A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

04 Gyulai Törvényszék

2017.05.25 18:37:26

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

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 4

0 1

2

3

6

5

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 6

Nyomtatva: 2017.05.27 11.50.26

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 6

04 Gyulai Törvényszék

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:

5 6 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Békéscsaba
Közterület jellege:

Vasvári Pál
29

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 4

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
0 4

(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 1

.P k . 6 0 0 7 6

2 3 6 5

/ 2 0 0 4/2

1 8 3 8 8 9 8 9

1

0 4

Zsótér Mária

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Békéscsaba

2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 5

1 0

Nyomtatva: 2017.05.27 11.50.26

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. 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

100

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

100

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök

302

1 951

302

1 951

302

2 051

Saját tőke

302

503

I. Induló tőke/jegyzett tőke

204

204

II. Tőkeváltozás/eredmény

111

98

-13

201

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

61

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

61

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

1 487
302

2 051
Nyomtatva: 2017.05.27 11.50.26

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. 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

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

8

633

8

633

40

2 185

40

2 185

40

2 185

40

2 185

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

48

2 818

48

2 818

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

48

2 818

48

2 818

5. Anyagjellegű ráfordítások

61

2 261

61

2 261

6. Személyi jellegű ráfordítások

0

200

0

200

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

0

0

0

0

7. Értékcsökkenési leírás

0

156

0

156

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

61

2 617

61

2 617

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

61

2 617

61

2 617

-13

201

-13

201

-13

201

-13

201

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj,
alapítótól kapott befizetés
- támogatások
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.27 11.50.26

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

1 845
40

1 845

90

40

90

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.27 11.50.26

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

5 6 0 0

Település:

Békéscsaba
Közterület jellege:

Vasvári Pál

29

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 4 .P k . 6 0 0 7 6

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 4

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

0 1

/2 0 0 4 / 2
2 3 6 5

1 8 3 8 8 9 8 9

1

0 4

Zsótér Mária

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

Ifjúságvédelem, nevelés, oktatás, kulturális tevék

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi CLVI.tv.26§c)

Közhasznú szervezetekről
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Ifjúsági korosztály
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1691

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.27 11.50.26
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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Előző év (1)

Tárgy év (2)

-

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség
6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.27 11.50.26

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. 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)
48

2 818

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

48

2 818

H. Összes ráfordítás (kiadás)

61

2 617

0

200

61

2 617

-13

201

20

23

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
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
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.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.27 11.50.26

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Jaminai Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (GYIÖK)
Támogató megnevezése:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2015.04.01-2016.02.28.

Támogatási összeg:

40 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg: 4 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

0
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

4 000

Felhalmozási
Összesen:

4 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.27 11.50.26

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Táliber a közösségekért a közösségekkel-NEA működési célú támogatása
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.03-31-2017.03.30.

Támogatási összeg:

874 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

655 500

- tárgyévben felhasznált összeg: 485 441
- tárgyévben folyósított összeg:

874 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

380 451

Felhalmozási

104 990

Összesen:

485 441
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.27 11.50.26

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Hétköznapi emlékezet c. kiállítás megvalósítása KKETTKK-56P-04-0279
Támogató megnevezése:

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.07.01-2017.01.31.

Támogatási összeg:

1 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

857 143

- tárgyévben felhasznált összeg: 241 930
- tárgyévben folyósított összeg:

1 000 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

241 930

Felhalmozási

0

Összesen:

241 930
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.27 11.50.26

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: "UTAK-térben, időben, lélekben" -Elhallgatott történelem GUL-15-A-2016-00161
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.05.16-2016.12.31

Támogatási összeg:

500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

500 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 500 000
- tárgyévben folyósított összeg:

500 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

510 024

Felhalmozási

0

Összesen:

510 024
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.27 11.50.26

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: "UTAK-térben, időben, lélekben"-2016. évi közművelődési és művészeti pályázat
Támogató megnevezése:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat KIOS Bizottsága
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.05.01-2016.11.30.

Támogatási összeg:

50 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

50 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 50 000
- tárgyévben folyósított összeg:

50 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

54 000

Felhalmozási

0

Összesen:

54 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.27 11.50.27

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: TÁLIBER Alapítvány működési célú pályázata
Támogató megnevezése:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat NÉKE Bizottság
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.05.01-2016.11.30.

Támogatási összeg:

40 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

40 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 40 000
- tárgyévben folyósított összeg:

40 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

40 640

Felhalmozási

0

Összesen:

40 640
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.27 11.50.27

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Közösségi Terek Éjszakája-Alkoss Te is közösséget! IFJ-GY-16-A-24943
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma-Család-, Ifjúsági- és Népesedéspolitikai Intézet
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.05.01-2016.11.30.

Támogatási összeg:

617 400

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

617 400

- tárgyévben felhasznált összeg: 617 400
- tárgyévben folyósított összeg:

617 400

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

537 048

Felhalmozási

151 280

Összesen:

688 328
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.27 11.50.27

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: X,Y,Z generációk és az IKSZ-KÖSZ! Program 2015 KOSZ15-232
Támogató megnevezése:

Új Európa Alapítvány
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.03.01-2016.11.30.

Támogatási összeg:

250 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

250 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 250 000
- tárgyévben folyósított összeg:

250 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

251 525

Felhalmozási

0

Összesen:

251 525
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.27 11.50.27

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: képTElenség 2016.évi Ifjúsági feladatok pályázat
Támogató megnevezése:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat KIOS Bizottsága
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.05.01-2017.02.28.

Támogatási összeg:

40 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

40 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:

40 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.27 11.50.27

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: ÉLET Útmutató Társasjáték - Budapest Bank Békéscsabáért Program 2016/tavasz
Támogató megnevezése:

Erőforrás Alapítvány
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.08.01-2017.08.01.

Támogatási összeg:

250 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:

250 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.27 11.50.27

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.27 11.50.27

PK-242
PK-142-02 Szöveges beszámoló
TALIBER_szakmai_beszamolo_2016.pdf

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Alapítványunk 2014-es közhasznú nyilvántartásba vétele iránti kérelmét a Gyulai
Törvényszék 2014. július 10-én elutasította. Így alapítványunk a 2. félévtől, 2014. június 1től már nem közhasznú jogállásúként folytatta tevékenységét.
2014. november 6-i keltezéssel Kara Tünde alapítót értesítették a következőkről:
a közhasznú jogállás megszűnése miatt megtévesztésre ad okot a szervezet neve, ezért abból
a „közhasznú” szövegrészt, valamint az alapító okiratból is törölni kell azokat a
szövegrészeket, amelyek az alapítványt közhasznú jogállásúként tüntetik fel.
Ennek eleget téve és a további változásoknak való megfelelés miatt a következő kuratóriumi
ülésen 2015. május 31-én döntöttünk a szükséges változásokról és előkészítettük a
változásbejegyzési kérelmet, a szükséges dokumentumokat.
2015. november 27-én tartott ügyvezető szervi ülésünkön véglegesítettük a 2015. december
7-én, a Gyulai Törvényszékre benyújtott változásbejegyzési kérelmet.
Kérelmeztük az alapítvány nevének módosítását Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány
megnevezésre, módosítottuk az Alapító okiratot a PTK változásainak megfelelően. Változás
történt az alapítói jogokban és a kuratórium tagjai között is. A változásbejegyzésről szóló
végzést 2016. április 27-én vettük át, azonban egy adat tévesen került beírásra, így módosítási
kérelmet nyújtottunk be. A helyesbítés 2016. májusában megtörtént, így a változásbejegyzés
2016. május 27-én jogerős lett.
2016-ban is önkéntes fogadószervezetként működött alapítványunk. 2016-ban 3 új
önkéntessel kötöttünk hosszú távú önkéntes szerződést.
A III. Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében a Nemzeti Művelődési Intézettel
kötött együttműködési megállapodás alapján egy fő közfoglalkoztatotti státusz került
betöltésre 2015. novemberében, mely 2016. február 29-vel szűnt meg.
A IV. Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében 2016. március 1-jével 3 fő
közfoglalkoztatotti státusz került az alapítványhoz, 2 fő közösségi munkás és 1 fő közösségi
koordinátori munkakör, utóbbi pozíciót betöltő június végéig segítette az alapítvány
feladatainak ellátását. Így 2016. második felében 2 fő kulturális közfoglalkoztatott
bevonásával szerveztük meg tevékenységünket. Az együttműködés során munkájukkal
mindannyian jelentős mértékben hozzájárultak a szervezet fejlődéséhez, minőségi
működéséhez.
2015. november 12-én Együttműködési megállapodást kötöttünk az Új Nemzedék Központ
Nonprofit Közhasznú Kft-vel. Ennek értelmében a Békéscsaba, Szent István tér 8. szám alatti
Kontaktpont Irodában kaptunk térítésmentesen helyet, az 1 fő kulturális közfoglalkoztatott
mobil munkaállomást, és bekapcsolódtunk egymás ifjúságszakmai munkájába.
2016. április 13-án megújítottuk együttműködési megállapodásunkat az Új Nemzedék
Központ Nonprofit Közhasznú Kft-vel, ennek értelmében az Új Nemzedék Békéscsabai
Közösségi Tér (Andrássy Úti Társaskör - 5600 Békéscsaba, Andrássy út 38.) épületében
biztosítottak számunkra a működéshez térítésmentesen helyet. Közreműködünk a
közösségi tér nyitva tartásában és szakmai programjainak szervezésében. Irodánk
berendezését önkéntes hozzájárulásból oldottuk meg. Programjainkat a közösségi térben

szervezzük, de együttműködő partnereink székhelyén és a békéscsabai informális közösségi
tereken is megfordulunk.
2016-tól aktívan bekapcsolódunk a békéscsabai ifjúsági koncepció megvalósításába egyes
részfeladatokban közreműködve, valamint az Ifjúsági Kerekasztal létrehozásába és
működésébe.
2016-ban

az

alapítvány

átvette

a

békéscsabai

extrém

sportpálya

üzemeltetését.

7.1 Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység:
A TÁLIBER Közösségfejlesztő Alapítvány egyik – alapító okiratában is szereplő célkitűzése az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység elősegítése.
Ennek érdekében 2016-ban önálló programot ugyan nem szerveztünk, de a Békéscsabai
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjaként aktívan részt vettünk a szakmaközi hálózat
programjainak megvalósításában. A 2016. június 24-i Kábítószer-ellenes Világnap
programját Békéscsabán, az extrém sportpályán a Táliber Alapítvány, mint főszervező
valósította meg.
Ugyanakkor valamennyi megjelenésünkben a mentálhigiénés alapelveket tarjuk
meghatározónak: emberi értéket fejlesszünk, egyedi, közösségi programban vegyünk részt, s
a közösségfejlesztés és közösségi mentálhigiéné eszköztárát alkalmazzuk. A Játszótér
programsorozat elemei is ezt az elköteleződést tükrözik.
7.2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:
Másik cél, a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. E tevékenység
megvalósulása érdekében 2016-ban a felnőtt önkéntes program mellett egyrészt kiemelt
figyelmet fordítottunk az iskolai közösségi szolgálat teljesítésének támogatására. Békéscsaba
szinte valamennyi középiskolájával kötöttünk az elmúlt években együttműködési
megállapodást az iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról, és segítjük, szervezzük a
diákokat abban, hogy hasznosan tudják teljesíteni az érettségihez kötelező 50 órát.
Ehhez kapcsolódó kiemelt projektünk volt 2016-ban az Új Európa Alapítvány
támogatásával megvalósuló X, Y, Z generációk és az IKSZ című KÖSZ! Programunk:
iskolai közösségi szolgálat keretében a BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és
Kollégiuma tanintézmény 9. G osztályával együttműködve érzékenyítő felkészítést
követően több generáció közösen valósított meg programokat békéscsabai
játszótereken. A diákokat felnőtt önkénteseink mentorálták.
A program a generációk együttműködéséről, új kapcsolatok, barátságok születéséről, az
elfogadásról, a felelősségvállalásról szólt. Hozzájárultunk a fiatalok önálló
gondolkodásmódjának, önmaguk és mások elfogadásának elősegítéséhez. Új szituációkban
próbálhatták ki magukat, melyek során nőtt empátiás készségük, önbizalmuk, fejlődött
együttműködési és konfliktuskezelési jártasságuk.
A KÖSZ! Programnak köszönhetően legalább 34 diákot mentoráltunk, vontunk be
programjainkba, legalább 500 IKSZ órát igazoltunk.

Az osztály felkészítése

A játszótéri programok megvalósítása

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés jegyében a Gulág emlékév
alkalmából 3 napos tanulmányutat szerveztünk középiskolás diákok és önkénteseink
részvételével 2016. szeptember 8-10. között, melynek célja a fiatalok érzékenyítése volt
történelmi múltunk iránt. Jártunk Budakeszin a Makkos-Mária, Fogolykiváltó Boldogasszony
búcsújáróhelyen, a Terror Házában és a Memento Parkban. Az utazást több órás felkészítés
előzte meg, ahol csoportos játékok, módszerek formájában kezdtük el ráhangolni a fiatalokat
az együttműködés - kirekesztés, kisebbség - többség, szabadság - elnyomás témákra, valamint
felmértük tájékozottságukat történelmi, művészettörténeti, irodalmi és közéleti téren.
A diákok által készített tanulmányút inspirálta képekből fotókiállítás nyílt közösségi
terünkben, az Andrássy Úti Társaskörben és a tanulók iskolájában, a BSZC Szent-Györgyi
Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma tanintézményben. Az “Utak - térben, időben,
lélekben” programunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az “Elhallgatott
történelem” című pályázat keretében, valamint Békéscsaba MJV Önkormányzata
támogatásával valósult meg.

A Memento Parkban

A kiállítás megnyitója a közösségi terünkben

A szolgáltatásokat térítésmentesen végeztük.
7.3. Kulturális tevékenység:
A kulturális tevékenység részeként 2016-ban is jelentkeztünk a Játszótéri
programsorozattal. Együttműködő partnerünk Békéscsaba MJV Polgármesteri
Hivatala Oktatási, Közművelődési és Sport Osztálya, az Új Nemzedék Központ
Nonprofit Közhasznú Kft, az Új Európa Alapítvány és a BSZC Szent-Györgyi Albert
Szakgimnáziuma és Kollégiuma volt.
Ez a program adja alapját tevékenységünknek, és magában foglalja a közösségfejlesztésről,
közösségi mentálhigiénéről vallott felfogásunkat.
2016-ban két lakótelepi játszótér, a Lencsési lakótelep Fövenyes utcája és a belváros
Szigligeti utcája volt a programok helyszíne. Közreműködői pedig felnőtt önkéntes segítők és
középiskolás diákok, akik a kötelező közösségi szolgálat 50 órájából teljesítettek jó néhányat.
Alapítványunk a szakmai koordinációt végezte, felkészítette a közreműködőket, biztosította a
játékokat, eszközöket.
Kérelmeztük a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán a 2 bevont
játszótérre a területhasználati engedélyt 2016. május és szeptember hónapok között. A
játszótereken az időjárás függvényében tartottuk meg közösségi programjainkat.
A bevont játszóterek, alkalmak, résztvevők:
Szigligeti utcai játszótéren 3 alkalom, 350 fő
Lencsési lakótelep - Fövenyes utcai játszótéren 2 alkalom, 120 fő

Az „Alkoss Te is közösséget” pályázati felhívásra a Közösségi terek éjszakája
programsorozatunkkal az értékes békéscsabai ifjúsági közösségi terekre hívtuk fel a
figyelmet, lehetőséget adva a helyi ifjúsági szervezetek bemutatkozására. 2016. júniustól

novemberig egy-egy alkalommal városunk ismert és kevésbé ismert helyeire vártak a fiatalok
közösségei és a támogató felnőttek fiatalokat és ifjúsági szakembereket.
Célunk az volt, hogy megmutassuk, milyen gazdag Békéscsaba ifjúsági élete, milyen helyek,
programok vannak a tizenévesek számára városunkban.
A programok helyszínei: Andrássy Úti Társaskör, Patent Ifjúsági és Diákiroda, KIE
Keresztyén Ifjúsági Egyesület, Jaminai Közösségi Ház, Bárka Klub, Skatepark, Védőnői
szolgálat - Egészség Ház, T1Él a haverodért - Teaház & Ifjúsági Klub
A projekt részeként honlapot hoztunk létre: http://kozossegiterek.hu/

Bárka Klub

KIE Keresztyén Ifjúsági Egyesület

Patent Ifjúsági és Diákiroda

A “Sinkovits Imre” pályázat keretében „Hétköznapi emlékezet” című kiállítást
szerveztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából az Új
Nemzedék Békéscsabai Közösségi Terének helyet adó több mint 100 éves, jellegzetes és
impozáns polgári ház pincéjében és padlásterében. Tényeket, emlékeket, hangulatokat
megidézve 1944-től napjainkig bemutattuk az egyén és a közösségek sorsát. A kiállítás 2016.
november 30-tól 2017. február 28-ig volt ingyenesen látogatható a közönség számára (iskolai
csoportokat is fogadtunk).
A kiállítás kiegészítő programjaként Békéscsaba MJV Polgármesteri Hivatala Oktatási,
Közművelődési és Sport Osztálya támogatásával valósult meg szintén az Andrássy Úti
Társaskörben két alkalommal a Presszó’56 rendezvényünk, mely az 50-es évek hangulatát
volt hivatott megidézni, közreműködői 13-20 éves diákok és felnőttek (szülők, tanárok, a kor
tanúi) voltak.
Programunk az ’56-os emlékév kiemelt békéscsabai programjai között szerepelt.

A tevékenység bevétellel nem járt, térítésmenetesen végeztük.
7.4 Gyermek és Ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
Alapítványunk informálisan csatlakozott a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórumhoz
(KEF) 2014. júniusától, azóta is aktív tagjaként programjaiba bekapcsolódunk.
A Közösségi terek éjszakája programsorozatunkkal és a békéscsabai extrém sportpályát
használó informális közösségek támogatásával, mentorálásával hozzájárultunk a gyermek és
ifjúságvédelem, a gyermek- és ifjúsági érdekképviselet elősegítéséhez.
7.5 Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
2016-ban Alapítványunk a játszótér programok és a Közösségi terek éjszakája
programsorozat szakmai megvalósításával és a békéscsabai extrém sportpálya
üzemeltetésével, a pályát használó már meglévő informális közösségek támogatásával vállalt
szerepet az esélyegyenlőség elősegítésében.
7.6 Közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások
A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete E-Napraforgó hírlevelét továbbítottuk a
gyermek és ifjúsági terület segítői és a korosztály számára.
Egyéb:
Alapítványunk elnöke és 2 kulturális közfoglalkoztatott munkatársa részt vett a BÉKÉS
MEGYEI CIVIL SZERVEZETI VEZETŐK BENTLAKÁSOS NYÁRI MŰHELYE
rendezvényen 2016. augusztus 12-14. között Szanazugban (szervező: Közösségfejlesztők
Békés Megyei Egyesülete).
Alapítványunk képviseletében Bágy Petra és Szferle Ildikó részt vettek a Gyulai Ifjúsági
Központ által szervezett Hello Európa - Nemzetközi pályázati képzésen 2016. június 4-5-én.
Önkéntes bázisunk összetartása és hatékonyságának növelése érdekében rendszeres
csapatépítő találkozókat szerveztünk (7 alkalom) 2016-ban a szervezetünk iránt elkötelezett
felnőtt önkénteseink körében.
Programjaink kapcsán több sajtómegjelenésünk is volt 2016-ban:
KÖSZ! Program:
csabatv.hu (2016. május)
IFIPRESS Ifjúsági magazin és diákportál (2016. december)
E-Napraforgó – online közösségfejlesztő folyóirat (2016. december)
“Utak - térben, időben, lélekben” program:
E-Napraforgó – online közösségfejlesztő folyóirat (2016. október)
Közösségi terek éjszakája programsorozat:
Csabagyöngye Kulturális Központ Műsorfüzet (2016. szeptember)

Mutató – a Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület és a Békéscsabai Y’s Men Klub online
kiadványa (2016. szeptember)
IFIPRESS Ifjúsági magazin és diákportál (2016. szeptember)
E-Napraforgó – online közösségfejlesztő folyóirat (2016. szeptember)
„Hétköznapi emlékezet” c. kiállítás:
Csabai Mérleg (2016. szeptember 22.)
Békéscsabai Médiacentrum (2016. december)
Békés Megyei Hírlap (2016. december)
IFIPRESS Ifjúsági magazin és diákportál (2016. december)
E-Napraforgó – online közösségfejlesztő folyóirat (2016. december)
Interjú az Alapítvány elnökével, Zsótér Máriával:
Mutató – a Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület és a és a Békéscsabai Y’s Men Klub
online kiadványa (2016. szeptember)
2016-ban együttműködő, támogató partnereink voltak:
Baráth István békéscsabai gyűjtő
Bárka Klub
Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium
Békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és AMI
Békéscsabai Diákönkormányzat
Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Békéscsaba MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala
Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
BSZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskolája
BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskolája és
Kollégiuma
BSZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Kollégiuma
Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány
Csabagyöngye Kulturális Központ
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyulai Ifjúsági Központ
Jaminai Közösségi Ház
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
KIE Keresztyén Ifjúsági Egyesület
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
Nagy Baksa vizuális tanár
OBI Békéscsaba
Patent Ifjúsági és Diákiroda
Premier Művészeti Szakgimnázium
T1Él a haverodért - Teaház & Ifjúsági Klub
Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. – Új Nemzedék Békéscsabai
Közösségi Tér
Új Európa Alapítvány
Vánsza Pál, a POFOSZ békéscsabai szervezetének vezetője
Védőnői szolgálat - Egészség Ház

