
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

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

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2018.06.26 09:26:19
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Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.26 09.58.21



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

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:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

03 Kecskeméti Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

6 1 0 0 Kiskunfélegyháza

József Attila utca

13

    

0 3 0 2 0 0 0 2 4 0 7

0 3 P k 6 0 0 3 4  2 0 0 4 4  

1 8 3 6 5 9 4 0 1 0 3

Fekete Mária

Kiskunfélegyháza 2 0 1 8 0 5 3 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.26 09.58.22



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 erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1 317 2 955

1 317 2 955

1 481 580

83 83

1 398 497

2 798 3 535

2 783 2 461

2 308 2 783

475 -322

15 1 074

15 1 074

2 798 3 535

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.26 09.58.22



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. 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

3 177 3 166 3 177 3 166

3 182 2 777 3 182 2 777

3 144 2 504 3 144 2 504

6 359 5 943 6 359 5 943

4 014 3 474 4 014 3 474

1 230 1 800 1 230 1 800

422 840 422 840

218 49 218 49

102 102

5 884 6 265 5 884 6 265

475 -322 475 -322

475 -322 475 -322

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.26 09.58.22



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1 394 2 504 1 394 2 504

250 200 250 200

13 66 13 66

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.26 09.58.22



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. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

6 359 5 943

13 66

6 346 5 877

5 884 6 265

1 230 1 800

475 -322

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.26 09.58.22



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2017.01.01-2017.12.31.

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.26 09.58.22



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Normatív támogatás

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2017.01.01-2017.12.31

1 973 796

1 973 796

1 973 796

1 973 796

1 973 796

1 973 796

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.26 09.58.22



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Megváltozott munkaképességű munkavállalók támogatása

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

2017.03.01-2017.08.31

530 400

530 400

530 400

530 400

530 400

530 400

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.26 09.58.22



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.26 09.58.22



PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló

avdhA1-226c9bdd-0802-488b-a9e1-c411b8727dec.pdf



                                                                    Izgő-Mozgó Kölyökklub

                                                         2017. évi Közhasznúsági beszámoló

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Izgő-Mozgó Kölyökklub Egyesület megalakulásakor a számviteli nyilvántartásnak vezetésére a 

kettős könyvviteli elszámolást választotta. Az éves beszámoló formája ennek megfelelően az 

egyszerűsített  éves beszámoló.

A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, amely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti 

eredmény kimutatásából.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Szervezet 2.504196 Ft normatív támogatást kapott, melyet teljes egészében a családi 

napközi működésére fordítottunk.

3. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Jelenleg a mérleg szerinti pénzállományunk a bankszámla  4.283 Ft, pénztár 493.113 Ft.

SZJA 1%-ból kapott pénz: 66.614 Ft.

4. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott támogatásokat, kifizetések nem történtek.

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPBÓL HELYI 

ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS

Önkormányzattól:  200.000 Ft pályázati támogatásban részesült.

6. KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ÖSSZEGE

Az egyesület, vezető tisztségviselői, a felügyelő bizottság tagjai nem részesültek anyagi 

támogatásban. Valamennyien elkötelezetten, ellenszolgáltatás nélkül vállalják feladatik 

megvalósítását.

7. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZOLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Az egyesület célja, hogy óvodákban és más gyermekintézményekben a gyermekek részére fejlesztő, 

rehabilitációs foglalkozásokat szervezzen megfelelő szakemberek és eszközök segítségével. 

Hétvégék, jeles napok, szünidei táborok alkalmával egészséges életre nevelő, készségfejlesztő, 

közösségformáló programokat rendezzen. – A gyermekeknek életüket vidámabbá, színesebbé tevő 

mondókákat, meséket, táncokat, népszokásokat, hagyományőrző játékokat tanítson.  



A megfogalmazott cél, lépésről-lépésre a fenti célunk megvalósítása. Ennek érdekében dolgozik  az 

Egyesület valamennyi tagja. Sikertelen pályázat esetén tagi kölcsönökkel valósítjuk meg a 

meghirdetett programjainkat.

Programjaink az alábbi alapelveket képviselik.

.        szolidaritás

.        tolerancia

.        a diszkrimináció elleni küzdelem 

.        demokrácia

.        aktivitásra, cselekvésre késztetés

.        az együttműködési készség növelése

.        önkéntesség

.        kezdeményezőkészség

.        kreativitás

.        készségfejlesztés

.        tapasztalati tanulás

.        csoportos tanulási helyzet

.        nemformálási nevelés

.        eszmecsere

.        aktív részvétel

Ezek elérése érdekében ügyelünk arra, hogy különösen a társadalom hátrányos helyzetű rétegeiből 

kikerülő fiatalok, valamint a kisebbségekhez tartozók is lehetőséget kapjanak arra, hogy részt 

vegyenek rendezvényeinken.

A cél elérését szolgáló tevékenység:

1.egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység

2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

3. kulturális örökség megóvása

4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

5. hatályos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése



Az IZGŐ-MOZGÓ KÖLYÖKKLUB játéktára biztosítja a gyermekek örömszerző játékra épülő 

mozgásigényének kielégítését.

Nagymozgásos fejlesztő eszközök az óriás trambulin, ugráló vár, gólyalábak, lépegetők, hinták és 

egyéb egyensúlyfejlesztő és koordinációs játékok. Finommotoros fejlesztést kézműves foglalkozások 

keretében végzünk.

A gyermekeket fizikai állóképességük növelése érdekében, játékos vetélkedőkkel, ügyesség próbákkal

fejlesztjük és motiváljuk. Nyaranta napközis táborainkban úszásoktatást tartunk.

2017. évi PROGRAM 

Február  ISKOLA NYITOGATÓ / díjtalan játéktár biztosítása óvodásoknak az iskolai rendezvényen

Május MAJÁLIS, GYERMEKNAPI PROGRAMOK városunkban és a környező településeken

Májustól- Komplex Telep programsorozat, együttműködés az önkormányzattal ( 1 év)

Június  iskolák, óvodák utolsó tanítási napjain, játszónap rendezése

Június végétől, augusztusig  IZGŐK-MOZGÓK STRANDTÁBORA

Október – LAKÓTELEPI NAP

December: ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS, / kézműves foglalkozások vezetése 

KLUBKARÁCSONY Karácsonyi rendezvény szervezése

Egyéb spontán programok , amelyeket városunkban és a környező településeken más szervezetek, 

intézmények, egyházak, családok rendeznek gyermekeknek és részt veszünk önkéntes segítőinkkel és

játéktárunkkal a lebonyolításban.

Állandó programok:

Az egyesületünk fenntartásában működő, egész évben nyitva tartó családi napköziben , folyamatosan

biztosítunk gyermekfelügyeletet és szakmai program szerinti ellátást.

Állandó munkatárs: 1 fő 

Nevelésünk alapja a pozitívumokra támaszkodás, ezek megerősítése, elismerése. Az ismétlődések 

stabilitást, kiszámíthatóságot eredményezzenek, ezáltal növelik a gyermek biztonságérzetét.

 A gyermekek legfontosabb tevékenysége a játék, amely elősegíti a képzelet, a beszéd, a mozgás, a 

problémamegoldás, a szocializációs képességek és a gyermekek érzelmi életének fejlődését.

A napirend függ a csoport életkori összetételétől, fejlesztésétől, szükségleteitől, de befolyásolja az 

évszakok változása, az időjárás és egyéb tényezők. A kialakítandó napirend ugyanúgy tartalmaz 

ciklusosan visszatérő, ismétlődő elemeket, mint ahogyan a család életében is jelen vannak. Ezek az 

ismétlődések segítik a gyermekeket abban, hogy térben és időben tájékozódjanak, s ez 

biztonságérzetet kelt bennük. A napirend a gyermekek napi tevékenységét foglalja keretbe, 



amelyben az egymást követő események – étkezés, alvás,  játék- közel azonos sorrendben és időben 

ismétlődik nap, mint nap.

Rövid távú célok

. Kreatív elfoglaltságok biztosítása a nyári szünidőre;

. Az egészséghez való jog érvényesítése az aktív szabadidős tevékenységeken, a sportoláson, az 

egészséges táplálkozáson keresztül;

. Az aktív, saját és közösségi kezdeményezésen alapuló programok élménygazdaságának 

megtapasztalása a gyermek, az önkéntes segítő fiatalok és az egyesület önkéntes munkát végző 

tagsága körében.

Hosszú távú célok

. A tolerancia erősítése a társadalom hátrányos helyzetű rétegek és a fogyatékkal élők iránt;

. Térségi szintű együttműködések erősítése az egyének és a szervezetek szintjén;

. A gyermekek kreativitásának növelése, igényük felkeltése/megerősítése a nem kommerciális, 

kreativitást igénylő tevékenységek iránt.

. Kompetencia  fejlesztő tréningek tanfolyamok elvégzésének támogatása tagjaink, segítőink körében

. A civil társadalom felelősségének erősítése a helyi-térségi életminőség és életmód alakítása iránt 

pozitív példa nyújtásával, a civilek által végzett munka értékének elismertetése az önkormányzati, 

vállalkozói partnerek körében.

Kiskunfélegyháza, 2018.05.31.                                                                                                                      

                                                                                                                     Fekete Mária 
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