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A Szentgotth{rdi Életfa Bar{ti Kör Egyesület 

kKözhasznús{gi jelentése 

a 2011-as esztendőről 

 

 

1. SZ[MVITELI BESZ[MOLÓ 

 

Az Egyesület a 2011. évi  gazd{lkod{s{ról a sz{mviteli törvénynek és a kapcsolódó 

előír{soknak megfelelve egyszerűsített éves besz{molót {llított össze. A mérleg 

bevételi főösszege 2.911.160 Ft, ebből tagdíjbevétel 32.000 Ft. A bevételek nagy része 

Szentgotthárd város I. Jótékonysági Estélyéhez kapcsolódik, az ebből származó jegy –és 

tombolabevétel 1. 422. 700 Ft. volt. 2011-ben nagy összegű támogatást kapott Egyesületünk 

különböző cégektől, magánszemélyektől, ezek jó része az Estély lebonyolításához 

kapcsolódóan került felajánlásra. A támogatás éves összege 523.000 Ft. volt 2011-ben.  

. 320.000 Ft. támogatást kapott Egyesületünk  Vas Megye Önkormányzatától a Márton napi 

liba-galiba program megvalósítására. 40.000 Ft. támogatás érkezett Szentgotthárd város 

Önkormányzatától az adventi csodadélután megrendezésére.  

 

Kiadási oldalon az egyik legnagyobb tétel Szentgotthárd város I. Jótékonysági Estélyéhez 

kapcsolódik, a befolyt bevételből ugyanis 730.000 Ft. összértékben valósult meg a Hársas-tó 

fejlesztése, értve ezalatt a játszóeszköz beszerzését, tűzrakó helyek felújítását. A Szent 

Márton napi rendezvény lebonyolítása során a könyvelés is külön történt, az ehhez 

kapcsolódó kiadások külön kerültek megjelenítésre (pl. kistérségből gyerekek szállítása  a 

programra 60.000 Ft). Az Egyesület számos olyan programot szervez, ahol kézműves 

foglalkozás zajlik a kicsik, nagyok nagy örömére, az ehhez kapcsolódó legnagyobb kiadás az 

anyagbeszerzés, az erre fordított összeg 2011-ben 117.629 Ft. volt.  A város Í. Jótékonysági 

Estélyéhez kapcsolódó szolgáltatási kiadás 500.000 Ft-ot tett ki. A mérleg kiadási főösszege 

2.875.674 Ft.  

 

 

 

 további bevétel nagy része támogatásokból (55.000 FT. összesen) állt össze. A kiadások 

összege 44.137 Ft, a kiadások közt főleg anyagköltségek találhatóak, melyek a különböző 

rendezvények lebonyolításához szükségesek (kézműves foglalkozáshoz eszközök, papír stb.) 

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

társadalmi munkában, díjazás és költségtérítés nélkül látták el a szervező tevékenységet. A 

részletes mérleg kimutat{st az egyszerűsített besz{moló  jelentésünk 1. sz. melléklete 

tarttartalmazza, mely {ll a mérlegből és a közhasznú szervezeti 

eredménykimutat{sból. 

 

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

 

T{rgyévben az Egyesület költségvetési t{mogat{sban nem részesült.  
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3. VAGYONFELHASZN[L[SSAL KAPCSOLATOS KIMUTAT[S 

  

3.  

 

Az Egyesület 2010. évben alakult, így e ponton nem lehet összehasonlít{st tenni a 

kor{bbi évek vagyonhelyzetét illetően. Az Egyesület vagyona nagyrészt tagdíjakból 

és egy-egy rendezvény lebonyolít{s{hoz érkező (32.000 Ft) felaj{nl{sokból tevődik 

össze.  Ezt egészítik ki az év közben elnyert p{ly{zati t{mogat{sok.és szponzori 

t{mogat{sokból (55.000 Ft) {ll össze. 

 

Az Egyesület a vagyon{t  közhasznú céljainak megvalósít{s{ra fordítja. Az Egyesület 

nyitó pénzkészlete 2011-ben 47.887 Ft. volt,  

ezt egészítették ki év közben a beérkezett bevételek. Így a bevételek összege 2. 

911.160 Ft. –ot tett ki. 

 

Az Egyesület a működése sor{n a vagyona, beérkező bevételei terhére valósítja meg 

programjait, rendezvényeit. Így történt ez 2011-ben is, ahol a kiad{si főösszeg 
2.875.674 Ft. –ot tett ki.  

 

Az Egyesület kiad{sai közt főleg anyagjellegű r{fordít{sok szerepelnek, amelyeket 

egy-egy rendezvény megszervezéséhez Az Egyesület vagyona 2011-ben meghaladta 

a 2010. évi vagyon összegét, ennek oka az, hogy 2011-ben került megrendezésre az 

Egyesület szervezésében Szentgotth{rd v{ros I. Jótékonys{gi Estélye, és ehhez 

kapcsolódóan nagy összegű felaj{nl{sok érkeztek az Egyesülethez. M{srészt ez 

évben szintén nagy összegű bevétel érkezett Vas Megye Önkorm{nyzat{tól a M{rton 

napi program megrendezésére, ilyen jellegű bevételben kor{bban nem részesült az 

Egyesület.kellett beszerezn 

 

ünk.  

 

 

4. CÉL SZERINTI JUTTAT[SOK KIMUTAT[SA 
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Az Egyesület 20110. évben 320.000 Ft. nem nyújtott és nem is kapott cél szerinti 

t{mogat{sban részesült Vas Megye Önkorm{nyzat{tól. A  t{mogat{st p{ly{zati úton 

nyerte el az Egyesület azzal a céllal, hogy megrendezze Szentgotth{rdon, 

hagyom{nyteremtő sz{ndékkal a „Szent M{rton napi liba-galib{t”. A program sor{n 

az Egyesület –különböző szervezeteken keresztül –megkereste a kistérség  h{tr{nyos 

helyzetű csal{djait, gyermekeit, akiket azt{n elsz{llított Gotth{rdra, és meglepte őket 

az egész délut{nt, estét betöltő programmal, valamint gondoskodott étkeztetésükről 

is.  

 

Szentgotth{rd v{ros Önkorm{nyzat{tól 40.000 Ft. t{mogat{sban részesült az 

Egyesület az adventi csodadélut{n megrendezésére. Az adventi csodadélut{n így 

m{sodszorra is megvalósulhatott az Egyesület szervezésében a v{rosban.  

 

 

 

 

 

t.  

 

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 a fent írtaknak megfelelően: 

 

- 320.000 Ft t{mogat{sban részesült Vas Megye Önkorm{nyzat{tól 

- 40.000 Ft. t{mogat{sban részesült Szentgotth{rd v{ros Önkorm{nyzat{tól. 

nem kapott ilyen jellegű t{mogat{st.  

 

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 

JUTTAT[SOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 

 

Egyesületünk személyi jellegű r{fordít{st 20110. évben snem eszközölt.  . 

 

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 

BESZ[MOLÓ 

 

 

Az Egyesület 20101. évben , az alapít{s{t, bírós{gi nyilv{ntart{sba vételét követően 

az al{bbi tevékenységet vitte véghez: 
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7.1. Babahordozó nap szervezése: 

 

 

Egyesületünk 2010. évben (is) csatlakozott a babahordozó naphoz (2010. október 

8.). A rendezvény sor{n a kismam{k megtanulhatt{k a kisgyermek 

hordozókendőbe kötésének technik{j{t, és filmet is l{thattak a hordoz{s 

előnyeiről. A napot egy vid{m felvonul{s z{rta, amely sor{n a kismam{k 

gyermekeiket kendőbe kötve vonultak fel a v{ros főterén. A kisgyermekek is 

megtanulhatt{k, hogyan kössék magukra bab{jukat, így remélhetőleg bennük is 

sikerült elültetni a babahordoz{snak, mint érzésnek a nagyszerűségét. 

 

7.2. Csal{di nap szervezése 

 

 

Egyesületünk első alkalommal csal{di napot szervezett 2010. november 7-én.  A 

csal{di napon Bartos Erika írónő olvasott fel Bogyó és Babóca történeteket, a 

délut{n folyam{n pedig az Anna, Peti, Gergő könyvekre épített kalandtúra, 

mesetúra v{rta a gyerekeket. A rendezvényre sokan l{togattak el, a mesetúra 

pedig egyedi ötlete és kretaivit{sa miatt nagyon megtetszett a kicsiknek.  Az estet 

vid{m t{nch{z és gyermekzene z{rta szép sz{mú, a mesetúr{ban megf{radt 

gyerekek előtt. 

 

7.3. 2010. november 3.: bemutatkoz{s 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. adventi csodadélut{n szervezése 

 

Egyesületünk 2010. évben rendezett először adventi csodadélut{nt advent 

m{sodik hétvégéjén, amely sor{n meghitt környezetben, az ünnepre hangolódva 

készíthettek a kisgyermekek    szüleikkel mézeskal{csot, különböző kis 

aj{ndékokat, kézműves termékeket. A nap sor{n t{nch{z és zeneest is v{rta a 

jelenlévőket. A program sor{n csatlakoztunk a Baptista Szeretetszolg{lat 

cipősdoboz akciój{hoz, amely sor{n több mint 30 cipősdobozt sikerült a 

r{szoruló gyerekeknek össze{llítani. 

 

 7.1. Szentgotthárd város I. Jótékonysági Estélyének megrendezése 
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Az Estély Egyesületünk szervezésében első alkalommal 2011-ben valósult meg azzal a 

céllal, hogy a befolyt bevételből megvalósulhasson a máriaújfalusi Hársas-tó fejlesztése, 

játszóeszköz felállítása,  a tó környezetének megtisztítása, a tűzrakó helyek felújítása.  

 

Az Estélyt sikerült igazi társadalmi eseménnyé szervezni a városban, a részt vevők száma 

és az összegyűlt jótékonysági bevétel (850.000 Ft –benne a felajánlott munkaerő értéke is 

szerepel) mindezt alátámasztja. Az Estélyen az Everdance táncprodukciója mellett a 

Continental Showband zenélt hajnalig. Az Estélyt megtisztelte jelenlétével a város 

polgármestere és számos képviselője, és mindenki jelen volt, aki támogatni tudta, 

szándékozta a jótékonysági cél megvalósulását.  

 

 

  7.2.Hársas-tó infrastrukturális fejlesztése: 

 

Az Estély jótékonysági bevételét a Hársas-tó fejlesztésére fordítottuk. Az Estélyt 

követően egyeztettünk az Önkormányzattal a technikai –jogi –műszaki feltételekről, és 

jóváhagyásukat kértük arra, hogy a bevételből egy komplex játszóházat építtessünk fel, 

valamint felújíthassuk a tűzrakó helyeket és megtisztítsuk a tó környezetét.  Az 

Önkormányzati jóváhagyást minderre megkaptuk. 

 

 

A játszóeszközt a Mesterek Céhe Kézműves Egyesülettől rendeltük meg, a játszóeszközt 

egy szerződés keretében átadtuk az Önkormányzatnak a hozzá tartozó tanúsítványokkal 

együtt.  

 

A játszóeszközt nagy örömmel vették birtokba a kicsik, de szüleik is, hiszen így jobban 

leköthetőek a kisgyermekek. 

 

A vállalt további feladatok is elvégzésre kerültek június hó folyamán (tó megtisztítása, 

tűzrakó helyek felújítása). 

 

 

7.3.Börze megrendezése: 

 

2011. évben is két alkalommal (márciusban és augusztusban) került sor a ruhabörze 

megrendezésére immáron zsibvásár néven, jelezve, hogy nemcsak babaruhákat várunk, 

hanem bárki árusíthatja az általa már nem használt, de mások számára még értékes 

darabokat, dolgokat. A vásáron egyre többen vesznek részt árusítóként és vásárlóként is, 

zömében még mindig kisbaba ruhákat árulnak a kismamák, de már más tárgyak is 

megjelentek értékesítésre.  

 

  

7.4.Születés hete megrendezése: 

 
2011-ben is csatlakoztunk a Születés hete országos programsorozathoz –immáron 

Egyesületként.  A 3 napos rendezvényre 2011.május 6-8. között került sor. A 

rendezvényen nívós előadások voltak hallhatóak a legkülönbözőbb témákban, összesen 11 

előadás zajlott a 3 napon, és ehhez különböző egyéb kiegészítő programok csatlakoztak 

(gerinctorna, táncház, tibeti zene stb.)  
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A rendezvény látogatottsága elmaradt a vártaktól, ezért a továbbiakban erre tekintettel 

kell eljárni a szervezés során. 

 

7.5.Babahordozó nap: 

 

2011-ben (szeptember 20-án) Egyesületünk a Mobilitás hete keretein belül rendezte meg 

a hordozónapot. Ezúttal Kajzinger Ildikó tartott bemutatást a helyes kendőkötésről. 

 

 

 

7.6.Szent Márton nap megrendezése: 

 

Egyesületünk pályázatot nyújtott be az év során a Vas Megyei Önkormányzat 

Egészségügyi és Szociális Bizottságához. A pályázat keretében hagyományteremtő 

szándékkal Szent Márton napi rendezvény szervezését vállaltuk magunkra. A projekt 

elsődleges célja, hogy mosolyt varázsoljon a hátrányos helyzetű gyerekek arcára, 

biztosítson nekik egy olyan napot, amikor minden a jólétről, érzelmi biztonságról, játékról 

szól.  

 

 

 

Egyesületünk pályázata támogatást nyert 320.000 Ft. összegben.  A Márton napi program 

megrendezésére 2011. november 11-én került sor. Amint értesültünk a sikeres 

pályázatról, felvettük a kapcsolatot a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal és a 

Vöröskereszttel. Minden kistérségi iskola vezetőjéhez elektronikusan eljuttattuk felkérő 

levelünket, melyben bemutattuk céljainkat és a programot. Majd telefonon egyeztettük 

velük kérésünket, hogy segítsenek a hátrányos helyzetű kisiskolások kiválasztásában. A 

kiválasztási szempontot (jutalom, hátrányos helyzet foka stb.) a tanítókra bíztuk, hiszen 

ők ismerik legjobban tanítványaikat. A programra így végül 60 hátrányos helyzetű 

kisgyermeket vártunk. 

 

 

 

A Márton napi liba-galiba nagy sikerrel zárult. A kisebbek a megnyitó után még tátott 

szájjal nézték a nagyobb iskolások Szent Márton legendájáról szóló színjátékát, később 

azonban már vidáman táncoltak, szökdécseltek, és aktív szereplőivé váltak a Madárdal 

zenekar mesés táncházának. A gyerekek kíváncsian várták a „Márton lúdja” rajzpályázat 

eredményhirdetését, majd a nap folyamán bárki megtekinthette a 171 db beérkezett 

alkotásból készült kiállítást. 

 

Kicsik és nagyok, családok és baráti csapatok egy több állomásból álló, izgalmas 

vetélkedő során, ügyességi és gondolkodtató feladatokon keresztül ismerhették meg és 

egyben mérhették le tudásukat Szent Márton legendájáról és a hozzá kapcsolódó nap 

hagyományairól. A feladatokat két korcsoportra osztottuk, így az óvodások és az 

iskolások sem unatkoztak. Mindenki izgatottan gyűjtötte a megoldott feladatokért járó 

matricákat, hogy a végső állomáson megkapja értük jutalmát, egy kis csokit. A fogyott 

csokoládé mennyisége alapján és becsléseink szerint kb. 150 gyermek és szüleik vettek 

részt a Márton-napon. 
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A program alatt a hátrányos helyzetű gyerekeket meg is vendégeltük, számukra a tanító 

néniken keresztül előre kinyomtatott bónokat osztottunk ki, melyet a helyszínen 

„levásárolhattak”. Számunkra nagy öröm volt látni, ahogy a gyerekek falatoztak a 

lángosból, főtt kukoricából, a sült gesztenyéből és más finomságokból. 

 

A családi kézműves műhelyben Pungor Klára tanárnő és kollégái segédletével a liba-

fakanálbáb készítése mellett lehetőség volt lampionkészítésére is. A program zárásaként a 

résztvevők így saját készítésű csodás lámpásaikkal vonulhattak fel a város főterére. Ez 

egy jó alkalom volt a közös ünneplésre, hiszen a Márton-napi lámpás felvonulás nem csak 

Szent Márton emlékét hivatott őrizni, hanem a jó cselekedetet jelképező fényt kívánja 

eljuttatni mindenkihez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.8 Adventi csodadélután megrendezése: 

 

Egyesületünk második alkalommal rendezett adventi csodadélutánt. A program 

megrendezésére előzetesen pályázatot nyújtottunk be a városi önkormányzathoz azt 

kérve, hogy a délután technikai szükségleteinek beszerzéséhez biztosítsanak számunkra 

támogatást. Az elnyert 40.000 Ft-ot köszönettel fogadta egyesületünk, és a fent írtak 

beszerzésére fordította. 

 

Az adventi csodadélután 2011. december 11-én meg is valósult. A program látogatottsága 

idén is nagy volt, ez is azt jelzi, hogy van igény e kikapcsolódásra, a mai gyerekek is 

szeretnek kézzel alkotni, barkácsolni, festeni és alkotni. Az adventi délutánon egyúttal 

ajándékokkal teli cipősdobozokat is gyűjtöttünk a Baptista Szeretetszolgálat számára, akik 

aztán el is juttatták azokat a rászoruló gyermekek számára.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012. május 3. 

 

 

Formázott: Betűtípus: (Alapérték)
Times New Roman

Formázott: Betűtípus: (Alapérték)
Times New Roman

Formázott: Betűtípus:

Formázott: Normál, Behúzás: Bal: 
1,24 cm,  Nincs felsorolás vagy
számozás

Formázott: Betűtípus: Félkövér
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 Bedőcs Anikó 

elnök 

 

 

Szentgotth{rd, 2011. {prilis 2.  

 

 

 

Bedőcs Anikó 

elnök 

 

 

Z{radék: 

E közhasznús{gi jelentést a Szentgotth{rdi Életfa Bar{ti Kör Egyesület közgyűlése  

2012. m{jus 111. {prilis 6-i ülésén elfogadta. 
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