
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége
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0 5 0 2 0 0 0 1 7 4 3 2 0 1 7
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Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 18.24.59



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

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:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

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 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

3 7 4 3 Ormosbánya

Petőfi út

8

    

0 5 0 2 0 0 0 1 7 4 3

1 1 P k 6 1 7 4 3  1 9 9 4 2 7

1 8 4 1 4 6 3 5 1 0 5

BENCZE PÉTER

ORMOSBÁNYA 2 0 1 8 0 5 0 3

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 18.24.59



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

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

5 206 5 060

5 206 5 060

3 423 4 029

95 515

3 328 3 514

19

8 629 9 108

7 898 8 246

7 875 7 898

23 348

697 862

697 862

34

8 629 9 108

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 18.25.00



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. 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

(Adatok ezer forintban.)

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

330 373 330 373

6 589 10 908 6 589 10 908

1 106 1 127 1 106 1 127

5 277 9 629 5 277 9 629

6 919 11 281 6 919 11 281

1 470 9 781 1 470 9 781

2 108 1 801 2 108 1 801

4 625 8 864 4 625 8 864

0 0 0 0

161 161 161 161

2 107 2 107

6 896 10 933 6 896 10 933

1 172 9 433 1 172 9 433

23 348 23 348

23 348 23 348

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 18.25.00



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

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

4 338 9 289 4 338 9 289

0 80 0 80

201 144 201 144

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 18.25.00



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

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:

3 7 4 3 Ormosbánya

Petőfi út

8

    

1 1 P k 6 1 7 4 3  1 9 9 4 2 7

0 5 0 2 0 0 0 1 7 4 3

1 8 4 1 4 6 3 5 1 0 5

BENCZE PÉTER

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 18.25.00



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

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. Tárgyévi 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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

6 919 11 281

201 144

6 718 11 137

6 896 10 933

4 625 8 864

1 172 9 433

23 348

60 121

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 18.25.00



PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló

2017, évi szöveges beszámoló a szövetség tevékenységérl.pdf
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Beszámoló 

A Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége 2017. évi 

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. 

 

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. 

 

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

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

foglalja az Elnökség 2017. évi munkáját, az Elnökség tagjainak feladatok megvalósításában 

való részvételét. 

Az Egyesület tagjai 29 tagtelepülés + 1 magánszemély. Az irányítás 7 fős Elnökség, 3 fős 

Pénzügyi Ellenőrző bizottság végezte. 

Az elnökség és a bizottságok munkáját a 2017. május 29-i közgyűlés által jóváhagyott 

munkaterv, illetve az aktuális teendők kiegészítése alapján végezte. 

Rendszeresen 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. Koordinálja a térségben a civil 

szervezetek hálózati kapcsolatát. Együttműködési megállapodás alapján szorgalmazza a 

határon átnyúló kapcsolatok kezdeményezését. Transznacionális pályázat keretén belül az 

erdélyi Borszéki Iskolás Egyesülettel és a Pro Borszék Alapítvánnyal, valamint a Szlovákiai 
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Nyugdíjasok Szövetségével és a Dobsinai székhelyű Gemer Folklór Együttessel. Aktív 

szerepet vállal a térség LEADER közösség munkájának koordinálásban. Együttműködik az 

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület B-A-Z megyei Civil Centrum szolgáltatásai 

koordinálásban, az Országos, Megyei és Kistérségi Konferenciákon mutatkozott be (Szikra 

Alapítvány, Megyei Civil Konferencia). Jelentős szerepe volt a Szövetségnek a Kazincbarcikán 

beinduló Szenior Szabadegyetem szervezésében, az MTA MATB Társadalom- és 

Humántudományi Gerontológiai Munkabizottság tagjaként szerepet vállal rendezvények 

szervezésében. A Szövetség munkaszervezet vezetője szerepet vállal a Harmadik Kor Megyei 

Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet munkájában, megalakulásának szervezésében. EFOP-

5.2.2-17 – Transznacionális együttműködések és EFOP-5.2.4-17-2017-00005 - TÁRSADALMI 

INNOVÁCIÓK – ADAPTÁCIÓK, ÚJ MÓDSZEREK KITERJESZTÉSE pályázatok beadásra 

kerültek, sajnos mindkettő 1. számú tartalék lett, forráshiány miatt. 

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

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

befogadó gondolkodásának erősödése, a magány vált az idős kor egyik veszélyforrásává  

 A fentieken túl kulturális, sport és szociális területen is törekedett közhasznú feladataiból 

adódó kötelezettségeinek eleget tenni. (TÁMOP 5 és TÁMOP 6 pályázat fenntartásából adódó 

kötelezettségét teljesítve ifjúsági és családi sport és egészség programokat szervezett. 

TÁMOP 6 keretében Szlovákiai kirándulás Szádelő- völgy érintésével Szepsi- Jászó (1100 

éves Jászói premonterei kolostor) Áthaladtunk Rudnokon, Jászómindszenten, Hilyón, 

Idabukócon, Kisidán és a már Kassához tartozó Miszlókán át jutottunk el a Szent Erzsébet 

Székesegyházba, megtekintettük a Dóm altemplomában kialakított Rákóczi kriptát, ahol a 

csoport elénekelte a Himnuszt, majd a Rodostói-Ház illetve az egykori abaúji torna Vármegye 

Megyeházát is és a Mária-Házat. 

Megrendezésre került a III. Országos Bányász Dalos találkozó Rudabányán, a Bányász 

Kultúráért Alapítvány, a BAZ Megyei Önkormányzat és vállalkozók  anyagi támogatásával 

valósult meg a bányász kultúra több évtizedes felelevenítése, gazdagítása, a fellépő dalkörök 

a föld mélyéből hozták közénk a bányász kultúra gyémántjait. Különleges értéke, hogy a 

szénbányászat megszűnése még nem törte meg az ősi szokást. Résztvevők száma 316 fő. 

Közös szakmai fórum keretében a Magyarországi Bányásztelepülések Országos szövetsége 

és a Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége szénből metanol előállításának 

üzemi, laboratóriumi kísérletével (Ormosszén Kft), Dr. Bőhm József egyetemi tanár 

előadásában hulladékgazdálkodás, mint energiahordozó lehetséges ipari feldolgozásával 

ismerkedett meg. 

 

A Szövetség működését segítő pályázatok benyújtására évről évre sor kerül. 

Megjegyzés: sajnos 2011 óta NEA működési célú pályázaton napjainkig összességében 

400.000 Ft-ot, NEA Szakmai pályázaton 0 Ft-ot nyertünk (folyamatosan várólistások vagyunk). 

A több éves tapasztalatból következtetve, hogy 2010 előtti 6 évben működési pályázatot 9 

milliót meghaladóan, Szakmai pályázatot 5 milliót meghaladóan nyertünk lobbi nélkül.  

 

Várólistás és elutasított pályázatok a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma hatáskörébe tartozó 

Irányítási Bizottsághoz beadott pályázatok: 

 EFOP-5.2.2-17  - Transznacionális Együttműködések 

 EFOP-5.2.4-17 – Társadalmi innovációk – Adaptációk, új módszerek kiterjesztése 
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A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma hatáskörébe került civil szervezeteket érintő pályázatok 

formailag és tartalmilag is megfeleltek, sajnos sorra várólistás vagy a pályázatok 

felfüggesztése miatt hiúsulnak meg. 

A Szövetség szociális érzékenysége: 

A Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége megalakulásától kezdve rendszeresen 

igyekszik segíteni a térségben élők szociális gondokkal és problémákkal terhelt családokat 

(élelmiszer, ruhanemű stb.). 2011-ig több, mint 10 éven keresztül az Élelmiszerbank volt az a 

segítő partnere a Szövetségnek, amelyen keresztül tartós élelmiszerhez tudtuk juttatni a 

rászorultakat. Az Élelmiszerbank önállóságának megszűnését követően sajnos 2011-től a 

további rendszeres kapcsolat fenntartása mellett sem tudtunk az Élelmiszerbank 

adományaihoz hozzájutni.  

Örvendetes, hogy az Önkormányzatok (Izsófalva, Rudabánya, Felsőtelekes stb.) komoly 

lépéseket és eredményeket értek el a népkonyhán keresztüli napi egyszeri meleg étel 

biztosításával és belépett egy újabb szociális ellátási lehetőség is, amely a Családsegítő 

szolgálatok bevonásával történik a területünkön az Emberi Erőforrás Minisztériumának a 

segélyezési forrásaiból. 

Jellemző az Egyesület munkájára a feladatain túlmenően az állampolgárok problémái 

esetében a tanácsadás, a szociális gondok mérséklésében a segítségnyújtás, a civil 

szervezetek közötti együttműködés kialakítása. Megyei és Országgyűlési képviselőkkel való 

találkozás. 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, az országos 

vidékfejlesztési programban való részvétel. (ERKE – CIC szolgáltatás) 

Az Egyesület több éves tapasztalattal a háta mögött igyekezett a változó uniós és hazai 

kihívásoknak, jogszabályoknak megfelelni. Szemben találta azonban magát a Kormány 

ellentmondásos döntéseivel, amelyek a civil kurázsi erősödését nem segítették, hanem 

gátolták. 

Az Egyesült vezető testületeinek tevékenysége: 

 

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

Szükségszerűen az egyesület sorsával kapcsolatos aktuális teendők előkészítésével, 

megtárgyalásával soron kívül foglalkozott. Az elnökségi ülések kibővítettek voltak, 

programjajainkban érintett partnerekkel az ellenőrző bizottság tagjaival. 

Az Elnökség 3 alkalommal a Közgyűlés 1 alkalommal ülésezett a 2017. évben. 

Az Egyesület Elnöksége és közgyűlése határozatainak száma 4. 

Gazdálkodást, pályázatok elszámolásának utólagos ellenőrzések száma: 2 alkalom. 

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

A Szövetséghez tartozó települések közül néhányan a közfoglalkoztatással kapcsolatos start-

programon felbátorodva szociális szövetkezetek szervezésében gondolkodva megkezdték a 

szervező munkát (pl.: Trizs, Felsőtelekes, Kurityán) 

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

Kazincbarcikán történő beindításán, a Szikra Alapítvány Önkéntesek foglalkoztatása 

közösség – és családi közösség kialakítása program társtagja.  
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Az Elnökség napirendi pontjain az alábbi fontos kérdéseket tárgyalta: 

- Közhasznúsági Egyszerűsített beszámoló a 2016.évi gazdálkodásról és a Szövetség 

munkatervezet szerint végzett munkájáról 

- Javaslat a Szövetség 2017. évi költségvetésére 

- Javaslat a Szövetség 2017. évi munkatervére 

- 2017.I. félévi költségvetésének időarányos alakulása 

- 2017. II. félév fontosabb rendezvényeinek előkészítése 

- Közösségépítés és tanácsadás szolgáltatások 

- Szénelgázosítás projekt létrehozása és elemzése 

- 2017. évi költségvetés módosítása 

- aktuális pályázati lehetőségek (EFOP-5.2.2-17 és EFOP-5.2.4-17) 

 

 

A Közgyűlések: 

- A Közgyűlések, mint az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve: megvitatta 2016. évi 

gazdálkodását, mérlegét a közhasznúsági beszámolóját (Magyar Bírósági Hivatal 

megküldte) 

- Elfogadta az Elnökség és a közgyűlés éves munkatervét, költségvetését és 

meghatározta az Elnökség 2017. évi feladatát (2017. május 29.) 

2017-ben is rendhagyó kapcsolatépítő szakmai találkozókon erősítette a tagtelepülések és a 

térséget érintő hatósági vezetőkkel való kapcsolatát. 

Segítette Kánó községet bányászok tiszteletére állított emlékmű tervezésében és 

megvalósításában, a MABOSZ anyagi támogatásával. 

 

Fontosabb eseményeken (konferenciákon, rendezvényeken) való részvétel: 

- Rendszeresen rész vett a Szikra Alapítvány, Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 

(Civil Információs Centrum), a megyei Önkormányzat Megyei Jogú Város Miskolc és 

Esélyegyenlőségi minisztérium által szervezett fórumokon, konferenciákon (11 

alkalommal) 

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

vezetőivel, konzultált civil törvény és szervezetek pénzügyi gazdálkodását érintő 

változásokban 

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

felelősségvállalási, számítógépkezelési és informatikai, magyar-külhoni 

magyarok partnerségi kapcsolatok elősegítésével foglalkozó tanácsadás 

(összesen 36 órában, 25 civil szervezet) 

 

Tanácsadás és jogsegély szolgáltatás 

Az Egyesülethez tartozó települések polgárai, 16 esetben keresték meg Szövetségünket 

bányakárral kapcsolatos problémáikkal.   

Nyugdíjazás, nyugdíjas szénjárandóság, korkedvezményes nyugdíjazás, özvegyi 
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nyugdíjazással kapcsolatban, összességében mintegy 28 megkeresés volt. Közüzemi 

számlákkal kapcsolatos ügyintézés, segítségnyújtás 8 megkeresés volt. 

2017-os 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 munkaügyi 

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 panaszoka t 

érintő hatóságok elérhetőségéhez adtunk segítséget. 

 

Az Elnökség teljesség igénye nélkül kívánt tájékoztatni a közgyűlést, végzett munkájáról. 

Jövőbeni eredményes munkához kérjük tagság segítségét, jó együttműködést! 

 

Köszönet a többéves korrekt együttműködésért, rendezvényeink támogatásér t a 

tagtelepülések önkormányzatainak, önkénteseknek, a BAZ Megyei Önkormányzat és 

Kormányhivatalok térségi vezetőinek, a CIC-nek, a Szikrának, a MABOSZ-nak, a Bányász 

Kultúráért Alapítványnak. 

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

 

Kelt.: Ormosbánya, 2018. május 18.  

 

 

Bencze Péter 

SZBTSZ elnök 
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