 64

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  16 .58 .54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  16 .58 .54
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Beszámoló 

A Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége 2021. évi 

munkájáról, közhasznúsági tevékenységéről 

 

A Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1913. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 1911. évi XCLXXV törvény 

alapján működik. Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III. 11. Korm. rendelet 1. §-ával 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel meghozott 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) 

502/2020 (XI.16) Kormány rendelet bekezdései alapján végezte munkáját. 

 

Az Egyesület jogállása: közhasznú szervezet (egyéb egyesület: 529) 

Az Egyesület működési területe: Az Egyesület működési területe a tag önkormányzatok 

közigazgatási területére terjed ki. 

 

Az Egyesület bemutatása: 

1. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

2. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak 

megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

3. Az Egyesület támogatóit és az Egyesület szolgáltatásait igénybevevőket a közhasznú 

szervezetekről szóló, 1911. évi XCLXXV meghatározott kedvezmények illetik meg. 

4. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 

szolgáltatásaiból. 

5. Az Egyesület a működésnek és szolgáltatási igénybevétele módjának adatait, 

valamint a beszámolóit saját honlapján, ennek hiányában a tag önkormányzatok 

helyi kábeltelevíziós csatornáján, illetve azok írásos sajtótermékeiben 

nyilvánosságra hozza. (GDPR adatvédelmi szabályokat figyelembe véve) 

 

Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, ügyvezető testülete az Elnökség, alapszabály 

értelmében döntött az Egyesület munkáját érintő fontos kérdésekben. A beszámoló magában 

foglalja az Elnökség 2021. évi munkáját, az Elnökség tagjainak feladatok megvalósításában 

való részvételét. A Szövetség döntéshozó területei elektronikusan illetve személyes 

találkozásra adott lehetősséggel élve hozta meg döntéseit a Szövetség működését érintő 

aktuális kérdésekben.  

A Magyar Kormány 40/2020 (III. 11.) kormányrendelete 1. §-ával kihirdetett veszélyhelyzetre 

tekintettel meghozta 46/2020. (III. 16.) kormányrendeletet. A Kormány 102/2020(IV. 10.) 

Kormány rendelet 3. § (1.) bekezdésének értelmében (jogi személy döntéshozó szervének 

ülése) közgyűlés, ügyvezető, ügyvezető testület (Elnökség stb.) munkájáról a járvány ideje 

alatt. A civil szervezetek szempontjából a jogszabály azt fogalmazta meg, hogy milyen módon 

tudnak működni, döntéseket hozni az egyesületi, alapítványi stb. szervezetek, hogyan tudják 

kiváltani a személyes jelenlétű testületi döntéseket.  

Az Elnökség az Ellenőrző Bizottság munkáját a 2021. május 28.-i elektronikus közgyűlés által 

jóváhagyott aktuális teendők a szükségessé vált kiegészítések alapján végezte munkáját. Az 

ügyvezető testület (Elnökség) az 502/2020 Kormányrendelet előírtak alapján tájékoztatta a 
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Sajógalgócon megtartott Közgyűlésen a tagságot a történésekről (Civil Falu Program, a 

Szövetség tulajdonát képező ingatlan energiatakarékossági pályázat, beruházás elindításáról, 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) együttműködési 

megállapodásról, irattár rendezéséről stb.) 

Az Elnökség éves munkája során széleskörű ismeret, illetve a Szövetség eredményes 

munkavégzés céljából kibővített elnökségi üléseket tart. A Szövetség a TÖOSZ-szal való 

együttműködési megállapodás lehetőséggel élve az önkormányzatok működését korlátozó, 

gazdálkodását negatívan érintő kormányzati döntésekről azok negatív hatásáról konzultál a 

TÖOSZ főtitkárával, mint például gépjármű, iparűzési adó, nemzeti felzárkóztatási alap stb. 

A 2021-es év a Covid járvány által korlátozott év volt. A Szövetség céljai megvalósításában a 

rugalmasság volt a jellemző az ügyvezető testületnek. 

A Szövetség tagönkormányzatai sikeresen oldották meg a járványhelyzetből adódó 

feladataikat. Rendszeres és folyamatos volt az információcsere a járvány aktuális 

kérdéseiben. Az önkormányzatok, a térség civil szervezetei sikeresen folytattak Falu 

Fejlesztési pályázatok adta lehetőségeken belül települések szépítését, rendezését, 

fejlesztését. 

A Szövetség tagönkormányzatai az elmúlt években, több mivel tízmilliárd forintot fordítanak 

pályázati forrásokból településeik intézményei, közterek, belterületi utak fejlesztésére, 

felújítására községünk arculatának szépítésére. 

 

A Szövetség Elnöke, Elnöksége 

A Szövetség ügyvezető döntéshozó személye, illetve testülete személyes jelenlét kiváltását 

vészhelyzet alatt minden esetben elektronikusan (online, telefonon) történt vagy személyes 

konzultációval készített elő döntéseket, illetve végezte ügyintéző feladatait. A Szövetség 

Elnöke és Elnöksége vészhelyzet ideje alatt élt határozathozatali jogával. A döntéshozatalokat 

előkészítve az online közgyűlés szavazása alapján került meghozatalra 2021. május 28-án.  

- Szövetség vagyonleltárának aktualizálása, selejtezése, irattár rendszerezése. A 
használhatatlan számítógépek, fénymásolók a hulladékudvarba leadásra kerültek. A 
leltárból kivezettük.  

- BAZ megyei önkormányzat Elnökével egyeztetés (Borsodi Barnakőszénbányászat a 
megye Ipartörténeti Értéktára - kutatás) 

- SZJA 1% szervezése (szórólapok készítése stb.). Sikeres szervező munka 

eredményeként a felajánlók száma nőtt. 

- Vadna: konzultáció a Miniszterelnökségi civilkapcsolatok és Társadalmi Konzultáció 

Főosztályanyának főosztályvezetőjével és munkatársaival „Civilkapcsolatok, 

társadalmi kohézió” címen 

- A Szövetség 2020. évi gazdálkodás pénzügyi dokumentumok lezárása, irattárazása 

selejtezése megtörtént. 

- Online számlázás, regisztráció, hitel, stb. a Szövetség számlavezető bank vezetőjével 

tárgyalás 

- Nyilvánosság – Beszámoló közzététele (honlap) 

- Honlap feltöltés, rendszerezés 

A Szövetségnél foglalkoztatásban lévők munkájukat a lehetőség szerint, jogszabályok alapján 

(távmunka, home office, eltolt munkaidő) külön helységekben végezték.  

A Szövetség Elnöke előkészítette a Magyar Falu Programba, civil szervezetek számára adott 

lehetőség szerint benyújtotta a Szövetség tulajdonát képező ingatlan felújítására a pályázatot, 
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amely érvényes lett. 2021. január: kivitelezés, közbeszerzés kiírása, pályázat bírálata 

megtörtént. 

A Szövetség Elnöksége az Elnök előterjesztésében a kormányrendeletet betartva a 

vészhelyzet ideje alatt online Közgyűlést előkészítette, lebonyolította (2021. május 28.). A 

Szövetség Elnöke két határozatot hozott (Szövetség ingatlan felújítása kivitelezésére kiírt 

közbeszerzési pályázat), döntött a Szövetség 2020. évi beszámolók, határozatok hozatalát az 

online közgyűlés hatáskörében jogszabály szerint történt.  

A Szövetség Elnöke a vonatkozó kormányrendelet alapján gondoskodott arról, hogy a 

vészhelyzet ideje alatt hozott döntések, beszámolók ellenőrizhetők legyenek, melyek 

megfelelnek az elektronikus írásbeli jognyilatkozatnak, melyet a szavazás ideje alatt a tagok 

megtettek. Az Országos Bírósági Hivatal a Szövetség által beküldött dokumentumokat 

befogadta, hiánypótlást nem igényelt. Megfelelt a civil törvénynek, a vonatkozó 

kormányrendeletnek, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek is (letétbe helyezés, 

nyilvánosságra hozatal stb.).  

A Szövetség a beszámolási kötelezettségét törvényes határidőben teljesítette, nem élt a 

vészhelyzetre vonatkozó kormányrendelet 2021. szeptember 30-ig kitolt határidő 

lehetőségével.  

A Szövetség Elnöke, Elnöksége és Ellenőrző Bizottsága a vészhelyzet ideje alatt 

összehangoltan végezte munkáját. A pályázatok melyek végleges lezárásra kerültek, (Civil 

Falu) az elszámolás határidőre be lett küldve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez, 

hiánypótlásra nem kaptunk felszólítást, lezárása megtörtént. A NEA összevont pályázat 

beküldésre került, érvényessé minősítette a kiíró. 

A Szövetség 2021-ben is tájékoztatta a tagjait, a települések civil szervezeteit és vállalkozóit 

az aktuális pályázati lehetőségekről, - igény szerint adott segítséget és képviselte a 

Szövetséget falunapokon, bányászattal kapcsolatos rendezvényeken. Koordinálta a 

térségben a civil szervezetek hálózati kapcsolatát.  

Járvánnyal kapcsolatos kérdőívek kitöltése, információ elküldése megyei, illetve országos 

szervek részére határidőben megtörtént. 

Fontosabb rendezvények közé sorolva a jó gyakorlat, jó tapasztalat polgármesterek közt a 

sajógalgóci önkormányzat és start kézműves munkájával való ismerkedés, műhely 

megtekintése. 

A végleges hőszigetelésre újabb pályázat került benyújtásra 5.423.000 Ft összegben. 

Ősök, bányászhősök diákpályázaton az októberi hónapban beadott nyolc település tizennégy 

pályázata közül valamennyi nyert (6 db kerékpár, 2 db ajándékcsomag, 6 db Fővárosi Cirkusz 

belépő). 

A járványhelyzet miatt elmaradt a hagyományos Országos Bányász Dalos találkozó 

Rudabányán, a dalos találkozót helyettesítve a dalkörök részére lemezen lettek elküldve a 

korábbi dalos találkozók felvételei. Különleges értéke, hogy a szénbányászat megszűnése 

még nem törte meg az ősi hagyományt. 

A Szövetség vészhelyzet idő alatt minden kötelezettségének eleget tett 

(információszolgáltatás, számlák és bérek kifizetése stb.).  
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Az Elnökség napirendi pontjain az alábbi fontos kérdéseket tárgyalta: 

A járványhelyzet miatt az Elnökség a kormányrendeletből adódóan korábban online, majd 

később a lehetőségekhez mérten (vészhelyzet június 1-től megszűnt), személyi találkozású 

ülések voltak. 

- 2020-2021 évi Nemzeti Együttműködési Alap pályázattal kapcsolatos soron kívüli 

egyeztetés 

- Jó tapasztalatok, jó gyakorlatok Sajógalgóc Községi Önkormányzatnál 

- Tájékoztató a Szövetség civil szervezetekkel való kapcsolatairól, együttműködés 

tapasztalatairól 

- NEA kuratóriumának online választása 

- Civil Falu Program pályázat előkészítése, a hivatal energiatakarékos 

korszerűsítése „Szövetségi irodaház felújítás II. ütem” címen 

- 2022. évi NEA működési pályázat 

- Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével (továbbiakban: TÖOSZ) 

további együttműködési megállapodás megkötése (2021. március 9), online 

Elnökségi ülések munkájában való részvétel. 

- Tájékoztató a 2021. évi költségvetés I. félévének időarányos alakulásáról 

- Irattár folyamatos selejtezése, rendezése 

- A Civil Falu Programban a 2020-as évben nyert 5.995.035 Ft támogatás a 

Szövetség Energiatakarékos felújítására megvalósult, befejezésre került. A 

beruházással kapcsolatban január 5-től folyamatos tájékoztatást kaptak az 

Elnökség, illetve az Ellenőrző Bizottság tagjai a pályázókról, az árajánlat 

bekérésétől kezdve a beérkezett dokumentumok alapján az eredményekről. A 

járvány miatt a döntés a Szövetség Elnöke hatáskörébe utalta. A döntés 

meghozatala előtt az Elnök az Ellenőrző Bizottság Elnökével áttekintette a 

beérkezett pályázók dokumentumait és a döntés meghozatalában az Ellenőrző 

Bizottság támogatását is kérte. A beruházás kivitelezését az N&N Kft. nyerte el, 

műszaki ellenőrnek pedig Angyal István egyéni vállalkozót hirdette ki nyertes 

pályázóként. Május 5-én a beruházás kezdetét vette gázkazán cserével, majd 

folyamatosan történt a tetőbontás, nyílászáró bontás, pótlás, illetve az épület belső 

helységének tisztasági meszelésével fejeződött be. Július 9-én, illetve augusztus 

3-án a kivitelező és a műszaki ellenőr a beruházás átvétele, átadása hivatalos 

megtörténte után, jegyzőkönyvileg lezárásra került, s a számlák kifizetésre kerültek, 

melyek a beruházás menedzsere felé dokumentáltan is megküldtük. A beruházás 

végleges lezárására szeptember első felében kerül sor a kincstár felé történő 

elszámolással. 

- A Máltai Szeretetszolgálattal kapcsolatfelvétel, augusztus 6-án tárgyalás. Téma: a 

kolónia lakások, időseknek családi otthon kialakítása, végül az a megállapodás 

született, hogy továbbítják az ötletet a központ felé. 

 
A Szövetség a megállapodás során rendszeresen tájékoztatást kap a TÖOSZ elnökségi 

üléséről, napirendi pontjairól, amely érinti az önkormányzatokat is. A tájékoztatás minden 

esetben elküldésre kerül a tagönkormányzatok részére. Amennyiben az elnökségi ülések 

online történik, az érintett napirendi pontokhoz általában véleményt, észrevételt fogalmazunk 

meg, mely elektronikusan megküldésre kerül a TÖOSZ főtitkár részére. 

 Melléklet: Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége együttműködési 

megállapodás 

A Szövetség a B.A.Z. megyei önkormányzat Elnöke felkérésére a Borsodi Mélyművelésű 

Szénbányászatról kutató munkát végzett, melynek célja volt, hogy a megye Ipartörténelmi 

Értéktárához dokumentumokat, ismereteket gyűjtsön. A medence több, mint 200 éves 

mélyművelésű barnakőszén bányászatáról, ma még élő, volt bányászvezetőkkel, bányász 
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emlékházak gondozóival, magángyűjtők segítségével számos értékes dokumentumot, fotókat, 

digitális felvételeket sikerült megismerni, külön weboldalon elmenteni. A gyűjtött értékekről és 

anyagokról 2021. szeptemberi hónapban egy összefoglaló tájékoztató lett elküldve a Megyei 

Közgyűlés Elnök-asszonyának, melyre választ várunk. Szándékában áll a kutatást végzőknek, 

hogy a borsodi mélyművelésű szénbányászatról, annak 230 évéről egy kiadványt is 

megjelentessen.(1986-ban jelent meg a borsodi szénbányászat 200 éves történelme, annak 

második kötete tartalmazná a medence szénbányászatának érintett települések sikereit és 

végnapjait.) 

Előkészítette az Innovációs és Technológiai Minisztérium Steiner Attila körforgásos 

gazdaságfejlesztő energia és klímapolitikáért felelős államtitkára. Dr. Botos Barbara 

klímapolitikáért felelős helyettes államtitkárral való 2022. februári találkozást a 

polgármesterekkel. Igazságos Átmeneti Alap céljára címmel konzultációs találkozó 

Rudabányán. 

A Magyar Nemzeti Levéltár és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közös pályázatot írt ki 

„Ősök, bányász hősök” címmel, melyre térségünkből beérkezett 14 pályázat hasznos, értékes 

dokumentumokat tartalmaztak, a családok bányász szakmához való kötődéséről. Hasonló 

bányászattal kapcsolatos ismeretfelkeltő, ifjúsággal való találkozásokra irányította rá a 

figyelmet. 

A 2021-es évben is az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (röviden: ERKE, régebben: 

CIC) együttműködési megállapodása alapján végezte tanácsadási tevékenységet a 

Szövegség. Körülbelül mintegy harminc olyan téma volt, amiben konzultáltunk, illetve 

megoldást találtunk a felvetődő problémás kérdésekre. 

 

A Szövetség szociális érzékenysége: 

A Szövetség rendszeresen tartja a kapcsolatot a sajókazai, a múcsonyi és a rudabányai 

Családsegítő szolgálatokkal és szükség szerint a régi kapcsolatain keresztül tud tanácsot adni 

és segíteni vitás családi és gyermekvédelmi ügyekben. 

Jellemző az Egyesület munkájára a feladatain túlmenően az állampolgárok problémái 

esetében a tanácsadás, alacsony nyugdíjasok esetében egyedi nyugdíj emeléssel, illetve 

segélyre való beadványok elkészítése, a szociális gondok mérséklésében a segítségnyújtás 

(körülbelül 100 fő), a civil szervezetek közötti együttműködés kialakítása. A civil szervezeteket 

sorozatosan ért negatív hatásokból adódóan erősödik a szövetségnek a térség civil 

szervezeteivel tartó kapcsolata, különösen a működést és a fennmaradást illetően erősödött a 

civil szervezetekkel való együttműködés (ERKE – CIC szolgáltatás). 

Az Egyesület több éves tapasztalattal a háta mögött szemben találta magát a civil kurázsi 

gyengítésével, amelyek nem segítik, hanem csökkentik a civil szervezetek tömörülését, 

létrejöttét, működését. 

 

Az Egyesület vezető testületeinek határozatai, kapcsolat építő munkája: 

 

Az Elnökség évről-évre a Közgyűlés által jóváhagyott munkaterv alapján végezte munkáját a 

2021-es évben. Szükségszerűen az egyesület sorsával kapcsolatos aktuális teendők 

előkészítésével, megtárgyalásával soron kívül foglalkozott. Az elnökségi ülések kibővítettek 

voltak, programjajainkban érintett partnerekkel az ellenőrző bizottság tagjaival. 
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Az Elnökség egy alkalommal, személyes jelenléttel és több alkalommal online formában 

tárgyalta meg az aktuális tennivalókat. A Közgyűlés egy alkalommal ülésezett a 2021-es 

évben. 

Az Egyesület Elnöksége és közgyűlése határozatainak száma 4. 

A TÖOSZ-szal kötött együttműködési megállapodás állásfoglalással történt. 

A Szövetség munkájában új színfolt, jó ötletek, elképzelések, gyakorlatok, tapasztalatok 

megismerése (Sajógalgóc kézműves termékei, műhelye). 

Magyar Falu Program FCA-KP-1-2020/1-000150 azonosítószámú: Szövetségi Irodaház 

energetikai felújítása pályázat közbeszerzés meghirdetése, az elnöki hatáskörbe döntés 

meghozatala megtörtént. 

2021. május 12-én, Vadnán volt egy konzultáció a térség civil szektor helyzeteiről, 

nehézségeiről. 

2021. szeptemberében befejeződött a beruházás és az átvétel is megtörtént. 

Az októberi és a novemberi hónapban a Szövetség a 2022. évi NEA pályázatokkal foglalkozott. 

A Szövetséghez tartozó települések közül néhányan a közfoglalkoztatással kapcsolatos start-

programon felbátorodva szociális szövetkezetek szervezésében gondolkodva szövetkezetet 

alapítottak. (pl.: Múcsony, Trizs, Felsőtelekes) 

Részt vett a Szövetség az Észak-Magyarországi Regionális Szabadegyetem pilot projekt 

Kazincbarcikán történő beindításán, folytatásán. A Szikra Alapítvány Önkéntesek 

foglalkoztatása közösség – és családi közösség kialakítása program társtagja. ERKE/CIC 

tanácsadó napok, fórumok térségi szervezője. 

 

A Közgyűlések: 

- 2020. évi és szakmai közhasznúsági egyszerűsített beszámoló. A Szövetség 
végzett munkája, I./2021 (05.28.) sz. Szöv. Határozat 

- A szövetség 2021. évi költségvetés tervezete, II./2021. (05.28) sz. Szöv. Határozat 
- A beruházás befejezését követően az irattárazás és selejtezés további folytatása 

- Civil Centrummal való Együttműködési megállapodás, tanácsadás 

- A Szövetség Elnöke az Elnökséggel és a Szövetség tagjaival minden aktuális 

kérdésben rendszeresen tartja a kapcsolatot elektronikus úton illetve személyesen 

is. 

- 2020. évi és szakmai közhasznúsági egyszerűsített beszámoló a Szövetség 

végzett munkájáról - határozat 

- Javaslat a Szövetség 2021. évi költségvetésére - határozat 

- Javaslat a Szövetség 2021. évi aktuális feladataira - határozat 

A Szövetség 2021. évi gazdálkodási és működési írásos záró beszámolója, költségvetése, 

működése, tagdíj összegének módosítása és elektronikusan történő döntéshozatala. Az online 

közgyűlés az OBH felé kötelezően megküldendő dokumentumok (2021. május 28-ig 

beérkezett, május 29-én a jegyzőkönyv elkészült) elektronikus úton elküldésre került. 

2021-ben is rendhagyó kapcsolatépítő szakmai találkozókon erősítette a tagtelepülések és a 

térséget érintő hatósági vezetőkkel való kapcsolatát. 

A Szövetség rendszeresen tartotta, tartja a kapcsolatot a tagtelepülések civilszervezeteivel, 

együttműködő partnerek a Kazincbarcikai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával. 
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Fontosabb eseményeken (konferenciákon, rendezvényeken) való részvétel: 

- A járványhelyzet miatt korlátozottan, de rendszeresen rész vett az Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület (Civil Információs Centrum), a megyei Önkormányzat Megyei Jogú 

Város Miskolc és Esélyegyenlőségi minisztérium által szervezett fórumokon, 

konferenciákon. 

- Helyi fórumok, találkozók Kazincbarcika és Putnoki Járásban található civil szervezetek 

vezetőivel, konzultált civil törvény és szervezetek pénzügyi gazdálkodását érintő 

változásokban. 

 

Tanácsadás és jogsegély szolgáltatás 

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület B.-A.-Z. Megyei Civil Információs Centrum 

térségi együttműködő partnere. Megbízási szerződésben megerősítve tanácsadást végez: 

- Pályázati, pénzügyi, könyvviteli és adózási, forrásteremtési, társadalmi 

felelősségvállalási, számítógépkezelési és informatikai, magyar-külhoni magyarok 

partnerségi kapcsolatok elősegítésével foglalkozó tanácsadás (összesen 15 órában, 11 

civil szervezet) 

Továbbra is kapcsolatban állunk a digitális szakadék GINOP-6.1.2.-16 térségi fejlesztőjével, 

szervezőjével (digitális kompetenciafejlesztés, online előadások, workshopok). 

Az Egyesülethez tartozó települések polgárai, rendszeresen keresték meg Szövetségünket 

közüzemi számlák ügyintézésével kapcsolatban, valamint bányakárral, hatósági beadvánnyal 

kapcsolatos magán problémákkal, nyugdíjazás, nyugdíjas szénjárandósággal, 

korkedvezményes nyugdíjazással, özvegyi nyugdíjazással kapcsolatban. 

2021-es évben, de napjainkban is számtalan fiatal és középkorosztályba tartozó munkavállaló 

keresi meg Szövetségünket külföldi és hazai munkavállalás céljából, tanácsadás és információ 

igényével. A Szövetség a fenti esetekben a már évek óta kialakult térségi foglalkoztatási 

osztálytól, ill. országos szervezetektől kapott információkkal segíti az aktuális ügyekben az 

ügyfeleket. Az utóbbi időben felerősödtek a családi ügyekkel kapcsolatos jogsegély 

szolgálattal kapcsolatos tanácsadások. 

A fentiekben jogsegélyszolgálattal, illetve beadványok készítésével és különböző panaszokat 

érintő hatóságok elérhetőségéhez adtunk segítséget. 

Az utóbbi években önkéntesek, illetve diák önkéntesek rendszeresen segítik a Szövetség 

munkáját a Szövetség különböző rendezvényein a kazincbarcikai Irinyi János középiskolából, 

a Deák Ferenc Szakképző iskolából, valamint a miskolci Kós Károly Építőipari 

Szakgimnáziumból. 

Az Elnökség teljesség igénye nélkül kívánta tájékoztatni a közgyűlést végzett munkájáról. 

Jövőbeni eredményes munkához kérjük tagság segítségét, jó együttműködést! 

Köszönet a korrekt együttműködésért, az Elnökség támogatásáért a tagtelepülések 

önkormányzatainak, önkénteseknek, a BAZ Megyei Önkormányzat és Kormányhivatalok 

térségi vezetőinek, a CIC-nek, a Bányász Kultúráért Alapítványnak, Bánya- és Ipari Dolgozók 

Szakszervezetének. 

Összefoglalva: a fenti programok megvalósítása igazolta, a településeken újra meg kell, hogy 

erősödjön a közösségek alapítása, tovább építése, az elöregedésekből adódóan a családok 

befogadó gondolkodásának erősödése, a magány vált az idős kor egyik veszélyforrásává. 
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Rendkívüli helyzet elé állított valamennyiünket az eltelt közel másfél esztendő. Hisszük, hogy 

a nehéz időszak végéhez közeledünk, s mint minden ilyen időszak után érdemes 

végiggondolnunk mit is raktunk közben „A koronás hátizsák(unk)ba”! 

Valamennyiünknek volt ideje gondolkodni, megtanulni megélni, átélni, túlélni a vírusos 

időszakot. Hogyan történt mindez? Milyen tanulságokat vonhatunk le. Mi hiányzott, hogy lehet 

ezt bepótolni? Be kell egyáltalán pótolni? Tanultam belőle? Milyen új dolgot hozott az 

életembe? … 

Vagy: „Karanténon innen és s majd túl”, „Unokámmal újra nem „Iskolapadban? – nem – online 

oktatás az unokámmal.”, „Interaktív nagyi a Covid-19 évében”, „Egyik lábam itt, a másik lábam 

ott, unokák a láthatáron”, „A Nagyi főztje divatba jött”, „Az ügyintéző-intézkedő Papa a korona 

vírus járvány idején”, „A járvány áldozatainak emléke és megélése”, „Életben maradok, 

maradtam.” 

Az elnökség elismerését fejezi ki az elődöknek és a jelen fáklyavivőknek. 

Kérem a tisztelt közgyűlést, vegye tudomásul és fogadja el a beszámolót! 

 

Kelt.: Ormosbánya, 2022. április 28. 

 

Nagy Tibor s.k. 
                             SzBTSz Elnöke 



Kiegészítő melléklet a 2021 évi mérleghez és 

eredmény-kimutatáshoz 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Szervezet neve: Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége 

Székhelye: 3743 Ormosbánya, Petőfi út 8. 

Adószáma: 18414635-1-05 

         

         

         

         

         

Ormosbánya, 2022  március 31       

         

         

         

     ……………………………………………………………………..  

    

                                                  a szervezet képviseletére jogosult 

                                                  személy aláírása 

         

         



I. Általános rész  

  

1. Az egyesület bemutatása       

         

 Név:     Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége  

 Székhely:    3743 Ormosbánya, Petőfi út 8.  

 Gazdálkodási forma:   egyéb egyesület   

 Alakulás időpontja:   1994.02.14  

Közhasznú szerv fokozata:  közhasznú szervezet  

Bírósági nyilvántartási száma:  05-02-0001743    

 Statisztikai számjele:   18414635-9499-529-05   

 Adószáma:    18414635-1-05    

 Tevékenységi köre:        

  Főtevékenység:   9499 Máshová nem sorolt egyéb 

                     közösségi, társadalmi tevék.  

  Egyéb tevékenységei:   8559 M.n.s. egyéb oktatás  

     8230 Konferencia, kereskedelmi 

                     bemutató szervezése  

 

 

         

2. A számviteli politika főbb előírásai      

         

a./ A könyvvezetés módja:   kettős könyvvezetés   

     Alkalmazott könyvelési program:  Kulcs Soft Integrált Könyvviteli Rendszer 

     A költségelszámolás választott módszere: a költségeket elsődlegesen az 5. Költségnemek 

     számlaosztály számláin könyveljük. A pályázatok elszámolása tekintetében  másodlagosan 

     a 6. Költséghelyek számla osztály számláin kerülnek elkülönítésre az egyes pályázatok költségei 

 

 

         



b./ A beszámoló formája:                             a számviteli törvény szerinti egyes egyéb 

szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló        

479/2016. (XII.28.)Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rend.)szerinti közhasznú egyszerűsített 

éves  beszámoló mérlege és eredmény-kimutatása kibővítve a kiegészítő melléklettel.  

         

c./ A mérleg fordulónapja:                 az elszámolási év december 31.-e  

         

d./ A beszámoló készítésének időpontja: a tárgyévet követő év március 31.-e  

         

e./ A beszámolót elfogadó szervezet:         az egyesület közgyűlése   

       

f./ Letétbe helyezés és közzététel:                  elektronikus formában az OBH PK-742 számú 

                                nyomtatványon, illetve 1 kinyomtatott példány 

                               az egyesület székhelyén megtekinthető 

         

3. A mérlegben szereplő eszközök és források értékelésére vonatkozó tájékoztató  

         

a./ Befektetett eszközök: A befektetett eszközökön belül az immateriális javak, tárgyi esz- 

     közök bekerülési értéke (bruttó értéke) a használatba vételükig felmerült, a létesítésük- 

     kel közvetlenül kapcsolatba hozható tételek összértéke.    

     A terv szerinti értékcsökkenési leírás a bekerülési érték (bruttó érték) alapján a haszná- 

     latba vétel napjától a Társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsok figyelem- 

     be vételével kerül elszámolásra, amíg a bekerülési érték teljes mértékben leírásra nem 

     kerül.         

     A "0"-ra leírt eszközök után értékcsökkenési leírást nem lehet elszámolni.  

     Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására legfeljebb a nyilvántartott érték 

     (bekerülési érték és a terv szerinti értékcsökkenési leírás különbözete) erejéig a felesle- 

     gessé vált, a megrongálódott, az eredeti rendeltetése szerint nem használható eszközök 

     körében kerülhet sor.       

     A 200 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök érté- 

     ke a használatba vételük időpontjában egy összegben kerül elszámolásra.  

     A tulajdon védelme érdekében mind a a leírási kulcs alapján "0"-ra leírt, mind a kis ér- 



     tékű (200 ezer forint beszerzési érték alatti), mind pedig az adományként kapott, s így 

     eszmei értéken levő eszközök nyilvántartását, leltározását biztosítani kell a belső elő- 

     írások alapján.        

     A tárgyi eszközökön belül a beruházások, a beruházásra adott előlegek a befogadott  

     számlák összegében szerepelnek a mérlegben.     

     A befektetett eszközökön belül a befektetett pénzügyi eszközök, az azok ellenértékeként 

     kifizetett összegben szerepelhetnek a mérlegben.    

         

b./ Forgóeszközök: A forgóeszközökön belül a fordulónapon felleltározott készletek a mér- 

      legben tényleges beszerzési értéken szerepelnek.    

      A tulajdon megőrzése érdekében a Számviteli törvény előírásai alapján megőrzési, 

      nyilvántartási kötelezettség mellet anyagköltségként elszámolt eszközök nyilvántartását,  

      leltározását biztosítani kell a belső előírások alapján.    

      A forgóeszközökön belül a követelések állományba (nyilvántartásba) kerülésük ft értékén  

     szerepelnek a mérlegben. A követelések egyedi nyilvántartása az értékadatokon túl az    

     egyes tételek vonatkozásában bekerülésük időpontját, jogcímét, a pénzügyi 

      rendezésük időpontját, azonosításukra vonatkozó további információkat is tartalmaznak. 

        

      A forgóeszközökön belül az értékpapírok az azok ellenértékeként kifizetett összegben 

      szerepelhetnek a mérlegben.      

      A forgóeszközökön belül a pénzeszközök mérlegben bemutatott értékét részben a  

      pénztárban megszámolt készpénz bizonylata, részben a bankszámlán lévő számlapénz  

      bankszámla kivonata támasztja alá.      

         

c./ Aktív időbeli elhatárolások: Az egyesület mind a bevételek, mind a ráfordítások évek 

      közötti elkülönítése érdekében a Számviteli törvény előírásai alapján alkalmazza az 

      Aktív időbeli elhatárolások elszámolását.      

         

d./ Saját tőke: Az egyesület saját tőkéje az induló tőkéből, a tőkeváltozásból,  

     lekötött tartalékból,  az értékelési tartalékból, valamint tárgyévi alap és vállalkozási 

     eredményből áll. 



         

e./ Céltartalékok: A mérlegben ezen a címen szerepeltethető értékadatokra vonatkozóan 

      a Számviteli törvény előírásai az irányadók.     

         

f./ Kötelezettségek: A mérleg forrás oldalán szereplő kötelezettségek az állományba  

     (nyilvántartásba) kerülésük szerinti értéken szerepelnek.    

     A kötelezettségek egyedi nyilvántartása a követelésekhez hasonlóan az értékadatokon 

     túl további adatokat tartalmaznak.      

         

g./ Passzív időbeli elhatárolások: A mérlegben ezen a jogcímen kimutatott értékadatokra 

      vonatkozóan az Aktív időbeli elhatárolásokkal egyezően a Számviteli törvény előírásai 

      alkalmazandók.        

         

4./ Az eredmény-kimutatásban szereplő bevételekre és ráfordításokra vonatkozó  

      tájékoztató        

         

a./ Bevételek:        

      Az értékesítés nettó árbevétellel az alaptevékenységhez kötődő árbevételeket tartalmaz- 

      za jogcímenként.        

      Az egyesületnek vállalkozási tevékenységből nem képződött árbevétele.  

      Az aktivált saját teljesítmények a saját tevékenység keretében elkészített és állomány- 

      ba vett tárgyi  eszközök, ingatlanon végzett értéknövelő felújítások, esetleg készletek 

      közé sorolandó eszközök tényleges előállítási költségét tartalmazza.   

      ( Az előállításhoz felhasznált anyag, felmerült arányos bér és járulékai, továbbá az 

      egyértelműen hozzákapcsolható egyéb , költségként elszámolt tételek értéke.) 

      A beszámolás évéhez kapcsolódó támogatásokat jogcímenként kell bemutatni, meg 

      kell jelölni azon összegeket, amelyek az összemérés elve alapján a ráfordítások elszá- 

      molásához igazodva a mérleg fordulónap (december 31.) után a mérleg készítésig 

      pénzügyileg rendeződtek.       

      Az alaptevékenységhez kapott támogatásokon felül az egyéb bevételeknek, a pénzügyi 

      műveletek bevételeinek, a rendkívüli bevételeknek az eredmény-kimutatásban történő 



      szerepeltetésére vonatkozóan a Számviteli törvény előírásai az irányadók.  

         

b./ Ráfordítások:        

     A költség jellegű ráfordítások az alaptevékenységhez kötődő bontásban, a Számviteli  

      törvényben előírt jogcímek szerinti részletezésben szerepeltethetők az eredmény-kimu- 

      tatásban.        

      Az egyéb ráfordítások, a pénzügyi műveletek ráfordításai, valamint a rendkívüli 

      ráfordítások eredmény-kimutatásban történő szerepeltetésére vonatkozóan szinkronban a  

       bevételekkel a Számviteli törvény előírásai az irányadók.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



II. Specifikus rész        

         

   1. A mérlegben szereplő tárgyévi adatok további számszaki és szöveges kiegészítése 

     

       a./ Befektetett eszközök                                                                                                 adatok EFt-ban 

       

       Befektetett eszközök 
Immater. 

javak 
Tárgyi 

eszközök 
Befekt. 
eszközök 

       Bruttó érték           0 13 085 13 085 

       Elszámolt értékcsökkenési leírás 0 2 935 2 935 

       Nettó érték 0 10 150 10 150 

 

      

       A Befektetett eszközök nettó értékében az egyesület székhelye épületének az értéke 

       szerepel, minden egyéb eszköz nettó (könyv szerinti) értéke: nulla. 

      2021 évben a Magyar Faluprogram pályázat keretében sor került az egyesület székhelyének  

      részleges  felújítására 5.721 EFt értékben. 

           

       b./ Készletekkel az egyesület nem rendelkezik.     

         

       c./ Követelésállomány a Szakképzési hozzájárulás 6 EFt értékű túlfizetéséből képződött.  

         

       d./ Pénzeszközök alakulása    adatok eft-ban 

        

  Nyitó érték Bevételek Kiadások Záró érték 

Pénztár 22 582 581 23 

Elszámolási számla 7 199 3 745 9 878 1 066 

Pénzeszközök összesen 7 221 4 327 10 459 1 089 

 

  

         e./ Aktív időbeli elhatárolások      

   Aktív időbeli elhatárolás elszámolására 19 EFt értékben került sor 2021 évben a  

               2022.01.01.-2022.11.03. közötti Tárhely és domain szolgáltatást érintőően.  



         

         f./ Saját tőke:                            adatok EFt-ban 

  

Induló tőke 0 

Tőkeváltozás 5 673 

 ebből: Alaptevékenység 1994 - 2011közötti eredménye 6 567   

            Alaptevékenység 2012 évi eredménye -469   

            Alaptevékenység 2013 évi eredménye -3 152   

            Alaptevékenység 2014 évi eredménye 811   

            Alaptevékenység 2015 évi eredménye 4 118   

            Alaptevékenység 2016 évi eredménye 23   

            Alaptevékenység 2017 évi eredménye 348   

            Alaptevékenység 2018 évi eredménye                            6   

            Alaptevékenység 2019 évi eredménye -2 050   

            Alaptevékenység 2020 évi eredménye - 529  

   

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből - 379 

Saját tőke összesen 5 294 

 

 Az egyesület alakulásakor induló tőkével nem rendelkezett, működését tagdíjból, illetve  

pályázati támogatásokból és adományokból finanszírozta. 

A civil szervezetekről szóló törvény a közhasznú szervezetekre 2012 évtől kezdve 

előírja a kettős könyvvezetés alkalmazását, 1994 - 2011 év között egyszeres 

könyvvezetés alapján készült a beszámoló, ehhez másfajta beszámolási forma  

kapcsolódott, ezért van elkülönítve a két időszak eredményének nyilvántartása. 

         

         g./ Kötelezettségek:       

         

              Az egyesület csak rövid lejáratú kötelezettségekkel rendelkezik.  adatok EFt-ban 

  

Szállítói kötelezettség 0 

Költségvetési kötelezettség 89 

Munkavállalókkal szembeni kötelezettség 200 

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 289 

         

    

 



      h./ Passzív időbeli elhatárolások:      

 Passzív időbeli elhatárolások között szerepel a szövetség által elnyert Magyar Falu Program  

              pályázatból elnyert támogatásból  a következő években elszámolandó 5.681 EFT nettó eszköz  

             érték összege   

         Mérleg-főösszeg:        11 264 EFt 

         

         

   2. Az eredmény-kimutatásban szereplő tárgyévi adatok további számszaki és szöveges 

       értékelése        

         

      a./ Értékesítés nettó árbevétele:    adatok EFt-ban 

         

           Pályázati tanácsadás bevétele       150 

           Fénymásolási díj                                                                                                                       7 

           Értékesítés nettó árbevétele összesen:                                157 

         

       b./Egyéb bevételek       

          adatok EFt-ban 

Tagdíj bevételek önkormányzatoktól 1 189 

Tagdíj bevételek magánszemélyektől     15 

Tagdíj bevételek összesen 1  204 

Munkaerő-piaci támogatás 1 872 

Magyar Falu Program támogatás 2021 évben elszámolható rész 314 

Egyéb támogatás 400 

Támogatások összesen 2 586 

SZJA 1 % felajánlásból befolyt összeg 132  

         

      

 Egyéb ki nem emelt bevételek    adatok EFt-ban 

 Feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítése                                         40    

  Elévült követelések                  52 

               Előző évet érintő bevételek              2  

  Összesen                                                                                              94 

         



 Egyéb bevételek összesen:                                                                   4 016 EFft 

         

         c./ Pénzügyi műveletek bevétele:      

 Bank kamat                         421 ft 

         

 Összes bevétel:                     4 173 EFt 

         

         

          d./ Anyagjellegű ráfordítások:      

         

 Anyagköltség     adatok eft-ban 

   

Tisztítószerek 10 

Villamos energia 79 

Vízdíj 6 

Gázdíj 424 

Egyéb anyag költség 41 

 Anyagköltség összesen 560 

  

            Igénybe vett szolgáltatások                                     adatok EFt-ban 

  

Utazási, kiküldetési  költség 158 

Működési célú  137   

CIC 21   

Gép, berendezés, számítógépes program karbantartás 43 

Posta költség 5 

Telefon költség 149 

Internet költség, domain, tárhely, WEB-lap 97 

Fénymásolási költség 15 

Könyvviteli szolgáltatás, adótanácsadás 192 

Tagsági díjak   15 

Magyar Faluprogram menedzsment költségei 267 

 Igénybe vett szolgáltatások összesen 941 

        

   Egyéb szolgáltatások                                                      adatok EFt-ban 

    Bank költég           79 

    Egyéb szolgáltatások összesen        79 



    Anyagjellegű ráfordítások összesen:                1 580

  

       

         e./ Személyi jellegű ráfordítások:                                        adatok EFt-ban 

Munkabér 1 994 

Megbízási díjak 480 

Bérköltség összesen 2 474 

  

Reprezentáció 10 

Egyes meghatározott juttatások és ezek adója 50 

Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen 60 

                

Szociális hozzájárulási adó 155 

Bérjárulékok 155 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 2 689 

Munkabér 3 274 

  

        f./ Értékcsökkenési leírás:                           adatok EFt-ban 

 Terv szerinti értékcsökkenési leírás                                                                                          193 

 Értékcsökkenési leírás összesen                                                                                                        193 

         

        g./ Egyéb ráfordítások:                         adatok EFt-ban 

             Támogatás visszafizetés 8 

             Elévült kötelezettség:                                                                                                  80 

 Kerekítési különbözet                 2 

 Egyéb ráfordítások összesen               90 

        

         Az egyesületnél Pénzügyi műveletek ráfordítása nem fordult elő.    

         

         Összes ráfordítás                                  4 552 EFt 

          Adózás előtti eredmény                      -379 EFt 

         

         Adófizetési kötelezettség nincs.      

          Tárgyévi eredmény alaptevékenységből:     - 379 EFt 

Cél szerinti tevékenységek      



         

               CIC                                                                        20 EFt 

              Munkaerőpiaci tanácsadás                         2 629 EFt 

             Magyar Falu Program projekt menedzsment költségei:                                           267 EFt  

 Összesen               2 916 EFt 

 

         

                 1 % felhasználása:      

                 Működési célú  25 %      32 965 ft 

                 Cél szerinti       98 897 ft 

     Összesen                                                                                      131 862 ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



III. Tájékoztató rész:        

         

 képviseletre jogosult neve:  NagyTibor   

 képviseletre jogosult tisztsége:  egyesület elnöke   

 az egyesület elnöke 480 eft díjazásban részesült 2021 évben   

           

 könyvvizsgálati kötelezettség nincs     

         

 a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátásáért  

 felelős személy adatai      

 név:     Kiszely József   

 nyilvántartási szám:   118814    

         

 Tárgyévi foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma:        2 fő  

 Tárgyévi bérköltség:              2 474 EFt  

 Tárgyévi egyéb személyi jellegű kifizetések:                             60  EFt  

         

 A tárgyévre vonatkozóan a mérleg készítés napjáig külső ellenőrzésre nem került sor. 

      

         

         

 


