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2009. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
 
 
1. Adatok 
 
A szervezet neve: Nők a Szebb Jövőért Egyesület 
Székhelye: 3060 Pásztó, Régi vásártér út 26. 
Adószáma: 18643594-1-12 
Közhasznú fokozat: közhasznú szervezet 
Bírósági nyilvántartásba vétel száma: kelte: Pk.60.080/2007/2. 
Nyilvántartásba vétel: 2007.09.19 
 
2. Számviteli beszámoló (lásd melléklet) 
 
A számvitelről szóló 2000 évi C. törvény IV. fejezetében és a 224/2000 Kormány 
rendeletben meghatározottak szerint az egyesület kettős könyvvezetésen 
alapuló egyszerűsített éves beszámolót készít. Az egyszeres könyvvezetésről 
2009-ben tért át. 
 
 
3. A támogatások felhasználása: 
 
A/ Költségvetési támogatás: 
 

 A támogatás megnevezése: NCA működési támogatás 
A kapott támogatás azonosítója: NCA-EM-09-P-0481 
A támogatási szerződés dátuma: 2009. október 26. 
A támogatás mértéke: 478 000 Ft 
Felhasználás bemutatása:  2009-es működési költségekre fordítottuk az 
elnyert összeget (anyagköltség 125 eFt, szolgáltatások 313 eFt,  személyi 
jellegű költségek 5 eFt, tárgyi eszköz 35 eFt). Az elszámolás az NCA-val 
folyamatban van. 
Elszámolás határideje: 2010. június 30. 
 

B/ Helyi önkormányzattól kapott támogatás: 
  

 A támogatás megnevezése: támogatás előadások, interaktív programok a 
toleráns és összetartó társadalom, az esélyegyenlőség 
megteremtésének érdekében című pályázati célhoz 
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A kapott támogatás nyújtója: Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 
A támogatási szerződés dátuma: 2009. június 29. 
A támogatás mértéke: 50 000 Ft 
Felhasználás bemutatása:  100*Szép Világunk elnevezésű civil összefogást 
erősítő, civil szervezetek számára bemutatkozási lehetőséget nyújtó 
programot szerveztünk a kapott támogatásból. Az elszámolás már 
megtörtént. 
Elszámolás határideje: 2010.01.31 

 
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
A vagyon felhasználását lásd a számviteli beszámolóban és mérlegben. Tárgyi 
eszközt nem adtunk el. 
 
Megnevezés Előző évi 

összeg 
Tárgyévi 
összeg 

Változás 

Saját tőke 95 335 +240 

  Induló tőke 0 0 0 

  Tőkeváltozás 40 70 +30 

  Tárgyévi eredmény 55 265 +210 

 
A tőkeváltozás az előző évi tőkeváltozásból és eredményből áll, amit 25 eFt 
2008-as szállítói tartozás módosított az egyszeres könyvvitelről a kettősre való 
áttérés miatt.  
A vagyon 210 ezer Ft-tal nőtt, ami 482%-os növekedésnek felel meg. 
 
 
5. A cél szerinti juttatások kimutatása 
 
Cél szerinti juttatásban egyesületünk nem részesült 2009-ben. 
 
 
6 Elkülönített állami pénzalapból kapott juttatások bemutatása 
 
Elkülönített állami pénzalapból nem kapott támogatást. 
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7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, 
ill. összege 
 
A szervezet vezetőinek nyújtott juttatások: a szervezet vezetői 2009. évben 
nem részesültek juttatásban. 
 
 
 
 
8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 
 
 
 
 
 
 
Pásztó, 2010. március 16. 
 
 
 
 
 
        Huczekné Rétvári Mónika 
 
 
 
 


