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2011. 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-11-0289 
A támogatás mértéke: 81 000 Ft 
Felhasználás bemutatása: 2011-es működési költségekre fordítottuk az elnyert összeget. Az 
elszámolás az NCA-val megtörtént. 
Elszámolás határideje: 2011. október 31. 
 
A 2010-es NCA pályázaton elnyert támogatásból 39 e Ft-ot visszafizettünk, mert nem merült 
fel annyi kiadásunk, mint amennyit terveztünk.  
 

B/ Egyéb támogatás: 
 

 A támogatás megnevezése: SZJA 1%-a 
A kapott támogatás nyújtója: magánszemélyek a NAV-on keresztül 
A támogatás mértéke: 21 316 Ft 
Felhasználás bemutatása: 2011-es működési költségekre fordítottuk az elnyert összeget. Az 
elszámolás még nem történt meg. 
Elszámolás határideje: 2012.10.31 
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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 503 439 -64 

  Induló tőke 0 0 0 

  Tőkeváltozás 335 504 +169 

  Tárgyévi eredmény 168 -65 -233 

 
A saját tőke változása a tárgyévi eredmény összegével egyezik meg.  
A vagyon 64 e Ft-tal csökkent, ami 13%-os csökkenésnek felel meg. 
 
5. A cél szerinti juttatások kimutatása 
 
Cél szerinti juttatásban egyesületünk nem részesült 2011-ben. 
 
6. Elkülönített állami pénzalapból kapott juttatások bemutatása 
 
Egyesületünk 2011-ben az NCA-tól 81 e Ft támogatást kapott. 
 
7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, ill. összege 
 
A szervezet vezetőinek nyújtott juttatások: a szervezet vezetői 2011. évben nem részesültek 
juttatásban. 
 
8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 

Február 12.   Pótszilveszter 
 
A rendezvény fő célja a csapatépítés. 
Táncos szórakoztató mulatság az egyesület minden tagjának a részvételével. Férjek és gyerekek 
társaságában. 
 
Február 10.  „Közösségi rendezvények, programok támogatása”  

 
 Pályázatot nyújtottunk be a „Közösségi rendezvények, programok támogatása” elnevezésű  
 A KLKTENDER által kiírt pályázatra. 
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Február -  TÁMOP.2.3-09/2-2010-0023"A műv.ház körei"  
 
A pásztói Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ az életen át tartó tanulás 
szolgálatában című projekt E komponensében veszünk részt. 
ÁLLÁSKERESÉSI TECHNIKÁK – ESÉLYEGYENLŐSÉG 
NEM FORMÁLIS KÉPZÉSI PROGRAM 
 
Készült "A műv.ház körei - A pásztói Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ az 
életen át tartó tanulás szolgálatában.” (TÁMOP 3.2.3. 09/2-2010-0023) című projekt keretében 
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ megbízásából 
 
Március 8.   Nőnapi program 
Az Athéné Alkotó Kör és egyesületünk közös nőnapi rendezvénye. 
Vers és próza felolvasás, beszélgetés, tánc és szórakozás keretében ünnepeltük a nőket. 
 
Március 24.      Tavaszi túra 
A tavasz közeledtével egy gyalogtúra keretében bebarangoltuk a Mátra egy területét. 
A cél: közösség erősítése csapatépítés 
 
Május 14.     Retro-Buli a magyar slágerek jegyében 
  
A retro rendezvénysorozat újabb állomása a magyar slágerek jegyében megrendezett Retro Buli. A 
város és a kistérség lakossága már jól ismeri ezeket a rendezvényeket, amelyeket a felszabadult 
légkör a jó hangulat jellemez.  
 
Május 29.   Gyermeknap Guruló Derby 
 
Május utolsó vasárnapja Gyermeknap. Az idei Gyermeknapon egy újszerű programot kínáltunk a 
város lakossága számára. A Guruló Derby-n a gyermekek és a felnőttek is vetélkedhettek, 
játszhattak és jól szórakozhattak. 
A rendezvényen a nagyszámú érdeklődő és a sok versenyző nagyon kellemesen szórakozhatott. 
 
Július 2-10.      Muzsikál az erdő  

 
Mai felgyorsult világunkban nap, mint nap érezzük a lélek és a természet pusztítását. Az aggasztó 
társadalmi, természeti folyamatokat egyre többen próbálják megállítani. Művészek küzdenek a 
lelki sivárság ellen, az erdészek, természetvédők az erdők, a természet megőrzéséért. Most 
létrejött egy összefogás művészek, erdészek és az ország kulturális életét, az erdőt féltő és 
felemelni akaró emberek között.  
Az idei évben ismét megrendezésre került a program, amiben mi is szerepet vállaltunk. Elsősorban 
a Pásztóhoz közeli helyszíneken koordináló háziasszonyi teendőket láttuk el, segítettük a 
zavartalan és zökkenőmentes lebonyolítást. 
 
Szeptember 1-én Zsigmond nap - főzőverseny - különdíj 
 
 A szabadtéri főzőversenybe egyesületünk is benevezett, melyen különdíjban részesültünk 
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Szeptember 10-11.      Gárdonyi kirándulás 

 
A két napos kirándulás aktív pihenéssel telt el. Sokat kirándultunk, fürödtünk. 
A cél: közösség erősítése csapatépítés. 
  
Szeptember. 17.      Kultúrházak éjszakája 

 
A városi program keretében megrendezésre kerülő - Zenei séta Pásztó új terein – 
Programban vettünk részt. 
 
Szeptember18.    Szőlő és bor ünnepe 

 
Egyesületünk tagjai részt vettek a szüreti kavalkádban. 
 
Október 1.        Buják 
 
Megnéztük Buják nevezetességeit, megismerkedhettünk a helyi népi hagyományokkal. 
 
Október 29.          Jóga  

 
A pásztói Gárdonyi Géza általános iskolában az érdeklődők számára jóga délutánt szerveztünk.  A 
4 órás foglalkozáson megismerkedhettünk a jóga történetével, feladatával és az alapvető 
gyakorlatokkal. 

 
November 12.       100 X Szép Világunk - Kölcsönkapott Föld  

 
Szervezetünk 3. alkalommal olyan programok megrendezését tűzte ki célul, melyek minden 
korosztályt meg tudnak szólítani. Ahol a kisiskolások, a felsősök, a középiskolás fiatalok és a 
felnőttek is megtalálják azt a témát, ami érdekli őket. A gyerekek pedagógusok, szülők 
segítségével csoportosan vehetnek részt a különböző helyszíneken, majd a közös programokon 
beszélgethetnek a hallottakról és látottakról, illetve kötetlen formában, ám hasznosan tölthetik el 
az időt. 
Az idei rendezvénynek a Kölcsönkapott Föld címet adtuk, alcíme pedig: Hulladékból érték. 
Pályázatot írtunk ki Hulladékból érték címmel, melyre szép számmal érkezett be pályamunka. A 
pályamunkákból kiállítást rendeztünk. 
Programok: 
Élőfa készítés, Képkirakó, Terménykép készítés, RSI bemutató, Ökolábnyom teszt, 
Meseparaván, Ökoteszt gyerekeknek és felnőtteknek, Környezeti tanácsadás, 
Környezettudatos termékek bemutatója, Etesd meg a medvét, Állathangok felismerése, 
Filmvetítés 
 
November 23.        Halászlé "party" 

 
Az egyesület tagjaival és családtagjaival közösen töltöttük el délutánt. 
Cél: csapatépítés 
 
 



 

5 

 

December 9.       Jótékonysági ruhaosztás 
 
Az idén ötödik alkalommal rendeztük meg ezt a programot. A lakosság körében meghirdetett 
jótékonysági akciónk felhívására óriási mennyiségű használt ruhanemű cipő és játék került 
szétosztásra a rászorulók részére.  
 
December 21.     A mi karácsonyunk  

 
Az egyesület tagjainak meghitt bensőséges jó hangulatú karácsonyi ünnepe 
Minden évben megemlékezünk, beszélgetünk, értékes gondolatokat osztunk meg egymással. Ekkor is 
közelebb kerülünk egymáshoz, megismerve a másik mélyebb gondolatait, problémáit és örömeit. 
 

December 23.      Beteglátogatás a Kórházban 

 
Egyesületünk 3. alkalommal az év utolsó hónapjában a Pásztói Kórház krónikus osztályán fekvő betegeket 
látogatta meg, olyanokat, akik az ünnepeket nem tölthetik otthon meleg családi környezetben, akiket nem 
vár feldíszített karácsonyfa ajándék, finom ünnepi ételek és sütemények illata. A magányos és beteg 
embereknek az együtt érző kedves szó egy kis odafigyelés is megszépítheti napjaikat. Nekik kedveskedtünk 
ajándékkal, meleg emberi szavakkal. 
Cél: A magányos beteg emberek meglátogatása, megajándékozása, lelki támasz nyújtása. 
 

 
 
December 31         Szilveszteri Retro Buli 

 
A retro rendezvénysorozat újabb állomása volt a szilveszteri mulatság. A város és a kistérség 
lakossága már jól ismeri ezeket a rendezvényeket, amelyeket a felszabadult légkör a jó hangulat 
jellemez. Nagyon nagy volt az érdeklődés, több igényt is vissza kellett utasítani helyhiány miatt. 
Bebizonyosodott, hogy rendezvényeinkre igény van, szeretik az emberek. Egyesületünk egyre 
népszerűbbé és erősebbé válik, a közösségi szellem és a felelősségvállalás növekedésével újult 
erővel és egyre szélesedő programtervvel indulunk az újesztendőnek. 

 
 
 

 
 
Pásztó, 2012. január 25. 
 
 
        
        Huczekné Rétvári Mónika 
 
 
 
 
 

 
 


