
Szentgotthárdi Életfa Baráti Kör  

Közhasznúsági jelentése 

a 2010-as esztendőről 

 

 

1. SZ[MVITELI BESZ[MOLÓ 

 

Az Egyesület 2010. évben gazd{lkod{s{ról a sz{mviteli törvénynek és a kapcsolódó 

előír{soknak megfelelve egyszerűsített éves besz{molót {llított össze. Az Egyesület 

bevétele a 2010. évben 92.024 Ft, ebből tagdíjbevétel 32.000 Ft, a tov{bbi bevétel nagy 

része t{mogat{sokból (55.000 FT. összesen) {llt össze. A kiad{sok összege 44.137 Ft, a 

kiad{sok közt főleg anyagköltségek tal{lhatóak, melyek a különböző rendezvények 

lebonyolít{s{hoz szükségesek (kézműves foglalkoz{shoz eszközök, papír stb.) Az 

Egyesület nem foglalkoztatott senkit sem 2010. évben, és természetesen a tagjai is 

t{rsadalmi munk{ban, díjaz{s és költségtérítés nélkül l{tt{k el a szervező 

tevékenységet.  

 

2. KÖLTSÉGVETÉSI T[MOGAT[S FELHASZN[L[SA 

 

Egyesületünk a t{rgyévben költségvetési t{mogat{sban nem részesült.  

 

3. VAGYONFELHASZN[L[SSAL KAPCSOLATOS KIMUTAT[S 

 

Az Egyesület 2010-ben alakult, vagyon{t elsődlegesen a tagdíjak (32.000 Ft) és a 

rendezvényekre érkező szponzori t{mogat{sok (babahordozó napra, csal{di napra 

összesen 55.000 Ft.)  Az Egyesület ezen bevételeket  haszn{lja fel közhasznú céljainak 

elérése érdekében.  

 

4. CÉL SZERINTI JUTTAT[SOK KIMUTAT[SA 

 

Az Egyesület 2010. évben cél szerinti juttat{st nem nyújtott.  

 

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT [LLAMI 

PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORM[NYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 

ÖNKORM[NYZATOK T[RSUL[S[TÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL 

KAPOTT T[MOGAT[S MÉRTÉKE 

 

T{rgyévben az Egyesület nem részesült a fenti szervezetektől t{mogat{sban.  

 

 

 

 



6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 

JUTTAT[SOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 

 

Az Egyesület ilyen kifizetést t{rgyévben nem eszközölt, a vezető tisztségviselők is 

térítésmentesen, t{rsadalmi munk{ban l{tj{k el tevékenységüket.  

 

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 

BESZ[MOLÓ 

 

7.1.2010. szeptember 8. babahordozó nap megrendezése 
Az Egyesület 2010. őszén ismételten csatlakozott a Nemzetközi Babahordozó Héthez, és 

szeptember 8-án megrendezte a hordozást népszerűsíti rendezvényét. Ennek során előadás 

volt hallható többek között a hordozás jelentőségéről, a kötődő nevelésről, majd ezt zenés 

felvonulás követte, ahol a legkisebbek is magukra köthették babáikat. Az estére szép 

számban összegyűlt közönség zenés programon vehetett részt. A rendezvényen egyre 

többen jelennek meg, ez jelzi, hogy Szentgotthárdon sikerült meggyökereztetni a 

babahordozást. 

 

 

 
7.2. 2010. november 7. Családi nap megrendezése 

 

Egyesületünk e napon, első alkalommal  családi napot szervezett, amely során délelőtt 

Bartos Erika írónővel találkozhattak a gyerekek és szüleik, míg délután az írónő könyvei 

alapján kalandos mesetúra vette kezdetét, az estét pedig egy kis gyermekzenei program 

zárta. A program nagy sikert aratott, igen nagy számú közönséget sikerült megnyernünk 

az ezen való részvételre. 

 

 

7.3.2010. november 3.: bemutatkozás a CISZEBAT előtt 
A CISZEBAT (Civil szervezetek baráti találkozója) keretein belül bemutatkozott 

Egyesületünk a gotthárdi társadalmi szervezetek előtt. Prezentációval egybekötött előadás 

keretében ismerhettek meg bennünket az egyesületek, a bemutatkozás jól sikerült. 

 

7.4.2010. december: adventi csodadélután 
2010. decemberében adventi délutánt szerveztünk, amely során első alkalommal 

csatlakoztunk a baptista Szeretetszolgálat cipősdoboz akciójához. Ezen rendezvényünk az 

alkalomnak megfelelően kisebb közönség előtt, meghitt keretekben zajlott, amely során 

szép számmal sikerült cipősdobozokat összegyűjtenünk. 

 

Szentgotth{rd, 2011.{prilis 6. 

 

Bedőcs Anikó 

elnök 

 
 


