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A Lovas Jövőjéért Egyesületet 2009. év augusztusában a Veszprém megyei Bíróság
közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette. A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997.
évi CLVI. Tv. 19. § alapján az alábbi közhasznúsági jelentést terjesztem elõ:

.

1.) Számviteli beszámoló:
Alaptevékenység bevételei:
Tagdíj
Egyéb alaptevékenység
Egyéb támogatás
Banki bevétel
Összesen

31.600
20.700
695.000
761
748.061

Alaptevékenység költségei, kiadásai:
Anyagköltség
Egyéb anyagköltség (rendezvényekhez vásárolt anyagok)
Irodaszer, nyomtatvány
Igénybevett szolgáltatások költségei
Posta költség
Fénymásolás
Egyéb szolgáltatások költségei
Bankköltségek
Egyéb ráfordítás
Támogatás a 2009. évi Lovasi Napokra
Egyéb költség
Adóalapot nem növelő késedelmi kamat
Kerekítés
Összesen

4.770
990
3.780
897
825
72
1.890
1.890
330.000
330.000
1
1
337.559

Pénzeszközök állománya 2009. december 31-én
Befektetési jegy
Bankszámlán
Házipénztár

100.746
268.123
41.633

Összesen

410.502

Összes bevétel
Összes költség, kiadás
Eredmény (összes bevétel - összes költség, kiadás)

748.061
337.559
410.502

Pénzeszközök összesen

410.502

2.) Költségvetési támogatások felhasználása:
Egyesületünk közvetlen költségvetési támogatásban nem részesült, az egyéb
támogatások az 5.) pontban kerülnek részletezésre.

3.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Az Egyesület vagyontárggyal nem rendelkezik.

4.) Cél szerinti juttatások kimutatása:
Magánszemélyt vagy gazdasági társaságot cél szerinti juttatásban nem részesítettünk.

5.) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértéke:


Lovas Község Önkormányzatától: A 2009-es évben az Önkormányzattól
pénzbeli juttatást nem kaptunk, viszont az Önkormányzat fizette az Egyesület
megalakulásának ügyvédi költségeit.



NCA Közép dunántúli regionális kollégiumának működési célú pályázata:
Mivel Egyesületünk 2009-ben alakult, ezért működési pályázatot nem adhattunk
be. Működési támogatásra pályázatot 2011-ben adhatunk be először.



Adó 1% kampányt még nem készíthettünk, arra csak 2012-ben lesz
lehetőségünk (meg kell lennie két teljes naptári évnek).

6.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott
juttatások értéke, illetve összege:
Tisztségviselők társadalmi munkában végezték munkájukat. Munkabért, költségtérítést
részükre nem számoltunk el. Természetbeni juttatásban nem részesültek. Minden
felmerülõ költségüket térítésmentesen adták az Egyesület részére.

7.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Egyesületünket a öt tagú Elnökség irányítja. Tagjaink száma 35 fő , akik zöme lovasi
lakos. Az Ellenõrzõ Bizottság az Elnökség üléseire mindig meghívást kapott, munkánkat
figyelemmel kísérte. Rendezvényeinkhez a helyiségeket az Önkormányzat
térítésmentesen bocsátja rendelkezésünkre.
• Az egyesület tevékenysége nyilvános, az általa nyújtott szolgáltatások közösségi
célokat szolgálnak. A keletkezett eredményt nem osztotta fel, azt a közhasznú célok
megvalósítása érdekében használja fel.
• Az egyesület politikai tevékenységet nem folytatott, pártoktól függetlenül mûködött,
tõlük anyagi támogatást nem kapott, nem fogadott el.

Programjaink jellegük szerint:



közösségépítõ (klubdélutánok, bál)
kulturális- ismeretterjesztõ (elõadások)

körbe sorolhatók.
Programjaink nyitottak, az egész faluközösség számára hozzáférhetõek.

Programlista 2009
Dátum

Program

Rendező

2009. július 3-4-5.

Lovasi Napok

Önkormányzat, az Egyesülettel
karöltve

2009. november 6.

Klubdélután előadással

Lovas Jövőjéért Egyesület

2009. december 11.

Klubdélután –
karácsonyi koncert és
vásár

Lovas Jövőjéért Egyesület

2009. December 31.

Szilveszteri batyus bál
megszervezése és
lebonyolítása

Lovas Jövőjéért Egyesület

Kapcsolattartás
A Balatonfüred és Kistérsége Civil Hálózat kerekasztal találkozóin, képzésein, valamint a
Veszprémi Civil Ház képzésein részt veszünk.

Kérem a Közgyûlést, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjék.
Lovas, 2010. május 11.

Hull Zita
Elnök

