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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Az Egyesület létrejöttének célja egy szervezettebb, belső szabályrendszerrel rendelkező
"élhető" lakóközösség létrehozása az itt található ingatlanok tulajdonosainak bevonásával. Az
egyesület kiemelt célja az alapító okiratban feltüntetett földrajzilag is behatárolható
közterületeken a biztonságos közlekedés, a szükséges úthálózat (és járdák), továbbá a
kapcsolódó infrastruktúrák megteremtése, fejlesztése, az egyént vagy közösséget érintő
problémák felmérése és annak megoldására irányuló hatékony közreműködés, a közbiztonság
növelése. A közterületek kialakításával és gondozásával kapcsolatos tevékenységek szervezése,
a szabadidő közösségi eltöltését lehetővé tevő közterületek létrehozása, a helyi sportélet
fejlődésének elősegítése, a közösséget és környezetet formáló szolgáltatások színvonalának
javítása az ingatlanok értékének növelése.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Településfejlesztés
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Településfejlesztés

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

6/1989(VI) IM rendelet

Közhasznú tevékenység célcsoportja:
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Kistarcsa, Fenyvesliget településrész
80

Az Egyesület létrejöttének célja egy szervezettebb, belső szabályrendszerrel rendelkező "élhető"
lakóközösség létrehozása az itt található ingatlanok tulajdonosainak bevonásával. Az egyesület kiemelt
célja az alapító okiratban feltüntetett földrajzilag is behatárolható közterületeken a biztonságos
közlekedés, a szükséges úthálózat (és járdák), továbbá a kapcsolódó infrastruktúrák megteremtése,
fejlesztése, az egyént vagy közösséget érintő problémák felmérése és annak megoldására irányuló
hatékony közreműködés, a közbiztonság növelése. A közterületek kialakításával és gondozásával
kapcsolatos tevékenységek szervezése, a szabadidő közösségi eltöltését lehetővé tevő közterületek
létrehozása, a helyi sportélet fejlődésének elősegítése, a közösséget és környezetet formáló
szolgáltatások színvonalának javítása az ingatlanok értékének növelése.
2015. évben az Egyesület hathatós segítsége és érdekérvényesítő képességének eredményeképpen
kihelyezésre került egy térfigyelő kamera Önkormányzati finanszírozással. E mellett a Kántor utcában
is kialakításra került egy szikkasztó kút, ami a vízelvezetésben segít.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében juttatást nem nyújtott
Összesen:
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Előző időszak

0
0

Tárgyidőszak

0
0
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4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

Vezető tisztségviselők részére kifizetés nem történt

Tárgyidőszak

0
0

Összesen:

0
0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

B. Éves összes bevétel

Tárgyidőszak

751

1 014

0
0
0

81
0
0

0
751
479

0
933
700

0
479
272

0
700
314

0

0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
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. trv.-nek megfelelően) (fő)

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X
X

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

X

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

Fenyvesliget Egyesület

X

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

-3-

7. Kiegészítő melléklet
A 2015. évi rendezvényeink a korábbi évektől eltérően Farsangi Bállal kezdődött. Májusban
következett a szemétszedési és virágosítási akciónk. Ezt követően nyár elején került
megrendezésre az V. Fenyvesliget Nap. Nyáron egy jó hangulatú családi kerékpár túrát is
szerveztünk. Szeptemberben következett a szokásos Bogrács fesztiválunk, és az évet a Mikulás
ünnepséggel zártuk decemberben.
 2015. február 28. - Farsang
 2015. május 16. - Szemétszedés és virágosítás
 2015. június 6. - V. Fegyvesliget Nap (II. Szabó Bertalan Emlékkupa)
 2015. június 26-28. - Kerékpár túra
 2015. szeptember 5. - IV. Bogrács Fesztivál
 2015. december 6. - Mikulás
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