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1. Számviteli beszámoló 

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthetı meg. 

1.2.Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 

A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezısége 
helyzetérıl megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítı információk közlése 
nem szükséges. 

2. A szervezet bemutatása 

2.1. Elérhetıség 

A szervezet elérhetısége: 3243 Bodony, Kossuth út 22. 

2.2. Azonosító adatok 

A szervezet más szervezetnek nem tagja. Az Egyesület besorolása, a regisztrációt végzı szerv 
neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak:  

Heves Megyei Bíróság a PK.60.100/2008/4. határozatával vette nyilvántartásba, nyilvántartási 
száma: 2193. 

Adószáma: 18592333-1-10,a KSH száma: 18592333-9499-529-10 

2.3. Tevékenység általában 
 
Az Egyesület tevékenysége megegyezi a céljával: 
 
A hagyományok megırzése és tiszteletben tartása, a település kultúrájának megırzése és 
továbbadása,a nyugdíjasok illetve az idıskorúak emberi, állampolgári jogainak 
védelme,társadalmi és anyagi javainak érvényre juttatása,érdekeinek képviselete. Ezen belül 
különös gondot fordít társadalmi megbecsülésük erısítésére, egészségi-és kulturális 
szükségleteik kielégítésére. 
 
Az Egyesület fenti céljai megvalósításaként a Közhasznú Szervezetekrıl szóló 1997. évi 
CLVI. törvény 26. § .c/. pontjában meghatározott számmal ellátott közhasznú 
tevékenységek közül az alábbiakat folytatja: 

2.  szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása,  
5.  kulturális tevékenység, 
8.  természetvédelem, állatvédelem, 
9.  környezetvédelem, 
10.  gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 
13.  a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 
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2.4. Közhasznú tevékenység 
 

Az Egyesület a következı tevékenységeket látta el 2008-ban céljai érdekében: 

 

1. Részt vettünk a Bodonyi majálison a többi bodonyi civil szervezettel közösen. 

Az egyesület nıi tagjai süteményt sütöttek. Közösen fıztünk a polgárırséggel, a faluszépítı 
egyesülettel és a Kenderszer néptánc együttessel. 

 

2. Bodonyi Palóc pokróc fesztivál 

Egyesületünk a fesztiválra tejfölös gombás sertés ragut nokedlivel készített. 

Az egyesület énekkarra nagy sikert ért el a fellépésével. 

 

3. Kétbodony: Szilvaszombat. 

Részt vettünk a szilvásgombóc-fızı versenyen. 

Egyesületünk egyik tagja, Völgyi Ferencné Melinda, benevezett a legjobb szilvalekvár címéért. 

Az egyesület nı tagjai erre a rendezvényre is rengeteg süteményt sütött. 

A fellépı énekkarnak is nagy sikere volt. 

 

4. Balla:  Burgonya nap 

Egyesületünk hagyományos bodonyi ételeket készített: hagymás-tojásos gancsost és 
káposztás nyögvét. 

Az énekkar szintén fellépet. 

 

5. Mátraderecske:  Párna fesztivál 

Erre a rendezvényre a már bevált  tejfölös gombás sertésragut nokedlivel készítettük, mely 
nagy sikert aratott. 

Az énekkar itt is fellépet.  

 

5, Bodonyi búcsú 

Ezen a helyi rendezvényen  csak az énekkar lépet fel. 

 

6. November 

Bodonyban, hagyományteremtı szándékkal kukoricafosztást rendeztünk. Biztosították a 
lovas kocsit, az autót és a területet, amin 15 zsák kukoricát törtünk. Majd az egyik tag 
udvarán megfosztottuk és felkötöztük. Az egyesület nıi tagjai hagyományos bodonyi 
süteményeket sütöttek. Paprikás krumplit fıztünk, közben énekeltünk és táncoltunk.  

A kukoricafosztásról készült videó felvétel is. 
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2.5. Az Egyesület alakulása: 
 

Egyesületünk 30 fı alapító taggal jött létre 2008.02.28-án. Az egyesület módosított alapító 
okiratát 2008.06.07-én fogadta el az egyesület alapító tagsága. 

 

Az Egyesületet a Heves Megyei Bíróság 2008.11.25-i hatállyal jegyezte be jogerısen. 

Az Egyesület cégszerő aláírási joggal rendelkezı képviselıje: 

Farkasné Fejes Erzsébet az Egyesület elnöke - önállóan 

 

2.6. Foglalkoztatottak 

Az Egyesület év folyamán alkalmazottat nem foglalkoztatott. 

 

3. A vagyon felhasználása 

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: 
 

Megnevezés               (eFt) Elızı év Tárgyév 

Induló tıke  0 
Tıkeváltozás  0 
Vállalkozási eredmény  0 
Közhasznú tevékenység eredménye  28 

 

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához 

A vagyon felhasználását megfelelıen mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez 
kiegészítı információk közlése nem szükséges. 

 

4. Költségvetési támogatások felhasználása 

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása 

Az egyesület a tárgyévben költségvetési támogatást nem kapott. 
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5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 

5.1. Bevételek 
 

Kapott támogatások 

Az Egyesület tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az 
alábbi táblázat: 

Támogató Összeg (eFt) 

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 0 
Központi költségvetési szervtıl más, elkülönített állami pénzalap és szervei 0 
Helyi önkormányzatok és szervei 100 
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 
Alapító 0 
Más forrás  

Összesen: 100 
 

Pályázati úton elnyert támogatások 

Az egyesület által a tárgyévben pályázati úton elnyert támogatás nem volt. 
 
 

Tagdíjból származó bevételek 

 

Tagdíjból származó bevétel összeg eFt 

2008 évi tagdíj bevétel 64 

Összesen: 64 

 

Egyéb közhasznú bevételek 

Az Egyesületnek tárgyévben egyéb közhasznú tevékenységbıl származó bevétel nem volt. 
 

Pénzben nem realizált bevételek: 

Az Egyesületnél a tárgyévben pénzben nem realizált bevétel nem volt. 
 

Vállalkozási tevékenység bevételei 

Az Egyesület tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 
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5.2. Kiadások 
 
Cél szerinti juttatások 

Az Egyesület részérıl nem volt cél szerinti juttatás. 
 

Kiadások - vezetı tisztségviselık juttatásai 

Az Egyesület vezetı tisztségviselıi a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. 

 

Kiadások - közhasznú mőködési költségek 

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó mőködési költségek az általános szabályok szerint 
kerültek elszámolásra. 

 

Kiadások - vállalkozási tevékenység ráfordításai 

Az Egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

 

Tárgyi eszközök nettó értéke:  

 

Az Egyesületnek nincsenek tárgyi eszközei. 

 

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése 

Közhasznúsági cél teljesülése 

A szervezet a létesítı okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben 
közhasznú céljának megfelelıen látta el. 

6. Köszönetnyilvánítás 

6.1. Köszönet a támogatóknak 

A Bodonyi Hagyományırzı és Nyugdíjas egyesület ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, 
aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. 

 

 
Záradék: a Közhasznúsági jelentést a Bodonyi Hagyományırzı és Nyugdíjas Egyesület 
közgyőlése 2009. 03.28-án megtartott közgyőlésén egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
 
 ……………………………………….. 
 P.H. Farkasné Fejes Erzsébet 


