A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-442
2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

06 Szegedi Törvényszék

2019.06.19 15:58:48

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

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 6

Időszak terjedelme: egész év

0 2

0

töredék év

0

0

0

0

0

1

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 8

2 0 1 8
1 2
időszak vége

3 1
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 8

06 Szegedi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 8
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

6 8 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Hódmezővásárhely
Közterület jellege:

Zrínyi
106

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 6

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
0 6

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

0 0 0 0 0 0 1

.P k . 6 0 1 4 8

/ 2 0 1 6/0 1

1 8 8 7 8 1 7 4

1

0 6

Szani Marianna

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Szeged

2 0 1 8

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 5

3 1
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

3 084

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

3 084

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök

124

I. Készletek

2 713
247

II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

124

2 466

95

202

219

5 999

123

3 768

123

123

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

2 728

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

917

96

2 231

96

2 231

219

5 999

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

192

5 409

102

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

970

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

192

6 379

3 000

102

3 000

7

0

7

0

95

590

95

590

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok

590

590

4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

294

8 409

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

294

5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások

970

294

9 379

8 409

294

8 409

76

762

76

762

95

4 117

95

4 117

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás

53

8. Egyéb ráfordítások

53

801

801

0

0

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

171

5 680

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

171

5 680

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

123

2 729

123

2 729

53

171

5 733

171

5 680

917

123

3 646

917

123

3 646

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.06.19 16.10.43

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

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

95

95

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

106

6 8 0 0

Település:

Hódmezővásárhely
Közterület jellege:

Zrínyi
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 6 .P k . 6 0 1 4 8

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 6

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 1 6 / 0 1
0 0 0 0 0 0 1

1 8 8 7 8 1 7 4

1

0 6

Szani Marianna

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

kulturális

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CLXXV.tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: hazai, határon túli civil szervezetek, személyek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.06.19 16.10.43

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

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)
294

9 379

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

294

9 379

H. Összes ráfordítás (kiadás)

171

5 733

95

4 117

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

171

5 680

K. Adózott eredmény

123

3 646

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

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: IFJÚSÁG GARANCAI PORGRAM- GINOP 5.2.1-14-2015-00001
Támogató megnevezése:

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGED JÁRÁSI HIVATAL
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.05.01-2018.08.31

Támogatási összeg:

917 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

917 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 917 000
- tárgyévben folyósított összeg:

917 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

917 000

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

917 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: IFJÚSÁG GARANCAI PORGRAM- GINOP 5.2.1-14-2015-00001
Támogató megnevezése:

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGED JÁRÁSI HIVATAL
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.12.15-2018.03.14

Támogatási összeg:

665 137

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

570 400

- tárgyévben felhasznált összeg: 570 400
- tárgyévben folyósított összeg:

665 137

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

570 400

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

570 400
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: TOP -6.8.2-15-SG1-2016-00001
Támogató megnevezése:

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGED JÁRÁSI HIVATAL
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.04.15-2018.07.11

Támogatási összeg:

824 511

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

824 511

- tárgyévben felhasznált összeg: 824 511
- tárgyévben folyósított összeg:

824 511

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

824 511

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

824 511
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: GINOP 5.1.1-15-2015-00001
Támogató megnevezése:

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGED JÁRÁSI HIVATAL
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.04.15-2018.07.11

Támogatási összeg:

1 213 800

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

404 600

- tárgyévben felhasznált összeg: 404 600
- tárgyévben folyósított összeg:

202 300

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

404 600

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

404 600
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-442
PK-442-02 Szöveges beszámoló
ÖSSZETARTOZUNK SZÖVETSÉG SZÖVEGES KIEG..pdf

Összetartozunk Szövetség

Az Összetartozunk Szövetség 2016-ban alakult meg, azzal a céllal, hogy a főként határon túli és a kárpát-medencei civil
szervezeti magyar-magyar kapcsolatokat kialakítsa, erősítse, határtalan programokat koordinálja és megvalósítsa.
Közvetít a magyar civil szervezetekhez kötődő sikereket és programokat. Ernyőszervezetként több, mint 300 nonprofit
szervezetnek nyújt segítő szolgáltatást, szakmai és érdekképviseletet, hátrányos helyzetű, szórványban működő
szervezeteket karol fel. A szövetségünk fontos tevékenysége, hogy a határon túli magyarok részére, illetve határon túli
régiók valamint a magyarországi szakmai szövetségek részére is nyújt tájékoztatást és ingyenes népszerűsítő
szolgáltatást. Múlt évi tevékenységeink közül a következőket említem:
2018. április 28-án részt vettünk és szerepeltünk az „Akiktől még van esély örökölni” című népzenei programon
Tornyoson.
2018. május 11 – 13 között Tóthfaluban jártunk, ahol immár harmadik alkalommal segítettünk a Mini Délvidék (Duna
projekt) építési, tereprendezési munkálataiban.
2018. augusztus 3 – 12 között rendeztük meg legnagyobb rendezvényünket, a IV. Nemzeti Identitás Tábort négy
helyszínen: Panyolán, Telkibányán, Rozsnyón és Bugacon, 98 felnőtt és 12 – 18 éves fiatal részvételével. Felkerestük a
környék magyar történelmi emlékhelyeit, és lehetőséget biztosítottunk tehetséges néptáncosainknak,
népdalénekeseinknek, színjátszóinknak a szereplésre, bemutatkozásra a helyi közönség előtt. Határon túli
kapcsolataink tovább bővültek.
2018. augusztus 19-én a lendvai Halászléfőző Versenyen jártunk.
2018. augusztus 19 – 22 között szegedi tábor keretében Szegedre vártunk 100 általános iskolás gyereket. Programjaik
között szerepelt többek között az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark meglátogatása, és lehetőségük volt az Apáca show
című musicalt megnézni a Szabadtéri Színpadon.
2018. szeptember 14 – 16 között Székelyudvarhelyre utaztunk. Hagyomány már Szövetségünk életében a
Gyümölcsfesztiválon való részvétel. Ott sem csak nézőként vagyunk jelen, hanem mindig magunkkal visszük a Nemzeti
Identitás Tábor győztes énekeseit és zenészeit, akik a Fesztivál színpadán is szerepelhetnek.
2018. szeptember 28 – 30 között a Temesvári Magyar Napokra látogattunk partner szervezetünk, a Magyar Civil
Szervezetek Erdélyi Szövetsége meghívására.
2018. november 4-én ismét Tornyos látott vendégül bennünket: az Ady Endre Művelődési Egyesület szervezte
népzenei, néptáncos programon vettünk részt.
2018. november 9 – 10-én Temesváron, a Szórvány Alapítvány által szervezett konferenciát látogattuk – hallgattuk
meg, illetve mi magunk is a hozzászólók között szerepeltünk.
2018. október 22-én Budapesten a Rákóczi Szövetséggel együtt emlékeztünk az 1956-os forradalom eseményeire, és
a fáklyás felvonuláson több ezer középiskolással és tanáraikkal együtt meneteltünk a Műegyetemtől a Bem térig.
2018. február – szeptember között részt vettünk a Nonprofit Hagyomány Alapítvány „Kultúra határok nélkül” című
projektjének programjain.
Ezek a programok is a civil szervezetek közötti kapcsolatépítést, a kulturális együvé tartozás érzésének, tudatának
erősítését szolgálják.
Különösen fontos számunkra a fiatalok identitástudatának formálása, hiszen az a cél hogy megmaradjanak
szülőföldjükön, legyen az az anyaországban, vagy bármely elszakított országrészben.
Elsősorban az értékmentés a célunk. A magyar nemzet értékeinek mentését évek óta módszeres tevékenység szolgálja.
A kiemelkedően fontos értékek gyűjtőneve: a hungarikum. Olyan gyűjtőfogalom, amely megkülönböztetésre,
kiemelésre méltó értéket jelez, lehet a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség.
Hungarikumra bárhol lelhetünk, hiszen hihetetlenül széles skálát fognak át. Események és folyamatok, amelyek
alakították a térség képét – pl. úthálózat, hajózás, települési rendszerek, közlekedés.Ezeket az értékeket mutatjuk,

meg a magyar fiatalságnak. Az Ő munkásságuk során a helyi világ felé is az tudósítjuk, hogy nekik is vannak magyar
értékeik a folyamatosan fogyó magyar helyi közösség ellenére ezekre nemzettársaik szerint is érdemes odafigyelni.
A közösségépítés – értékmentéssel programunk célja:
Etnikai végeken élőknek erőt adni a folytatáshoz. Ahol a helyi közösségek magára hagyatva érzik magukat, ahol alig
történik olyan esemény az életükben, amely közösségi szempontból fontos, a közösséget erősítő egy olyan programot
elindítása és futtatása, amelynek a főszereplője éppen az önmagát egyedül érző személy. A program során a feladatra
felkészített fiatalok keresik meg egy-egy kiválasztott település lakóit, hogy kikérdezzék őket életükről, fontos
eseményekről, helyi szokásokról, kapcsolatokról, tárgyi és szellemi értékeikről. A kérdezés során a szó valós
értelmében felébred a közösség, odafigyel önmagára – hiszen mások figyelmükre méltatták őket. Szórványban évek
óta szervezünk találkozókat, rendezvényeket, programokat, és azt tapasztaltjuk, hogy az első program elindítása után
a közösség megmozdul.

