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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 2009-ben céljai érdekében: 

 
Bodonyi Hagyományırzı  és Nyugdíjas Egyesület 2008ban alakult 30taggal. 

A tagság jelenlegi létszáma:36fı.  
  

Az egyesületen belül mőködik a Bodonyi asszony kórus…létszámát tekintve 8fı. 

Mőködik még továbbá  egy aerobic csoport,amelyben nem csak egyesületi tagok 
sportolnak,hanem a faluban élı asszonyok és fiatalok is szivesen keresik fel alkalom szerően. 

Egyesületünk 2009-ben is részt vett a faluban megrendezésre került rendezvényeken,ezen  
rendezvények lebonyolításában és olykor megszervezésében. 

A környezı falvak településein is sok rendezvényen vettünk rész,amely énekkari fellépéssel és 
fızéssel egybe kötve zajlott. 

1. Civil majális-májusban - szerveztük, fıztünk, süteményt készítettünk 

2. Az énekkar fellépet a Parádfürdıi palócnapokon, a lakodalmas menetben is felvonultunk. 

3 Az énekkar szerepelt május 17-kén, az Abasári Katona és bordal és történelmi popdal-
fesztiválon. 

4.Kétbodonyban augusztusban voltunk. Sok süteményt sütöttünk, fıztünk szilvás gombócot, és 
az énekkar is jól szerepelt. 

Nagyon jó barátias kapcsolatot építettünk ki az ott élıkkel, alkalmunk nyílt több egyesülettel is 
megismerkedni. 

5. Burgonya fesztiválon szeptemberben Ballán fıztünk hagymás tojásos gancsost és 
káposztásat, az énekkar itt is fellépet. 

6. Megtartottuk októberben a kukorica fosztást a Plenty-Horn támogatásával - ık adtak 
területet ahol kukoricát szedtünk,autóval ki is vittek – amiben a polgárırség is besegített – 
segített autóval kivinni az asszonyokat. A kultúrház udvarán zajlott a fosztás, énekeltünk, 
fıztünk, minden egyesületi tagunk sütött süteményt. Nem hiányozhatott az asztalról az 
ilyenkor szokásos fıtt mákos kukorica sem. 

7. Decemberben tartottunk egy évzáró bulit a kempingben,vacsorával énekléssel. Erre az 
alkalomra is minden tagunk sütött süteményt. 

8. Rendszeresen részt veszünk a KILENCEK kistérségi csoport  munkájában. 

9. Szorosan együtt mőködünk  községünkben az összes civil szervezettel. 
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10. Gondozzuk és virágokkal ültetjük be a falu közterületeit,együtt mőködve az 
önkormányzattal és a faluszépítı egyesülettel. 

Kirándulásokra is szántunk idıt 2009-ben,egy közös fördızést tettünk a Zsóri fürdıben.  

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  28 
Vállalkozási eredmény  0 
Közhasznú tevékenység eredménye 28 76 

 

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 50 
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 
Alapító 0 
Más forrás 55 

Összesen: 105 
 

Pályázati úton elnyert támogatások 

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

Tagdíjból származó bevételek 

 

Tagdíjból származó bevétel összeg eFt 

2009 évi tagdíj bevétel 74 

Összesen: 74 

 

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 2010. 03.07-én megtartott közgyőlésén egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
 
 ……………………………………….. 
 P.H. Farkasné Fejes Erzsébet 


