
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2020.08.14 18:54:04

04 Gyulai Törvényszék

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

0 4 0 1 2 3 6 5    2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.14 18.58.11



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

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

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

5 6 0 0 Békéscsaba

Vasvári Pál utca

29

    

0 4 0 1 2 3 6 5    

0 4 0 0 P k 6 0 0 7 6  2 0 0 4

1 8 3 8 8 9 8 9 1 0 4

Zsótér Mária

Békéscsaba 2 0 2 0 0 5 2 2

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.14 18.58.11



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

262 153

262 153

1 398 1 065

1 398 1 065

1 660 1 218

932 808

204 204

632 728

96 -124

313 150

313 150

415 260

1 660 1 218

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.14 18.58.11



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

307 855 307 855

4 266 2 734 4 266 2 734

4 266 2 679 4 266 2 679

4 573 3 589 4 573 3 589

4 573 3 589 4 573 3 589

1 996 2 301 1 996 2 301

1 997 1 102 1 997 1 102

0 0 0 0

479 307 479 307

5 3 5 3

4 477 3 713 4 477 3 713

4 477 3 713 4 477 3 713

96 -124 96 -124

96 -124 96 -124

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.14 18.58.12



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

2 210 2 232 2 210 2 232

181 226 181 226

0 0 0 0

14 21 14 21

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.14 18.58.12



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

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

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

5 6 0 0 Békéscsaba

Vasvári Pál utca

29

    

0 4 0 0 P k 6 0 0 7 6  2 0 0 4

0 4 0 1 2 3 6 5    

1 8 3 8 8 9 8 9 1 0 4

Zsótér Mária

Ifjúságvédelem,nevelés,oktatás,kulturális tevékeny

1997.évi CLVI.tv.26§c)

Közhasznú tevékenységről

Ifjúsági korosztály

1000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.14 18.58.12



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.14 18.58.12



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

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

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

4 573 3 589

14 21

0 0

4 559 3 568

4 477 3 713

1 997 1 102

4 477 3 713

96 -124

31 35

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.14 18.58.12



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány - NEA 2018.évi működési célú pályázata

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2018.04.01-2019.03.31.

1 000 000

268 476

375 735

0

0

346 935

28 800

375 735

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.14 18.58.12



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány  NEA 2019. évi működési pályázata

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

2019.04.01-2020.03.31.

1 000 000

824 872

932 087

1 000 000

0

848 197

74 890

923 087

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.14 18.58.12



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

CreaturesCrew extrém sportolói közösség

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat KIOS Bizottság

2018.03.01-2019.02.28

100 000

56 060

56 060

0

0

56 060

0

56 060

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.14 18.58.12



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001 Bérköltség támogatása

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal

2018.07.01-2019.06.30.

2 503 200

938 700

967 950

938 700

967 950

0

0

967 950

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.14 18.58.12



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

Fókuszban az önkéntesség

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat KIOS Bizottság

2018.03.01-2019.02.28.

40 000

40 000

40 000

0

0

40 000

0

40 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.14 18.58.12



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

NKA - TÉRFIGYELŐ - megyei ifjúsági konferencia - 205107/02812 pályázat

Nemzeti Kulturális Alap

2019.05.21.

200 000

200 000

200 000

200 000

0

200 000

0

200 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.14 18.58.12



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

Kalandozások Békéscsaba játszóterein - TESCO "Ön választ, mi segítünk" pályázata

EFFEKTEAM Egyesület

2019.05.01-2019.09.30.

200 000

200 000

205 855

200 000

0

205 855

0

205 855
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

2019 évi programok - Békéscsaba MJV Önkormányzat KIOS Bizottság támogatása

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat KIOS Bizottság

2019.03.01-2020.02.28.

125 000

69 940

73 030

125 000

0

73 030

0

73 030
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

TotaliTÁR c. kiállítás 

Békéscsaba MJV Önkormányzat KIOS Bizottság

2019.05.01-2020.02.28.

50 000

20 000

20 000

50 000

0

20 000

0

20 000
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

Gyehenna Camp Ifjúsági fesztivál 

Békéscsaba MJV Önkormányzat KIOS Bizottság 

2019.05.01-2019.08.30.

40 000
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40 000

0
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0

40 000
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

SZJA 1% felajánlás 2019 rendelkező évben magánszemélyektől

Magánszemélyek

2019 év

20 531

20 531

20 531

20 531

0

20 531

0

20 531

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.14 18.58.12



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.14 18.58.12



PK-542
PK-542-02 Szöveges beszámoló

TALIBER_Szoveges_beszamolo_2019.pdf



SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2019 
 
 

 
Alapítványunk 2019-ben volt 15 éves. Az évforduló 
értékelésre is lehetőséget adott: mit értünk el, hol 
tartunk, merre megyünk? Elégedettek vagyunk. És 
ebben az érzésben benne van az a sok év, és sok 
együttműködés, amit Békéscsaba Városával, az 
önkormányzattal, az ifjúsági referensekkel, 
szervezetekkel, fiatalokkal éltünk meg.  
 
Településünkön és megyei szinten is olyan 
társadalmi igényekre, problémákra reagáltunk, 
amelyek leginkább foglalkoztatják a fiatalokat, 
közösségeiket, a segítő szakembereket (a fiatalok és 

segítők mentális egészsége, felelős állampolgári magatartás, demokratikus jogok, diák 
érdekképviselet, települési ifjúsági munka, önkéntesség), valamint kerestük, keressük azokat az új 
területeket, amelyekben alapítványunk erősségeivel, módszereivel, eszköztárával olyan fiatalokat, 
társadalmi rétegeket is el tudunk érni, akik eddig a hagyományos ifjúsági munka számára nem voltak 
elérhetők (pl. állatvédelem, felelős állattartás). 
Programjaink, jelenlétünk eredménye: a nyilvánosságon keresztül szélesebb érdeklődői kör kapott 
információt a társadalmi kérdésekről, a résztvevőket aktivizáltuk, szakmailag, módszertanilag 
támogattuk, felkészítettük, elősegítve a multiplikálást. 
 
Ifjúsági közösségeket támogattunk: 
- Békéscsabai Diákönkormányzat (szervezetfejlesztés; Diákjogi nap szervezés támogatása, 
közreműködés; Városi Ifjúsági Parlament felkészítés, közreműködés előadóként és 
szekcióvezetőként; dök-elnökség támogatása) 
- Békéscsabai Extrémsport Egyesület (egyesületi működés támogatása, szervezetfejlesztés több 
alkalommal) 
- Gyehenna Camp fesztivál 2019 szervezői (KIOS pályázat lebonyolításában befogadó szervezetként) 
- Gyulai Diákönkormányzat (2019.04.08. Gyulai Dök Napon szekcióvezetés) 
- Orosházi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (2019.10.24. szervezetfejlesztés, 2019.11.13. dök 
fórum vezetése, több alkalommal tanácsadás, 
- önkéntes fogadószervezetként együttműködünk a szarvasi Civil Közösségért Alapítvánnyal és fiatal 
önkénteseiket bevonjuk munkánkba. 
 
TÉRFIGYELŐ címmel megyei ifjúsági konferenciát tartottunk Mezőberényben 20219. május 21-én. 
 
Elindítottuk Kutyabarát mentorprogramunkat, megszerveztük az. I. Kutyabarát Napot 2019. szept. 
29-én és folyamatosan tervezzük alapítványunk kutyabarát közösségi programját. 
 
Ifjúsági Közösségi Felmérés Békéscsaba, 2020 
A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületével együttműködésben 2019 szeptemberétől veszünk 
részt a városi közösségfejlesztői folyamatban. Ennek első állomása a szeptember 11-i Városi Ifjúsági 
Évindító volt, ahol bemutattuk a folyamatot, majd műhelymunkák során át terveztük a felmérést. 
 
 
 



2019-ben 5 alkalommal kalandoztunk Békéscsaba játszóterein. 
A Békéscsabai KEF-el június 26-án a Szigligeti utcai játszótéren tartottunk közös programot a 
Kábítószerellenes Világnapon, majd a TESCO „Ön választ, mi segítünk” pályázata keretében 
kalandoztunk. 
 
Aktívan részt vettünk a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Békéscsabai Ifjúsági 
Kerekasztal munkájában, napi szinten együttműködtünk az Erzsébet Ifjúsági Alap Békés megyei 
munkatársaival és országos hálózatával, békéscsabai, megyei és országos rendezvényeken, 
képzéseken, valamint az Andrássy Úti Társaskörben a közösségi tér általunk felügyelt területének 
gondozásában 2019. nov. 30-ig, majd a Csaba Centerben 2020. március 31-ig. 
 
Elérhetőségeink: 
www.kozossegiterek.hu 
www.taliberalapitvany.hu 
www.facebook.com/taliberalapitvany  
 
 
 
Az alábbi pályázati támogatások hozzájárultak szervezetünk általános működéséhez, 
fenntarthatóságához, és ahhoz, hogy közösségfejlesztői, mentálhigiénés támogató munkánkat az 
igények és kapacitásunk függvényében legjobb tudásunk szerint végezni tudjuk:  
 
Fiatalokkal a fiatalokért – NEA-UN-19-Ö-M-0363 működési támogatás 
KIOS Bizottság támogatása 
(Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Közművelődési Ifjúsági, Oktatási és 
Sportbizottsága 24/2019. (II.20.) KIOSB határozat terhére nyújtott támogatás) 
 
Alapítványunk működését, szakmai, módszertani megújulását tette lehetővé a két pályázati 
támogatás. A 2019-es tervekhez képest a további nyertes és sikertelen pályázatok, az időközben 
létrejött vagy megerősödő szakmai kapcsolatok átalakították a 2019-2020-as időszakra tervezett 
működést, programokat, tevékenységeket. Olyan új irányok erősödtek meg, amiket a 2019-es év 
tervezésekor nem is láttunk még, viszont településünkön és országos szinten is társadalmi igényre, 
problémára reagálunk továbbra is (a fiatalok és segítők mentális egészsége, felelős állampolgári 
magatartás, állatvédelem, felelős állattartás). 
Lehetőség nyílt 1 fő részvételének támogatására mediációs képzésen (közösségfejlesztői, 
mentálhigiénés tevékenységünk végzéséhez szükséges új kompetenciák elsajátítása, szakmai 
módszertár frissítése céljából). Alapítványunk tervezi tevékenységének bővítését, állatasszisztált 
programok, terápiás kutya kiképzés, állatvédelem, felelős állattartás céllal és ezekhez kapcsolódó 
tevékenységekkel. Ebből a célból 1 fő számára biztosítjuk a Habilitációs kutya kiképzője OKJ-s 
képzésen.  
2019. április hónapban 1 főt foglalkoztattunk teljes munkaidőben, azonban a munkavállaló 
felmondását követően új munkatársat nem vettünk fel a csökkent pályázati támogatások 
ismeretében. 
2019. júliusától Együttműködési megállapodást kötöttünk a szarvasi székhelyű Civil Közösségért 
Alapítvánnyal EFOP-1.3.8-as projektje keretében. 18-22 éves középiskolai végzettségű fiatalok 
önkéntes munkáját támogatjuk, akik segítik alapítványunk szabadidős tevékenységeit, programok 
szervezését, valamint támogatjuk a Civil Közösségért Alapítvány toborzását. 2019-ben 2 fiatalt 
fogadtunk. 
Megtartottuk szokásos éves önkéntes felkészítésünket (4 alkalom) a már több éve önkéntes 
tevékenységet végző, szerződéssel rendelkező és az alkalmi tevékenységet végző önkéntesek 



számára. Ennek célja a személyiségfejlesztés, ismeretátadás, az elköteleződés fenntartása. Valamint 
érdeklődő önkénteseinknek állatasszisztált foglalkozást szervezetünk. 
Alapítványunk gazdálkodása lehetővé tette, hogy közérdekű önkéntes szervezeti regisztrációnk óta 
először színvonalas, nélkülözhetetlen önkéntes tevékenységet végzőket a törvény adta lehetőségek 
szerint jutalomban részesítsük (4 fő).  
Az eddig megkötött 35 db hosszú távú önkéntes szerződés stabil hátteret jelent alapítványunk 
működéséhez.  
 
 
TÉRFIGYELŐ – megyei ifjúsági konferencia 

 

2018 februárja óta szervezünk Térfigyelő címmel konferenciákat Évente 
egyszer-kétszer hívjuk találkozóra az ifjúsági korosztály, az ifjúsági 
közösségek képviselőit, ifjúsági szakembereket, pedagógusokat, 

fiatalokkal foglalkozó szakembereket, 
közösségfejlesztőket, közművelődési 
szakembereket. 
Május 21-én a mezőberényi Vadász Sörkert 
14-es Pubfood volt a helyszíne megyei 
konferenciánknak, ahova Békéscsabáról, 
Dévaványáról, Gyuláról, Gyomaendrődről, 
Orosházáról, Szabadígyósról érkeztek 
vendégek, közreműködők. 
Olyan közösségi tereket, közösségépítő 
kezdeményezéseket mutattunk be, amelyek 
újszerűen közelítik meg az ifjúsági korosztályt.  
 
Tanács Zoltán, a gyomaendrődi Harang Söröző 

tulajdonosa, Nagy Ferenc, a békéscsabai Kupak Kézműves Sörház 
tulajdonosa, és a házigazda Zolnai Róbert, a mezőberényi 
Vadász Sörkert 14-es Pubfood tulajdonosa beszéltek filozófiájukról, 
életútjukról, az elért sikerekről, eredményekről, nehézségekről, a 

népszerű szórakozóhelyek kialakításáról, a közösségi életről. 
A fiatal vállalkozók belépése a szórakoztatás, vendéglátás területén frissíti 
a piacot, és olyan megoldásokat alkalmaznak, amik nemcsak a hétvégi 
bulizás miatt vonzóak a fiataloknak, hanem a hét közbeni közösségi 
igényeiket is kielégítik, a szabadidő hasznos eltöltésének a terepei, a 
közösségi művelődés megkerülhetetlen színterei. 
Ezek mellett olyan civil és önkormányzati kezdeményezések is 
bemutatkoztak, amelyek minta értékűek mind ifjúságszakmai, mind a 
közösségi művelődés szempontjából. A Gyulai Ifjúsági Központ szakmai 
vezetője, Szabó Enikő, és az Orosházi Diáktanya vezetője, Magonyné 
Urbán Zsuzsanna hosszú ideje foglalkoznak fiatalokkal, segítik, szervezik 
a helyi ifjúsági közéletet, készítik fel a diákokat a párbeszédrendszerben 
való részvételre. Közel azonos lakosság számú településeken, azonos 
szakmai alapokon, de eltérő módon jutnak el a célcsoporthoz. 
A konferencia szakmai együttműködő partnere volt Mertz Judit, 
Mezőberény Város Önkormányzata "A város a Tietek a város Értetek" 
EFOP-1.2.11-16-2017-00002- Esély Otthon -pályázati program szakmai 
vezetője, aki e nagyszabású projekt kapcsán beszélt a fiatalok eléréséről, a 



bevonás tapasztalatairól.  
Siklósi István, Mezőberény Város polgármestere is megtisztelt bennünket, és hangulatos, közvetlen 
megnyitójában bemutatta azokat az intézkedéseket, amiket a város tesz a fiatalok támogatásáért, 
helyben maradásuk segítéséért. 
A konferencia kerekasztal beszélgetése az előadásokon elhangozottak mentén folyt, a résztvevők a 
szórakozóhelyek hétköznapjaira, a fiatalok elérésével kapcsolatos jógyakorlatokra voltak kíváncsiak, 
valamint saját tapasztalataikat osztották meg egymással. 
 
A konferencia megrendezésében szakmai együttműködő partnerünk volt:  
- Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete - szakmai program szervezésében, lebonyolításában 
működtünk együtt, az egyesület által megjelentetett E-Napraforgó online közösségfejlesztő folyóirat 
2019. májusi és júniusi számában hírt adtak a konferenciáról, valamint résztvevője volt a 
konferenciának 
- Új Nemzedék Központ Békés megyei ifjúságszakmai koordinátora – kapcsolati hálóján keresztül a 
megye ifjúsággal foglalkozó szakembereinek (pl. ifjúságsegítők, közművelődési szakemberek) 
elérésében, mozgósításában volt segítségünkre, valamint résztvevője volt a konferenciának 

 
Konferenciánk a Nemzeti Kulturális Alap 
Közművelődési Kollégiuma támogatásával valósult 
meg. 
 

 
 
Kalandozások Békéscsaba játszóterein – Tesco „Ön választ, mi segítünk” pályázata 
 

    

 

 
 

A Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány már 2006 óta tart a békéscsabai játszótereken közösségi 
programokat. 
2019-ben ismét kalandoztunk Békéscsaba játszóterein. 



A TESCO (ötödik alkalommal meghirdetett) „Ön választ, mi segítünk” pályázata támogatásával 
játszhattunk együtt a vásárlók szavazatainak köszönhetően.  
Önkéntes tevékenységünket szabadidőnkben, saját elhatározásból, anyagi ellenszolgáltatás nélkül 
végezzük a saját örömünkre, és reméljük, mások örömére is.  
Olyan programot kívántunk nyújtani, melynek során szülő, nagyszülő és gyermek jól érzi magát 
együtt velünk. Elsődleges célunk nem az volt, hogy tömeget toborozzunk egy-egy helyszínre, inkább 
az ott játszókat, a környéken élőket szerettük volna meglepni egy játékos délutánnal. De biztattuk a 
szülőket, hogy fedezzék fel velünk a városrészeket, a játszótereket, ezért is terveztünk különböző 
helyszíneket. 
 
Kalandozásaink során 200 gyermek és szülő, nagyszülő tartott velünk az alábbi helyszíneken: 
július 8. - Fövenyes utcai játszótér 
július 15. - Szigligeti utcai játszótér 
július 22. - Trefort utcai játszótér 
augusztus 12. - Veres Péter utcai játszótér 
 
További támogatónk volt: Békéscsaba MJV Önkormányzata Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és 
Sportbizottsága 
 
 
TotaliTÁR c. kiállítás 
 

Alapítványunk a TotaliTÁR c. kiállítást az Erzsébet Ifjúsági Alap Közösségi 
Terében, a Csaba Center III. emeletén valósította meg. A kiállítást a 
tervekkel ellentétben végül nem az Andrássy Gyula Gimnázium és 
Kollégium ebédlőjének pincéjében tartottuk, ui. azok a nagyszabású 
terveket, amelyeknek ez a kiállítás része lett volna, nem tudtuk 
megvalósítani, több beadott pályázatunk sem részesült támogatásban. A 
TotaliTÁR alapja egy korábbi együttműködésünk, az Andrássy Úti 
Társaskör pincéjében és padlásán megvalósuló Hétköznapi emlékezet c. 

kiállítás volt. Az ott kiállított anyag újragondolásával a kiállítás megrendezéséhez szükséges fotókat, 
anyagokat, eszközöket szereztük be. 
A kiállítást az Andrássy Úti Társaskörben terveztük ismét, de annak felújítása miatt végül az új 
közösségi térben valósítottuk meg 2019. december 5. és 2020. január 31. között.  
A kiállítást a közösségi térbe látogató fiatalok, az ott működő csoportok, szakemberek tekintették 
meg, kb. 200 fő a másfél hónap során. 
A programot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Közművelődési Ifjúsági, 
Oktatási és Sportbizottsága által kiírt 2019. évi közművelődési és művészeti pályázat 
támogatásával valósítottuk meg. 
 
 
Befogadó szervezetként - Gyehenna Camp fesztivál 2019 
 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és 
Sport Bizottsága által a 2019. évi ifjúsági pályázat terhére nyújtott támogatás – befogadó 
szervezetként közreműködtünk a „Gyehenna Camp fesztivál szervezői” informális közösség 
pályázatának lebonyolításában. 

A Gyehenna Camp egy egynapos 
könnyűzenei fesztivál Békéscsaba 
határában, amit először 2018. 
augusztus 5-én rendeztek meg. 



Céljuk az volt, hogy létrehozzank egy olyan helyi, családias zenei fesztivált, ahol a blues és rockzenéé 
a főszerep.  
2019. július 20-án már másodjára szervezték meg a Gyehenna Camp könnyűzenei fesztivált a 
pályázati támogatásnak köszönhetően. A fesztivál 100 fős közönsége elsősorban gimnazistákból és 
egyetemistákból állt, de a fiatalabb és az idősebb korosztály is kilátogatott.  
 
A Gyehenna Camp fesztivál egy alulról jövő, önszerveződő ifjúsági közösségi kezdeményezés, ami 
valószínűleg nem ér meg hosszú évtizedeket, de egy közösség számára élményt adó folyamat és 
esemény, ami Békéscsabához kapcsolódik, és gazdagítja, színesíti a város ifjúsági életét. 
 
 
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 2019. március 31-ig ügyintéző munkakörben egy ötven év feletti munkatársat tudtunk 
foglalkoztatni. 
 
 
Szakmai közreműködések 
 
Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. megbízásából közreműködtünk két Békés 
megyei programban: 
1. A „Művelődő közösségek az Alföldön” elnevezésű EFOP-3.7.3-16-2017-00149 projekt keretében a 
Forrásteremtés módszerei műhelyfoglalkozás-sorozat foglalkozásvezetési feladatait láttuk el 3 
műhelyfoglalkozáson 2019.08.01.-10.31. között, 
2. valamint ugyanezen projekt keretében a Népfőiskolai műhelysorozatban 2019. május 28-án 
vezettünk műhelyfoglalkozást. 
 
Békéscsaba MJV Polgármesteri Hivatala Oktatási, Közművelődési és Sport Osztálya számára több 
ízben végeztünk ifjúságszakmai tanácsadást:  
1. A Félidő c. ifjúsági koncepció felülvizsgálata folyamatban láttunk el szaktanácsadást, 
műhelyvezetést, 
2. majd 2019. szeptember 11-én a Városi Ifjúsági Évindítón tartunk előadást, bemutatva a tervezett 
városi közösségi felmérés módszereit, céljait és együttműködő partnereit, 
3. valamint bekapcsolódtunk az ifjúsági közösségi felmérés tervezésébe. 
 
A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületével rendszeres az együttműködésünk, kölcsönösen 
támogatjuk egymást szakmai kérdésekben, közreműködünk előadóként, műhelyvezetőként, 
tanácsadóként egymás programjain. A két szervezet kapcsolati hálója, partneri köre eltérő, ezáltal 
bizonyos kérdésekben a másik által nyújtott szolgáltatás, módszertan, szakmai tudás kiegészíti a 
meglévő tudást. 



Így vettünk részt az alábbi eseményekben: 
1. Önkéntes képzés – 2019. március 22. 
2. Falukönyv, kalendárium, helyi gyűjtemény – közösségek kezdeményezéseinek szerepe a helyi 
társadalom építésében c. konferencia - 2019. április 26. 
3. ügyintézés, közösségszervezés 
4. Szakmai támogatás a Térfigyelő megyei ifjúsági konferencia megvalósításában – 2019. május 21. 
5. Nyári bentlakásos műhely során előadás, szakmai közreműködés – 2019. augusztus 9-11. 
6. Ifjúsági Közösségi Felmérés Békéscsaba, 2020 folyamat közös szakmai vezetése, módszertani 
támogatása. 
7. Fókuszban az önkéntesség c. szakmai nap megrendezése – 2019. december 3. 
 
A Média Universalis Alapítvány „A Kékszakállú” című alkotása támogatást nyert az MTVA 
Mecenatúra „CserésMiklós2018” hangjátékpályázatán. Hézer Luca Sára önkéntesünk látta el a mű 
rendezői és szerkesztői feladatait 2019. szeptember 1. - december 4. között. 
 
A MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesülettel vállalkozási szerződést kötöttünk 2019. szeptember 
30-án két szakmai program megvalósítására: 
1. „Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében Békés megyében - 
MI-ÉRTÜNK” című, EFOP-1.8.7-16-2017-00019 azonosítószámú projekt keretében „A fiatalok 
pszichés, magatartási, beilleszkedési és kapcsolati problémáinak kezelését segítő program – 
Kutyabarát mentorprogram” megvalósítására, 
2. valamint ugyanezen EFOP projekt keretében „A szülők és a család bevonásával megvalósuló 
speciális programok – Teljességben-egészségben” program megvalósítására. 
 
 
Fókuszban az önkéntesség 
 
A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületével és az Erzsébet Ifjúsági Alappal 
együttműködésben szakmai napot szerveztünk civil szervezetek és Békés megye EFOP-1.2.2 és 
EFOP-1.3.5 pályázatok megvalósítói számára az önkéntesség világnapja alkalmából. (Az ENSZ 
közgyűlése kezdeményezésére 1985 óta december 5-én ünnepli a világ az Önkéntesség Nemzetközi 
Napját.) 2019. december 3-án Békéscsabán a Tégla Közösségi Házban. A programra Békéscsaba, 
Csanádapáca, Dévaványa, Kétegyháza, Komádi, Medgyesbodzás, Nagyszénás, Telekgerendás civil 
szervezetei jöttek el. 
A szakmai nap előadásai voltak:  
- A közösségfejlesztésről - Pocsajiné Fábián Magdolna művelődésszociológus, közösségfejlesztő 
(Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete) 
- Az Új Nemzedék Központ átalakulása, az Erzsébet Ifjúsági Alap bemutatása; önkéntesség – Mikó 
Melinda ifjúságszakmai koordinátor (Erzsébet Ifjúsági Alap) 
- Az önkéntesség a könyvelő szemével – Erdei-Kovács Mariann könyvelő (Táliber Közösségfejlesztő 
Alapítvány) 
- Bemutatkozott a Széchenyi Programiroda 
Műhelyfoglalkozások keretében: 
- Beszélgetés a civil szervezetek általános pénzügyi tudnivalóiról  
Vezette Pocsajiné Fábián Magdolna, közreműködik Erdei-Kovács Mariann könyvelő 
- Az EFOP pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatok, kérdések megosztása 
Vezette Mikó Melinda ifjúságszakmai koordinátor, közreműködnek az SZPI tanácsadói 
 
 
 
 



 
 
 
1 %-os támogatás felhasználása - I. Kutyabarát Nap 
 

SZJA 1% felajánlás 2019 rendelkező évben  

Alapítványunk 2019. szeptember 29-én szervezte meg az I. 
Kutyabarát Napot. Közösségi programunkon közel 400 helyi 
kutyatulajdonos és állatbarát vett részt. 

A nap két részből állt, egy kutyás felvonulásból Békéscsaba 
főterétől a Szigligeti utcai játszótérig, majd a játszótéri közösségi 
programból, aminek hangsúlyos eleme volt a családi játszóház és a 
kutya-gazdi fotózás. A taliberalapitvany.hu honlapon és a fb-
eseménynél részletesen beszámolunk a napról, a megjelent 
sajtóhírekről és a rendezvény fotói is megtekinthetők. 

A rendezvényre fordítottuk a 2019. évi 20.531 Ft összegű 1 % 
támogatást is. Az I. Kutyabarát Naphoz szükséges anyagokat, 
eszközöket vásároltunk.  

 

 
 
Online média megjelenések 

 

1. E-Napraforgó online közösségfejlesztő folyóirat 2019. június - Térfigyelő - megyei ifjúsági 
konferencia 1. oldal 

http://civilek.csabanetarchivum.hu/dokumentumok/2019/e_napraforgo_2019_junius.pdf 

2. 7.TV – 2019.07.09. Híradó (2:46-tól) – Játszótéri programok 

https://behir.hu/bekes-megyei-hirei-hirado-2019-07-09  

3. Behir.hu 2019. szeptember 12. 13:14 - A Csabai Garabonciás Napok jelöltjei is bemutatkoztak az 
ifjúsági évindítón 

https://behir.hu/a-garaboncias-napok-jeloltjei-is-bemutatkoztak-az-ifjusagi-evinditon-szerdan 

4. Ifipress.hu 2019. szeptember 12., csütörtök 07:30 - Békéscsabai Ifjúsági Évindító: bemutatták az 
idei diákpolgármester-jelölteket 

https://ifipress.hu/bekescsabai-ifjusagi-evindito-bemutattak-az-idei-diakpolgarmester-jelolteket/ 

5. M1 2019.09.29. Híradó – I. Kutyabarát Nap Békéscsabán 

https://www.youtube.com/watch?v=4JRdSQZiC0M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0fOEHoh6iLx-
clnTJ-ITdidbtCM65I5e2U8WxYkL5AjshSt4s41VUjZ4Q 

6. Beol.hu 2019. 09. 29. 19:59 - Felhívták a figyelmet a felelős állattartásra Békéscsabán 



https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/felhivtak-a-figyelmet-a-felelos-allattartasra-bekescsaban-
2230067/?fbclid=IwAR24vwX8gt11CCeALtzCgPeL_fE_uN3kuh4XWcWgxzf0tRZphTzI88Eib5A  

 

7. Behir.hu 2019. szeptember 29. 17:18 - Kutyabarát nap: a felelős állattartásra hívták fel a figyelmet 

https://behir.hu/kutyakkal-vonultak-bekescsaban?fbclid=IwAR0AXeg2bwKI7_w36vIh-
garrZ3yZsoATCpIWso-2j8deAQ2aegJIN50l-A 

8. Beol.hu 2019. 11. 20. 14:36 - A Csabagyöngyében üléseztek a helyi diákönkormányzatok 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-csabagyongyeben-uleseztek-a-helyi-
diakonkormanyzatok-2337096/ 

9. Beol.hu 2019. 11. 21. 16:31 - Kutyaterápiával tesznek az egészségért 

https://www.beol.hu/kultura/helyi-kultura/kutyaterapiaval-tesznek-az-egeszsegert-
2339817/?fbclid=IwAR3hbfxdk4NyKbhE6DOzJvDzkAwInEUThUtrNFAK0xwHLETJRWdOHV7Zsxo 

10. Beol.hu 2019. 12. 03. 15:35 – Szakmai napot tartottak Békéscsabán az önkéntesekről 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szakmai-nap-az-onkentesekrol-
2363610/?fbclid=IwAR2qMBBOE8IPU2-uLt1apHDj5KmMWcF3Fvr1Pic1jQxNOVVSW4slYxOT9zQ 

 

 

 

 

Békéscsaba, 2020. május 22. 

 Zsótér Mária 
 elnök 
 Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány 
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TTÁÁLLIIBBEERR  KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGFFEEJJLLEESSZZTTŐŐ  AALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY  
Békéscsaba 
Vasvári Pál utca 29. 
5600 

KKK III EEE GGG ÉÉÉ SSS ZZZ ÍÍÍ TTT ŐŐŐ    MMM EEE LLL LLL ÉÉÉ KKK LLL EEE TTT    
AAA    222 000 111 999 ...    ÉÉÉ VVV III    ÉÉÉ VVV EEE SSS    BBB EEE SSS ZZZ ÁÁÁ MMM OOO LLL ÓÓÓ HHH OOO ZZZ    

ÁÁllttaalláánnooss  öösssszzeeffooggllaallááss 

A kiegészítő melléklet a TTÁÁLLIIBBEERR  KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGFFEELLJJEESSZZTTŐŐ  AALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY  2019. január 1-től - 
2019. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. 

Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 
2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint az érvényben levő adótörvények szolgáltak. 

Az alapítvány 2004. május 28-án kezdte meg a tevékenységét.  

A cégbírósági bejegyzés száma: Pk.60.076/2004/2.  
Cégjegyzék száma: - 
A cég székhelye: 5600 Békéscsaba, Vasvári Pál utca 29. 
Az alapítvány telephelye(i): --- 
Adószáma: 18388989-1-04 
 
Az alapítvány kuratóriumának tagja(i)     

EEElllnnnööökkk:::   ZZZsssóóótttééérrr   MMMááárrriiiaaa   
TTTaaaggg:::   CCCsssááákkkiii   EEErrrrrriiikkkaaa   
TTTaaaggg:::   KKKeeennndddeeerrr   KKKrrr iiissszzzttt iiinnnaaa   

               
Az alapítvány közhasznú tevékenységet végez, az egészségügyi rehabilitációs, a nevelés és oktatás, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a kultúra, a gyermek-és ifjúságvédelem tevékenység területein. 

A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés 

TTÁÁLLIIBBEERR  KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGFFEEJJLLEESSZZTTŐŐ  AALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY  a 2019-es év gazdálkodásáról egyszerűsített éves 
beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. Az egyszerűsített éves 
beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből áll. 

Az alapítvány kettős könyvvitelt vezet, a készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem 
vezet, beszerzéseit költségként számolja el. 

AAzz  eesszzkköözzöökk  ééss  ffoorrrráássookk  éérrttéékkeellééssee 

Az értékelési elvek, eljárások: 

---   IIImmmmmmaaattteeerrriiiááállliiisss   jjjaaavvvaaakkk,,,    tttááárrrgggyyyiii   eeessszzzkkkööözzzööökkk::: nettó értéken kerülnek a mérlegbe. 
Az eszközök beszerzési áron kerültek nyilvántartásba vételre, az értékcsökkenés halmozott összegével 
csökkentve épültek a mérlegbe. Az alapítvány nem élt a piaci értéken való értékelés lehetőségével. 

---   BBBeeefffeeekkkttteeettteeetttttt    pppééénnnzzzüüügggyyyiii   eeessszzzkkkööözzzööökkk::: könyv szerinti (bekerülési) értéken épülnek az eszközök közé. 
---   KKKéééssszzzllleeettteeekkk::: tényleges beszerzési áron épültek a mérlegbe.  
---   KKKööövvveeettteeellléééssseeekkk,,,    kkköööttteeellleeezzzeeettt ttt sssééégggeeekkk::: bekerülési értéken kerültek a mérlegbe. 

Az alapítványnak nem volt határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége.  
---    ÉÉÉrrrtttééékkkpppaaapppííírrroookkk,,,    pppééénnnzzzeeessszzzkkkööözzzööökkk::: könyv szerinti (bekerülési) értéken szerepelnek a mérlegben. 

 
A beszámolóban levő pénzeszközök a bankszámlák év utolsó banki kivonatain szereplő összegekkel, a 
pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a mérlegbe. 
Forgatási célú értékpapírral év végén az alapítvány nem rendelkezett. 
  



A MÉRLEG 

A mérleg főösszeg az eszköz és forrás oldalon:  1 218 ezer Ft. 

ESZKÖZÖK 

Befektetett eszközök 

A befektetett eszközök nettó értéke a mérleg fordulónapon 153 ezer Ft. 

Az immateriális javak Az immateriális javak nettó értéke a mérlegfordulónapon 0 ezer Ft. 

 A tárgyi eszközök adatai 

Tárgyi eszközök nettó értéke a mérlegforduló napon:  153 ezer Ft 

Az alapítvány az értékcsökkenési leírás elszámolására a Szv.Tv. szerinti lineáris leírási kulcsokat 
alkalmazta. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszközöket a használatba vételkor egy 
összegben számolta el költségként, de az analitikában a használat teljes időtartama alatt szerepelteti.  

A befektetett pénzügyi eszközök adatai 

Befektetett pénzügyi eszközök nettó értéke a mérlegforduló napon: 0 ezer Ft 

Értékpapírral, adott kölcsönnel, hosszú lejáratú bankbetéttel az Alapítvány a mérlegforduló napon nem 
rendelkezett. 
 

 A forgóeszközök 

Forgóeszközök aránya 

 Forgóeszközök =    1 065 000   = 87,74 % 
     Eszköz         1 218 000      
 
A forgóeszközök állománya 1 065 ezer Ft, amelyből 0 ezer Ft a követelések egyenlege. 
  

Készletek Év végi záró egyenlege: 0 ezer Ft 

 Követelések Év végi záró egyenlege: 0 ezer Ft 

 Értékpapírok Év végi záró egyenlege: 0 ezer Ft 

 Pénzeszközök 

Likvid pénzeszközök aránya 

 Pénzeszközök =     1 065 000   = 87,74 % 
       Eszköz         1 218 000 
 
A pénzeszközök záró egyenlege: 1 065 ezer Ft 

- Pénztár:  864 ezer Ft 

- Bankbetétek:  201 ezer Ft  



Aktív időbeli elhatárolások Év végi záró egyenlege: 0  ezer Ft 

 FORRÁSOK 

Saját tőke 

A vállalkozás saját tőkéje: 808 ezer Ft. 

 Jegyzett tőke 

Záró értéke a mérleg fordulónapján 204 ezer Ft. 
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az Alapítványnál: 0 ezer Ft. 

 Tőketartalék 

Értéke évzáráskor 0 ezer Ft. 

 Eredménytartalék 

Az előző időszak eredményeinek halmozott egyenlege: 728 ezer Ft. 
Lekötött tartalék:  0 ezer Ft. 
Értékelési tartalék:  0 ezer Ft. 

 Mérleg szerinti eredmény 

A tárgyévben az alapítvány mérleg szerinti eredménye: - 124 ezer Ft. 

 Céltartalékok 

Év végi záró állomány: 0 ezer Ft. 

2019-ben az alapítvány céltartalékot nem képzett. 
Nincs az alapítványnak garanciális és egyéb, jogszabály által előírt kötelezettsége, ezért a várható 
kötelezettségekre céltartalékot nem képzett. 

 Kötelezettségek 

A hosszú lejáratú kötelezettségek Év végi záró állomány: 0 ezer Ft 

A rövid lejáratú kötelezettségek Év végi záró állománya: 150 ezer Ft 

A rövid lejáratú kötelezettségek között az Alapítvány szállítói állománya szerepel, értéke 150 ezer Ft. 

Az alapítvány eszközeinek finanszírozása saját forrásból történik.  

Passzív időbeli elhatárolások 

Az Alapítvány tárgyévi eredményt módosító, csökkentő könyvelési tételként 260 ezer Ft-ot számolt el a 
NEA 2019 évi működési pályázati programjának, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott 
Közművelődési és Ifjúsági pályázatok programjainak támogatási összegéből 2019-ben fel nem használt 
értékben. 

  



EREDMÉNY KIMUTATÁS 

 
Értékesítés nettó árbevétele 855 e Ft 
 
Aktivált saját teljesítmények értéke 0 e Ft 
 
Egyéb bevételek 2 734 e Ft 
- ebből tagdíj, alapítóktól kapott befizetés  
- ebből támogatások 2 679 e Ft 
- ebből adományok 
 
Pénzügyi műveletek bevételei 0 e Ft 
 
Rendkívüli bevételek 0 e Ft 
- ebből alapítóktól kapott befizetés 
- támogatások 
 
Összes bevételből közhasznú tevékenység bevétele: 3 589 e Ft 
Az Alapítvány 2019 évben kizárólag közhasznú tevékenységből származó bevételt szerzett, vállalkozási 
tevékenységet nem végez. 
 
Anyagjellegű ráfordítások 2 301 e Ft 
 
Személyi jellegű ráfordítások 1 102 e Ft 
- ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 e Ft 
Az Alapítvány 2019 évben a vezető tisztségviselőit nem részesítette juttatásban  
 
Értékcsökkenési leírás 307 e Ft 
 
Egyéb ráfordítások 3 e Ft 
 
Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 e Ft 
 
Rendkívüli ráfordítások 0 e Ft 
 
Összes ráfordításból közhasznú tevékenység ráfordításai: 3 713 e Ft 
Az Alapítvány 2019 évben kizárólag közhasznú tevékenységének ráfordításait számolta el, vállalkozási 
tevékenységet nem végez. 
 
Adózás előtti eredmény - 124 e Ft 
 
Adófizetési kötelezettség 0 e Ft 
 
Adózott eredmény - 124 e Ft 
 
Jóváhagyott osztalék 0 e Ft 
 
Tárgyévi eredmény - 124 e Ft 

  

  

  



TTáájjéékkoozzttaattóó  rréésszz 

A létszám- és bérgazdálkodás főbb adatai 

Az átlagos állományi létszám a 2019. évben 0 fő volt.  
  

A társasági adó alapját növelő tételek 

Értékcsökkenési leírás (sztv. szerinti) összege 307 e Ft 

A társasági adó alapját csökkentő tételek 

Értékcsökkenési leírás (atv. szerinti) összege 307 e Ft   

Előző évek vesztesége 0 Ft 

  
A nettó árbevétel összege 855 ezer Ft 
 

Az alapítvány a tárgyévben támogatásból származó bevétele 2 679 ezer Ft 

Az alapítvány közérdekű önkéntes tevékenysége értékeként 55 ezer Ft bevételt ért el 

Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége a vállalkozásnak nincs. 
A választott tisztségviselők osztalékot, kölcsönt, előleget a tárgyévben nem vettek fel. 

Békéscsaba, 2020. május 22.  

 

      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                Zsótér Mária 
            elnök 
              TÁLIBER Közösségfejlesztő Alapítvány 
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