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A Somogy Megyei Gyermekcsapatok Szövetségének 

 2014. évi közhasznúsági jelentése, tevékenységének értékelése 

 

1. Számviteli beszámoló  
Mérleg szerinti eredménykimutatás 

Megnevezés Bevétel 

(Ft.) 

Kiadás 

(Ft.) 
Terv szerinti értékcsökkenés - 153.301 

Versenyhez kapcsolódó élelmiszer gyerekek részére - 13.170 

Verseny díjazásához kapcsolódó anyag - 30.088 

Nyomtatvány, irodaszer - 33.100 

Egyéb anyag programhoz - 10.685 

Postaköltség - 9.685 

Telefonköltség - 45.889 

Internet tárhely szolgáltatás - 2.100 

Utazás - 8.455 

Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei - 6.000 

Bankköltség - 46.306 

Kerekítésből adódó veszteség - 9 

Rövid lejáratú kölcsön visszafizetése - 5.000.000 

Kis értékű tárgyi eszköz - 111.081 

Előző évi követelés átutalása 108.400 - 

Telefonálási költségtérítés 27.630 - 

Kerekítésből adódó nyereség 2 - 

Adó 1% utalása 45.322 - 

Elkülönített alapoktól kapott támogatás 5.000.000 - 

Természetes személyektől kapott támogatás 30.000 - 

Civil szervezet támogatása 18.000 - 

Egyéb támogatás 112.031 - 

Banki kamat 144 - 

A.)  MINDÖSSZESEN 5.341.529 5.469.869 

B.) ÖSSZESEN (értékcsökkenési leírás nélkül) 5.341.529 5.316.568 

Pénzügyi levezetés előző évi áthozat figyelembe vételével 

Előző évi áthozat  19.272 - 

Tárgyévi bevételek (A.) 5.341.529 - 

Tárgyévi kiadások (B.) -  

Bevételek / Kiadások 5.360.801 5.316.568 

Átvitel 2015-re 44.233* 
* 44.233 Ft. 2015-re áthúzódó feladattal terhelt maradvány. 

 

A beszámoló – tekintettel arra, hogy a vonatkozó előírások értelmében szervezetünk tekintetében 

ez nem előírás - könyvvizsgálóval nincs alátámasztva 

 

A 2014-es tárgyévben szervezetünk ötmillió forint feletti bevételi és kiadási mutatóval 

rendelkezik. Figyelembe véve, hogy a 2014-es évben realizálódott a 2013-as tárgyévben a 
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gyermekprogramokhoz kapcsolódó ötmillió forintos pályázati összeg – ellenőrzés utáni – 

átutalása, az e célra kapott rövid lejáratú kölcsönt visszafizetése is megtörtént a forrás 

rendelkezésre állását követően. 

A fenti összegen túl szervezetünk 316.568 Ft-al gazdálkodott, ami a megvalósított programokat 

figyelembe véve nagyon alacsonynak mondható. Mindez úgy realizálódhatott, hogy szervezetünk 

tagjai, vezetősége önkéntesen vállalt feladatként, térítésmentesen végzi tevékenységét, továbbá 

olyan költségeket vállaltunk magunkra, mint pl. a telefonköltség, útiköltség, stb. 

A kiadásoknál mutatkozó versenyhez kapcsolódó kiadások (össz.: 43.258 Ft) lényegesen 

magasabb összegből valósultak meg, ha figyelembe vesszük a külső támogatókat, mint pl. a DEH 

Magyarország által biztosított ételféleségeket a versenyzők részére. 

A fentieken túl lévő költségvonzatok olyan minimális költséghatáron belül mozognak, hogy 

projektjeinket csak külső segítséggel, elsősorban nem pénzbeli támogatásokkal tudtuk 

megvalósítani.  Fontos megjegyezni, hogy a 45.889 Ft. telefonálási költséghez a bevételi oldalon 

27.630 Ft. telefonálási költségtérítés társul, mely értelmében a szervezet összességében 18.259 Ft-

ot biztosított. A programok maradéktalan és színvonalas megvalósításának érdekében június 

hónaptól a teljes telefonköltséget szervezetünk vezetője vállalta át, ezzel is segítve a szervezet 

tevékenységét. A kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére programhoz kapcsolódóan került sor, mely 

hosszútávon segíti rendezvényeink, ill. projektjeink lebonyolítását. 

A bevételi oldalon megjelenő támogatások egy kivétellel (5 mill.Ft., mely az előző évi projekt 

utófinanszírozása) alacsony szintet mutatnak. Sajnos pályázatíró foglalkoztatására nincs keretünk, 

a beadott működési és programpályázataink „várólistásak”.  

Pályázati forráshiány miatt nem valósulhatott meg a belső önkéntesek képzése, mely az egyik 

leghatékonyabb formája volt a folyamatos és aktív tevékenységnek. Szintén forráshiány miatt 

maradtak el a működéshez szükséges eszközbeszerzések, melyek reményeink szerint a későbbi 

években megvalósulhat. Szükség van rá, mert eszközeink élettartama korlátolt és nem szeretnénk 

a programok „rovására” beszerzéseket megvalósítani. 

A fentiek ellenére – köszönhetően önkénteseinknek – olyan színvonalas, innovatív projektek 

valósulhattak meg a tárgyévben mely büszkeséggel töltheti el szervezetünk tagságát és 

programjainkon részt vevő fiatal korosztályt. Az iskolák szabadidős tevékenységéhez ebben az 

évben is nagymértékben járulhattunk hozzá, amihez a tehetségkutatáson, sportprogramokon és 

egyéb projekteken túl nagyon sok izgalmas eseményt tudhatunk magunk mögött. 

A tagszervezetek hasonlóan nehéz helyzete miatt az 1%-os támogatás sem mondható túl magasnak 

és további csökkenés várható, ugyanis nem várható el a magánszemélyektől, hogy ne a helyi, 

nehéz sorsú alapszervezeteket támogassák. Egy nagyobb kampánnyal pont azoktól a civilektől 

vonnánk el a lehetőséget, akikkel együttműködünk és nagyon sok programot valósítunk meg.  

A lelkesedés, tenni akarás és a programok sora, együttműködéseink bizonyítják szervezetünk 

szükségességét, melyhez jó lenne további anyagi forrásokat biztosítani. Ezen cél érdekében a 

„várólisták” ellenére is pályázni fog szervezetünk működésre és programokra. 

  

2. Költségvetési és egyéb támogatások felhasználása 

 

Támogatást nyújtó Kapott 

támogatás  

( Ft ) 

Támogatási cél A támogatás felhasz-

nálása 

NAV 1% 46.306 Program és 

működési 

támogatás 

Programszerv. működési 

kltsg. 
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Elkülönített alapoktól kapott 

utófinanszírozás 

5.000.000 Eszköz-

beszerzés 

Fa játszótér kialakítása 

program és tevékenységi 

helyszínen. 

Természetes Személytől kapott 

támogatás 

30.000 Program és 

működési 

támogatás 

Programszerv. működési 

kltsg. 

Civil szervezettől kapott támogatás 18.000 Program és 

működési 

támogatás 

Programszerv. működési 

kltsg. 

Egyéb támogatás 112.031 Program és 

működési 

támogatás 

Programszerv. működési 

kltsg. 

Összesen 5.206.337 - - 

 

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

 

Megnevezés Összeg (E. Ft.) 

Állóeszközök 7.722 

Állóeszközök ért. csökk. 2014-ben 153 

Saját tőke 155  

Tőkeváltozás - 4.872 

Tárgyévi eredmény 5.028 

 

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása: 

 

Szervezetünk pénzbeli juttatást szervezet vagy személy részére nem biztosított. 

 

A 2014. évben megvalósított programokra fordított programhoz kötődő cél szerinti kiadások: 

 Versenyhez kapcsolódó díjazás:                         30.088 Ft. 

 Versenyek étkeztetés:                                         13.170 Ft. 

 ÖSSZESEN:             43.258 Ft. 

 

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 

önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke 

 

Támogató Kapott támogatás (Ft.) 

MVH 5.000.000 

APEH 1% 46.306 

Összesen 5.046.306 

 

 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 

 

A Somogy Megyei Gyermekcsapatok Szövetségének vezetősége, tagjai munkájukat társadalmi 

munkában végzik. A vezető tisztségviselőknek a 2014. évben szervezetünk juttatást nem nyújtott. 

 



 4 

7. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló 

 

 

l. 

1. A Somogy Megyei Gyermekcsapatok Szövetsége célja, hogy: 

  

 A gyerekeknek lehetőséget biztosítson arra, hogy sorsuk alakításában döntést hozzanak és 

vállalhassák e döntések következményeit. 

 Segítse a gyerekek számára értékes, vonzó és romantikus tevékenységek szervezését. 

 Hirdetője és előremozdítója legyen a haladásnak, újabb és újabb értékek elsajátításának, 

felfedezésének és teremtésének. 

 Tevékenységével a gyermekek igényeit, környezetük fejlődését szolgálja. 

 

2. A Somogy Megyei Gyermekcsapatok Szövetsége közhasznú tevékenységei: 

  

A Somogy Megyei Gyermekcsapatok Szövetsége a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 

CLVI. törvény 26. § c) pontjának 1., 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 14. alpontjában megnevezett 

közhasznú tevékenységek körében az alábbi területeken lát el feladatokat: 

 a sport, a szabadidősport, az egészséges élet, a természeti környezet, a tudomány-és technika, a 

kultúra értékeinek ápolása és védelme, 

 a gyermek és ifjúsági érdekképviselet, 

 a speciális csoportok, rétegek, korosztályok és más társadalmi csoportok problémáinak 

megoldásában való részvétel, 

 a szabadidős tevékenységek szervezése. 

 

A Somogy Megyei Gyermekcsapatok Szövetsége (Somogyszob, Kossuth u. 18.) szervezet, 

tevékenységét elsősorban Somogy Megyében fejti ki, iskolákkal és/vagy civil szervezetekkel, 

alapítványokkal együttműködésben szervezett akciókon is részt vesz, ill. azokat saját keretein 

belül megvalósítja. 

 

A somogyszobi székhelyű szervezet a partnerekkel meglévő jó viszonynak és az 

együttműködésnek köszönhetően a fiatalság részére nagyszámú, - a szabadidő hasznos eltöltését 

biztosító - programot szervez. 

 

A nagyszabású rendezvények között minden évben szerepel egy-két újszerű, egy-egy alkalomra 

szóló program is, mely szintén nagy sikert eredményez tagjaink körében. 

 

Szervezetünk a programok típusától, tartalmától függően együttműködik a civil szférával, 

alapítványokkal, a KLIK szervezetével és iskolákkal.  

 

A fent leírtak alapján elmondható, hogy szervezetünk vállalásának megfelelően a tervezett éves 

program szerint megvalósította. 

Az alapszabálynak megfelelően megtartott rendezvények nyilvánosak voltak, azokon a Somogy 

Megyei Gyermekcsapatok Szövetsége tagjain kívül más személy is térítésmentesen részt 

vehetett és részt vett. 

A Somogy Megyei Gyermekcsapatok Szövetsége átlagosan havonta kettő programot biztosított, 

ezen kívül a bázisszervezeteknél további bőséges programkínálat tehette lehetővé a gyerekek 

szabadidős tevékenységének megfelelő biztosítását. 
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A gyermek és ifjúsági érdekképviseletet folyamatosan ellátjuk, fórumokon, gyűléseken veszünk 

részt  

A támogatók szerepvállalása és a médiák kedvező reagálása visszaigazolja számunkra, hogy 

tevékenységünk folytatására a jövőben is szükség van. 

 

A Somogy Megyei Gyermekcsapatok Szövetsége tagjai munkájukat társadalmi munkában látják 

el, ezzel is hozzájárulva a gyermekprogramok színvonalának emeléséhez. 

Különös figyelmet fordítunk az érdekegyeztető fórumokon való részvételre, rendezvényeinkhez 

szükséges pénzügyi fedezet – többségében - pályázati úton történő biztosítására. 

Kitűzött céljaink megvalósításához nagymértékben hozzájárult a felnőtt segítők önzetlen munkája, 

amit a színvonalas programok lebonyolítása egyértelműen bizonyít. 

 

 Szervezetünk fizetett alkalmazottat nem foglalkoztat, ezzel is hozzájárulva a kiadások 

csökkenéséhez, a programok színvonalának emeléséhez. 

 A kapott támogatásokat a közgyűlési határozatban foglaltak szerint használtuk fel. 

 A pályázatokon nyert anyagi támogatásokat a pályázati kiírásnak megfelelően használtuk fel. 

 

A Somogy Megyei Gyermekcsapatok Szövetségének  

2014. évben megvalósított programjai: 

 

Program neve Időpontja 

Érdekképviselet, fórumokon, előadásokon való folyamatos 

érdekképviselet 

Januártól decemberig  

Szervezeti alakuló ülések (bázisszervezeteknél) Január (folyamatosan) 

Gyermek és vezetőképzések Januártól (folyamatosan) 

HóShow – építsünk hószobrot Január vége, február eleje 

„Farsangoló” Február 5. 

Sport, egészség program Február 22. 

Egy keréken – verseny Március 8. 

Közgyűlés Március 22. 

Valahol Európában – „nagyobbacskák” színi előadása  Április 13. 

Túra – túra – túra (gyalog és kerékpártúra)  Április 15-május 20-ig 

Talpra esett Talpraesett játék zsűrizése, versenyzők kiértesítése Április vége 

„Művész vagyok, vagy tán leszek?” Április 23. 

Talpra esett Talpraesett verseny Május 23. 

Bábszínház Május 27. 

Gyermeknapi kavalkád Június 4. 

GyermekHét június 10-13. 

Táborozások szervezése, lebonyolítása  Nyári szünet időszaka 

Szeptemberi programmegbeszélés Szeptember első hete 

„Okosodó” (levelezős verseny) Október 20. 

„Megyesztár verseny”  November 22. 

Gyalogtúrák  November hónap 

„Mikulásnap”. Meglepetésprogram December 6. 

„Hullahó” a mi programunk December 12. 

„RajzbanJó” verseny December 17-től 

Téli buli: karaokee verseny, játszóház, Disco, stb. December 19. 
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Programterv 2015-re 

 

Program neve Időpontja (hónap) 

Érdekképviselet, fórumokon, előadásokon való folyamatos 

érdekképviselet 

Januártól decemberig  

Szervezeti alakuló ülések (bázisszervezeteknél) Január  10. 

Ötletbörze iskolákkal – együtt könnyebb Január 23. 

Gyermek és vezetőképzések Január 24. 

Kerékpártúra Február 16. 

Farsangoló szokások és hagyományok… Február 18. 

Közgyűlés Február 21. 

Egy hetes projekt a gyermekszegénységhez kapcsolódóan 

iskolával összefogva. 

Március* 

Verselő Március* 

„Megye agya” tudáspróba Április* 

Flashmob – iskolával közös program Április* 

Közösségi tér program Április* 

„Hálózatosodás” Május* 

Gyermeknapi kavalkád Május* 

„GIGAHÉT” Június* 

Táborozások szervezése, lebonyolítása  Július* 

Szeptemberi programmegbeszélés Szeptember* 

A nagy Ő verseny Október* 

Szervezetfejlesztési Tréning (pályázatfüggő megvalósítás) Október* 

„Megyesztár verseny”- Nagyatádi Művelődési Központban November* 

Sportnap November* 

„Mikulásnap” December 6.* 

Mátrix játék December* 

Téli buli: karaokee verseny, játszóház, Disco, stb. December* 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk. *A tervezet márciustól havi szinten került lebontásra. A pontos dátumok 

meghatározására a programokat megelőző időszakokban kerül sor. 

 

 

A Somogy Megyei Gyermekcsapatok Szövetségének költségvetési terve a 2015-ös évre: 

 

A tervezésnél szem előtt kellett tartanunk a támogatást nyújtó szervezetek, alapítványok várható 

pályázati kiírásait és az áthúzódó pályázati forrásokat. 

 

Költségvetési tervezet 2015. évi 

Megnevezés Bevétel Kiadások,  

támog. felhasználása 

Elóadó művészeti tevékenység  160.000 

Nyomtatványok, irodaszer - 15.000 
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Útiköltségek - 30.000 

Egyéb - 100.000 

Programok jutalmazása - 80.000 

Képzés szállás étkezés - 180.000 

Verseny szállás, étkezés - 100.000 

Bankköltségek - 25.000 

Postakölts., telefon - 5.000 

Egyéb szolgáltatás - 300.000 

Előző évről áthozat 44.233 - 

Támogatások 700.767 - 

Egyéb bevételek 250.000 - 

Kamatbevétel 0 - 

ÖSSZESEN* 995000 995000 

pályázati forrásoktól függően az összegek emelkedhetnek / csökkenhetnek / elmaradhatnak. 

nyertes pályázat esetén a tervezetet felül kell vizsgálni. 

 

Az év közben keletkező esetleges többletbevételt a támogató kiírásának, feltételeinek megfelelően 

kell felhasználni. 

 

 

Somogyszob, 2015. február 21. 

 

 

 

Ujvári Tomor 

SMGSZ-elnök 


