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

04 Gyulai Törvényszék

2019.05.28 17:34:27

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

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 4

Időszak terjedelme: egész év

0 1

2

töredék év

3

6

5
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

Nyomtatva: 2019.05.28 20.27.48

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

04 Gyulai 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:

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 9

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

0 5

0 3

Nyomtatva: 2019.05.28 20.27.48

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 mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

79

262

79

262

1 785

1 398

1 785

1 398

1 864

1 660

Saját tőke

836

932

I. Induló tőke/jegyzett tőke

204

204

II. Tőkeváltozás/eredmény

299

632

333

96

101

313

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

101

313

Passzív időbeli elhatárolások

927

415

1 864

1 660

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
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
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

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

Nyomtatva: 2019.05.28 20.27.48

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
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

660

307

660

307

2 655

4 266

2 655

4 266

2 655

4 266

2 655

4 266

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

3 315

4 573

3 315

4 573

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

3 315

4 573

3 315

4 573

5. Anyagjellegű ráfordítások

2 907

1 996

2 907

1 996

6. Személyi jellegű ráfordítások

0

1 997

0

1 997

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

0

0

0

0

75

479

75

479

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

7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások

5

5

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

2 982

4 477

2 982

4 477

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

2 982

4 477

2 982

4 477

333

96

333

96

333

96

333

96

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

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

Nyomtatva: 2019.05.28 20.27.48

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

(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

2 548

2 210

2 548

2 210

107

181

107

181

30

14

30

14

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!

Nyomtatva: 2019.05.28 20.27.48

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

PK-442

2018. 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 tevékeny

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997.évi CLVI.tv.26§c)

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

400

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

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

Nyomtatva: 2019.05.28 20.27.48

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)

3 315

4 573

30

14

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

3 285

4 559

H. Összes ráfordítás (kiadás)

2 982

4 477

0

1 997

2 982

4 477

333

96

30

31

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. Adózott 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.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.28 20.27.48

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

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: 2017. évi ifjúsági programok
Támogató megnevezése:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat KIOS Bizottság
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.03.01-2018.02.28.

Támogatási összeg:

125 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

63 560

- tárgyévben felhasznált összeg: 63 560
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

63 560

Felhalmozási

0

Összesen:

63 560
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!

Nyomtatva: 2019.05.28 20.27.49

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

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány működési célú pályázat
Támogató megnevezése:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat NÉKE bizottság
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.05.01-2018.01.31.

Támogatási összeg:

40 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

33 950

- tárgyévben felhasznált összeg: 34 530
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

34 530

Felhalmozási

0

Összesen:

34 530
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!

Nyomtatva: 2019.05.28 20.27.49

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

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány - NEA 2017. évi működési célú pályázata
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.04.01-2018.03.31.

Támogatási összeg:

1 900 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

499 059

- tárgyévben felhasznált összeg: 499 059
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

0
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

120 098

Dologi

233 962

Felhalmozási

144 999

Összesen:

499 059
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!

Nyomtatva: 2019.05.28 20.27.49

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

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány működési célú pályázat
Támogató megnevezése:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat NÉKE Bizottság
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.04.01-2018.12.31.

Támogatási összeg:

40 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

40 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 40 745
- tárgyévben folyósított összeg:

40 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

40 745

Felhalmozási

0

Összesen:

40 745
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!

Nyomtatva: 2019.05.28 20.27.49

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

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány - NEA 2018.évi működési célú pályázata
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.04.01-2019.03.31.

Támogatási összeg:

1 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

731 524

- tárgyévben felhasznált összeg: 731 524
- tárgyévben folyósított összeg:

1 000 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

574 036

Felhalmozási

157 488

Összesen:

731 524
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!

Nyomtatva: 2019.05.28 20.27.49

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

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Creatures Crew extrém sportolói közösség
Támogató megnevezése:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat KIOS Bizottság
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.03.01-2019.02.28.

Támogatási összeg:

100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

43 940

- tárgyévben felhasznált összeg: 43 940
- tárgyévben folyósított összeg:

100 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

43 940

Felhalmozási

0

Összesen:

43 940
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!

Nyomtatva: 2019.05.28 20.27.49

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

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Játszótéri Nyár - IFJ-GY-18-A-0320 pályázat
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.05.15-2019.03.31.

Támogatási összeg:

645 222

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

645 522

- tárgyévben felhasznált összeg: 687 340
- tárgyévben folyósított összeg:

645 222

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

328 500

Felhalmozási

358 840

Összesen:

687 340
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!

Nyomtatva: 2019.05.28 20.27.49

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

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Ifjúsági közösségek, közösségi terek, ifjúsági szubkultúrák - konferencia
Támogató megnevezése:

Nemzeti kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.09.01-2018.11.13.

Támogatási összeg:

600 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

600 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 606 995
- tárgyévben folyósított összeg:

600 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

606 995

Felhalmozási

0

Összesen:

606 995
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!

Nyomtatva: 2019.05.28 20.27.49

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

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: SZJA 1% felajánlás 2017 rendelkező évben magánszemélyektől
Támogató megnevezése:

Magánszemélyek
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017 év

Támogatási összeg:

29 657

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

29 657

- tárgyévben felhasznált összeg: 29 657
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

29 657

Felhalmozási

0

Összesen:

29 657
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!

Nyomtatva: 2019.05.28 20.27.49

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

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001 Bérköltség támogatás
Támogató megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.07.01-2019.06.30.

Támogatási összeg:

2 503 200

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 564 500

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 881 300
- tárgyévben folyósított összeg:

1 564 500

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

1 881 300

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

1 881 300
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!

Nyomtatva: 2019.05.28 20.27.49

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

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: SZJA 1% felajánlás 2018 rendelkező évben magánszemélyektől
Támogató megnevezése:

Magánszemélyek
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018 év

Támogatási összeg:

14 092

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

14 092

- tárgyévben felhasznált összeg: 14 092
- tárgyévben folyósított összeg:

14 092

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

14 092

Felhalmozási

0

Összesen:

14 092
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!

Nyomtatva: 2019.05.28 20.27.49

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

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Fókuszban az önkéntesség
Támogató megnevezése:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat KIOS Bizottság
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.03.01-2019.02.28.

Támogatási összeg:

40 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- 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.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.28 20.27.49

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

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

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

Nyomtatva: 2019.05.28 20.27.49

PK-442
PK-442-02 Szöveges beszámoló
TALIBER_szakmaibeszamolo_2018.pdf

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2018
Alapítványunk 2004-ben alakult
Békés megyében működő szervezet.
A közművelődés, ifjúságsegítés,
közösségfejlesztés,
közösségi
mentálhigiéné
módszereit,
szemléletét alkalmazzuk. Regisztrált
önkéntes fogadó szervezetként
önkéntesek bevonásával végezzük
tevékenységünket.
Tagjai vagyunk a Békéscsabai
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
szakmaközi
hálózatnak,
a
Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztalnak.
Közösségi szolgálat fogadóhelyként 9 középiskolával van együttműködési megállapodásunk.
2018-tól megszakításokkal lehetőségünk volt 1 főt foglalkoztatni részmunkaidőben, majd
2018 júliusától a Békéscsaba MJV TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001 projektje keretében 8 órás
munkaidőben 1 fő munkatársunk volt.
Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodás keretében
annak békéscsabai közösségi terében működünk és segítjük más ifjúsági közösségekkel
mindennapjait.
2018 nagyobb projektjei:
- Békéscsaba MJV Önkormányzatával kötött közművelődési megállapodás keretében láttuk
el közművelődési tevékenységünket
- a Békéscsabai extrém sportpálya üzemeltetésében együttműködtünk a CreaturesCrew
informális közösséggel, majd a Békéscsabai Extrémsport Egyesülettel
- Játszótéri programokat tartottunk (Fiatalok a családok évében! IFJ-GY-18-A pályázat
keretében)
- Ifjúsági közösségeket, szakembereket mentoráltunk, részt vettünk a település és a megye
ifjúságpolitikai folyamataiban
- KincsesBörze néven a Jeune Courage ifjúsági közösséggel együttműködve folytattuk a 2017ben indított kezdeményezésünket, aminek célja a fenntartható fejlődés, a tudatos vásárlás,
az újrahasznosítás népszerűsítése a középiskolás korosztály körében
- 2018. február 13-án TÉRFIGYELŐ címmel ifjúsági konferenciát szerveztünk
- 2018. november 8-án NKA támogatásból regionális ifjúsági konferenciát szerveztünk
- önkéntes felkészítést indítottunk,
Működésünket Békéscsaba MJV Önkormányzatának két bizottsága és a Nemzeti
Együttműködési Alap támogatta.
Elérhetőségeink:
www.kozossegiterek.hu
www.taliberalapitvany.hu
www.facebook.com/taliberalapitvany

TÉRFIGYELŐ - ifjúsági konferencia
2018. február 13.
Új Nemzedék Békéscsabai Közösségi Tér - Andrássy Úti
Társaskör (ATK)
Konferenciánkon a fiatalokat és a korosztállyal foglalkozó
szakembereket vártuk egy közös beszélgetésre,
eszmecserére. Témánk volt minden, ami a fiatalok
közösségeivel, az általuk használt - vagy éppen elkerült terekkel, a fiatalok és felnőttek szerepével kapcsolatban
eszünkbe jut. Fókuszban a helyszínt adó, Andrássy út 38.
szám alatti Szalay-kúria több mint 100 éves épületének
története.
Program:
A társadalmi környezet hatása a közösségek fejlődésére
– történeti áttekintés
Előadó:
Pocsajiné
Fábián
Magdolna
művelődésszociológus, közösségfejlesztő
Kortársak szerepe, hatása a saját közösségeikre. A
kortársképzés békéscsabai története.
Előadó: Kotroczóné Antal Teréz, a Békéscsabai
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) elnöke
Közösségi terek és használóik a kutató szemével.
Előadó: Tóth Balázs, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz tanszék
PhD hallgatója
„Nem ellene, helyette” c. kiállítás megnyitója a BEGART diákjainak alkotásaiból.
A kiállítás a KEF és az ATK támogatásával valósult meg.
A konferencia Békéscsaba MJV Önkormányzata Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és
Sportbizottsága 2017. évi támogatásából valósult meg. Együttműködő partnerünk volt az Új
Nemzedék Békéscsabai Közösségi Tér.

…

Fiatalok a családok évében! IFJ-GY-18-A-0320 - Játszótéri nyár

Alapítványunk 2004 óta tart alkalomszerűen, elsősorban a nyári időszakban önkéntesek
bevonásával közösségi programokat békéscsabai játszótereken. A közművelődés, a
közösségfejlesztés, a közösségi mentálhigiéné eszköztárával és célrendszerével is tekintünk a
játszóterekre, mint fontos közösségi terekre, ahol kiváló lehetőség nyílik a prevenciótól
kezdve az egyszerű és alkalmi szórakoztatásig generációk összekapcsolásával.
2006-ban ötletgazdái és szakmai vezetői voltunk
az egy évig tartó Játszótéri örökbefogadói
programnak, melynek keretében békéscsabai
közösségek, magánszemélyek fogadhattak örökbe
egy-egy játszóteret, amelyet a játszótér
használókkal együtt gondoztak és közösségi
programokat szerveztek.
2006-ban "Játszani is engedd" címmel 56-os
emlékprogramokat tartottunk két lakótelepi
játszótéren.
2016-ban a Békéscsabai Szent-Györgyi Albert
Szakközépiskola 9. G osztályával egy tanéven át
iskolai közösségi szolgálat projekt keretében
tartottunk játszótéri programokat két játszótéren.
Több alkalommal működtünk együtt a
Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal
és tagszervezeteikkel a Kábítószerellenes
Világnap
békéscsabai
programjainak
megvalósításában,
helyszínként
egy-egy
békéscsabai játszóteret választva.
Ez a 14 éves szakmai tapasztalat adta projektünk alapját. Már felnőttek olyan generációk,
akik korábban kisgyermekként velünk játszottak, majd az iskolai közösségi szolgálat során
mint animátorok álltak a másik oldalon. De korábban gyermekükkel velünk játszó szülőkből is
lettek elkötelezett önkénteseink.
Célcsoportunk a közösségi tér rendszeres használói voltak: kisgyermekek, óvodások,
kisiskolások, kiskamaszok, szülők, nagyszülők. 2 lakótelepi játszóteret választottunk
helyszínül, ahol több mikroközösség található (3-4-5 azonos élethelyzetű család), de sokan
keresik fel a játszótereket alkalmi jelleggel is, "kalandvágyból".

A Játszótéri nyár programsorozatban játszótéri, szabadtéri programokat terveztünk a
békéscsabai Szigligeti utcai játszótéren és a Fövenyes utcai játszótéren összesen 6
alkalommal. A 6., záró alkalmat a Csabagyöngye Kulturális Központ Mikulásfesztiválján
tarthattuk.
A megvalósításban együttműködő partnerünk volt a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum.
A programokkal összesen 289 főt értünk el, akik között a kisgyermekektől a nagyszülőkig
minden korosztály képviseltette magát.
Programunkon önkéntesek és közösségi szolgálatukat teljesítő diákok közreműködtek.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági,
Oktatási és Sport Bizottsága által a 2018. évi ifjúsági pályázat terhére nyújtott támogatás –
befogadó szervezetként közreműködtünk a CREATURES CREW informális közösség
pályázatában
A támogatási összeg egy részét a 1,5. Creatures Jam
(BMX, MTB) elnevezésű barátságos verseny
megrendezésére használtuk fel 2018. július 14-én. Ez
egyben az előzőleg felújított pályaavató eseménye is
volt. Itt került megrendezésre a 11. Chill and Ride,
ami az Országos Bajnokságnak is része volt, így jó
alkalom volt ez a gyakorlásra is. 30 nevező érkezett
Budapestről,
Szolnokról,
Békésről,
Hódmezővásárhelyről, Gyuláról. A nézők száma
meghaladta a százat.
Az összeg fennmaradó részét a pálya rendszeres
karbantartására,
takarítására,
edzésekre,
felkészítésekre fordítottuk.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Nemzetiségi,
Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottsága által 2018. évi civil közösségek
támogatása
A NÉKE Bizottság pályázati támogatását alapítványunk általános
működéséhez,
valamint
egy
kiemeltebb
rendezvényünk
megszervezéséhez használtuk fel.
2018. november 13-án „Ifjúsági közösségek, közösségi terek, ifjúsági
szubkultúrák - online és offline” címmel regionális ifjúsági
konferenciát szerveztünk, amin 59-en vettek részt a régióból. A
konferencia szervezetfejlesztő folyamatunk egyik állomása is volt
egyben.
Alapítványunk részéről 2 önkéntes vett részt a TEDXBékéscsaba rendezvényen, ennek
belépőjegyét is a támogatásból vásároltuk.
NEA-UN-18-M-1955 - TÁLIBER - közösen a közösségekért
A Nemzeti Együttműködési Alap működési támogatása
révén az alapítvány szakmai tevékenységéhez tudtunk
biztos hátteret teremteni. A támogatásból a
tevékenységhez
szükséges
adminisztrációs,
dokumentációs költségeket fedeztük (posta, bank, könyvelés, irodaszer, kiadványok,
könyvek, internet és újság előfizetés, honlapjaink működtetése). Lehetőségünk volt szakmai
programok, együttműködések utazási költségeinek megtérítésére, önkéntes bázisunk
képzésére, számítástechnikai eszközök beszerzésére.
Pályázatunk fontos eleme volt új önkéntesek bevonása, aminek érdekében 40 órás önkéntes
felkészítést indítottunk és 8 új önkéntessel kötöttünk szerződést. A projekt során meglévő
önkéntes bázisunk és munkatársaink, IKSZ-es diákok számára is lehetőség volt önképzésen
részt venni. Jelenleg 31 önkéntes szerződéssel rendelkezünk, de szóbeli megállapodás
alapján is sokan végeznek nálunk közérdekű önkéntes tevékenységet.
Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodás keretében
annak békéscsabai közösségi terében működtünk és segítettük más ifjúsági közösségekkel
annak mindennapjait.
Békéscsaba MJV Önkormányzatával kötött közművelődési megállapodás keretében láttuk el
közművelődési tevékenységünket.
Tagság és hálózati együttműködés szakmai szervezetekben: a Békéscsabai Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum és a Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztal aktív tagjai vagyunk, részt veszünk
mindkét szervezet ülésein, programjain, szakmailag támogatjuk azok működését, szükség
esetén workshop-okat, műhelyeket vezetünk.
2018-ban 16 szervezettel, intézménnyel működtünk együtt, szakmai tanácsadással, közös
programokkal, 9 középiskolával van együttműködési megállapodásunk az iskolai közösségi
szolgálat keretében.
Alapítványunk működésével, programjainkkal 2018-ban közvetetten 1000 főt értünk el,
közvetlen részesei 400-an voltak.

NKA - 205107/2642 pályázati azonosító számú projekt - „Ifjúsági közösségek, közösségi
terek, ifjúsági szubkultúrák - online és offline”

2018. november 13-án „Ifjúsági közösségek,
közösségi terek, ifjúsági szubkultúrák - online
és offline” címmel regionális ifjúsági
konferenciát szerveztünk az Új Nemzedék
Békéscsabai Közösségi Terében, az Andrássy Úti
Társaskörben.
A konferencia három részből állt: előadások kerekasztal beszélgetés - műhelybeszélgetések.
4 előadás - 4 előadó - 4 szempont: kultúra,
szociálpszichológia,
mentálhigiéné,
kommunikáció - 4 téma: fiatalok vs. felnőttek,
társadalmi elvárások vs. lázadások, virtuális
világ vs. való világ, értékválság vs. értékváltás 1 idősík, azaz 1 emberöltő
Közreműködők: Géczi János író, költő,
képzőművész, Tófalvy Tamás kultúrakutató,
kommunikációs szakember, Fazekas Anna
szociológus, Vajda Árpád ifjúsági szakember
A konferenciára két olyan elismert szakembert
is meghívtunk, akik új szempontokat tudnak
behozni a fiatalokkal kapcsolatos munkánkba:
Tófalvy Tamás kultúrakutató és kommunikációs
szakember, valamint Géczi János, a nagysikerű
Vadnarancsok és Bunkerrajzoló élettörténetrekonstrukciók írója.
Emellett a régió ifjúsági szakembereit kértük fel
előadónak, műhelyvezetőnek.
Az eseményen 59 fő vett részt a régióból.
A támogatást az előadók tiszteletdíjára, utazási
költségre, a résztvevők étkeztetésére, reklámés propagandaköltségekre fordítottuk.

KINCSES BÖRZE
Ifjúsági ruhatárcsere – ruhák, kiegészítők, használati tárgyak első kézből
A Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány és a
Jeune Courage – Közösség az ifjúsági
érdekérvényesítésért havi rendszerességgel
bolhapiacot szervezett diákok és fiatalok
számára 2018 szeptembere és decembere
között. A nyitó esemény 2018. szeptember
20-án, csütörtökön 16.00-19.00 között volt
a békéscsabai Andrássy Úti Társaskörben (a
fiatalok körében csak ATK-ként ismert
közösségi térben, az Andrássy út 38. szám
A világon mindenhol különös vonzerővel
bíró garázsvásárok, bolhapiacok hangulatát
szerettük volna az ATK-ban megidézni. A
fiatalok megtarthatták nálunk saját
„garázsvásárukat.
Célunk volt a korosztály megszólításával a
figyelem felhívása a tudatos fogyasztásra,
megmutatni, hogy a minket körülvevő
tárgyak értékké válhatnak mások számára
attól függetlenül, hogy mi már kinőttük,
meguntuk, elfelejtettük, kiszerettünk belőle,
feleslegessé vált, újabbra cseréltük.
KincsesBörzénk nemcsak árusítási lehetőség volt, hanem egy közösségi program is.
Találkozási lehetőség a generációk számára. Eladóként, vevőként bárkit szívesen láttunk,
hiszen mint az „igazi” piacon, itt is bármi az asztalra kerülhet. Így vendégeink voltak:
nagymama az unokájával, kisgyermekes apuka, tizenéves lányok, huszonéves fiatalok.
A helyszín a fiatalok körében ismert, népszerű közösségi tér volt. A betérő gyermekes
családok számára is ideális, ui. a csocsó, xbox, társasjátékok, a babzsákok, a fiatalos belső tér
nem szokványos piaci hangulatot áraszt.
A felnőttek számára érdekes kirándulás volt ide ellátogatni: megnézni a volt úttörőház, a volt
óvoda, a volt művház épületét belülről, és megnézni azt, hogy a mai fiatalok milyen
portékákat kínálnak.
Az
ingyenes
területhasználatért
cserébe egy tábla csokit kértünk az
árusoktól, amit decemberben a békési
Dr.
Illyés
Sándor
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény Kollégiumának diákjaihoz
juttattunk el.

TOP-6.8.2.-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és
várostérségében elnevezésű munkaerőpiaci programban bérköltség támogatás elnyerése
A TOP-6.8.2-15 kódszámú Békéscsaba és várostérsége területi illetékességű paktum projekt
célja a paktum szerinti keresletnek megfelelő munkaerő- és képzés biztosítása, az adott
térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, inaktívak
és közfoglalkoztatottak foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci
elhelyezkedésük támogatása, a helyi együttműködések erősítése.
Alapítványunk 2018 májusában pályázatot nyújtott be a Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatalához 1 fő munkavállaló bérköltség támogatására. Ennek
eredményeként 2018. július 1-től ügyintéző munkakörben egy ötven év feletti munkatársat
tudtunk foglalkoztatni.

1 %-os támogatás felhasználása
SZJA 1% felajánlás 2017 rendelkező évben – 29.657 Ft
A 2017-ben kapott összeget 2017 évről elhatároltuk
és azt a 2018-as üzleti évben használtuk fel cél szerinti
tevékenységhez.
16.015 Ft az egészségmegőrzés cél szerinti
tevékenységre fordítva: az Alapítvány a Csabai
Garabonciás
Napok
rendezvényre
való
kitelepülésének
alkalmával
a
Békéscsabai
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezeteként
csutora használatát biztosította (a kilélegzett levegő
szén-monoxid tartalmát mérő műszerhez használtuk
fel).

930 Ft a Kincses Börze rendezvény
karikatúra
rajzolás
elemének
anyagköltségéhez használtuk fel.

12.712 Ft a TÉRFIGYELŐ - Dél-alföldi regionális
Ifjúsági konferencia költségeinek fedezetéhez
járult hozzá, így a vendéglátás és az egyik
előadó utazási költségeinek megtérítéséhez.

Alapítványunk a médiában
ÖNKÉNTES MUNKA 2018. 07. 15. 14:16
Kilencezer önkéntes dolgozik Békésben
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kilencezer-onkentes-dolgozik-bekesben1389370/
Összeültek a diákönkormányzatok képviselői 2018.09.27 – www.oroscafe.hu
https://oroscafe.hu/2018/09/27/osszeultek-a-diakonkormanyzatok-kepviseloi/
KINCSES BÖRZE 2018. 11. 09. 15:21
Garázsvásárok és bolhapiacok hangulatát idézik fel
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/garazsvasarok-es-bolhapiacok-hangulatat-idezikfel-1592483/
TÉRFIGYELŐ- regionális ifjúsági konferencia
A Békés Megyei Hírlap Békés Megyei Hírlap – 2018. november 14. szerdai számában „Kevés
ifjúsági közösségi tér működik” címmel rövid hírben számolt be a konferenciáról.
A Csaba Tv 2018. november 14-én Híradójában tudósított a konferenciáról.
E-Napraforgó online közösségfejlesztő folyóiratban rendszeresen hírt adunk, beszámolunk
eseményeinkről
http://civilek.csabanet.hu/

Békéscsaba, 2019. május 10.
Zsótér Mária
elnök
Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

