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Közhasznúsági jelentése  
 

 

 

Amely készült a Varázshangok az Egészségért Egyesület 2009. évi működéséről „A 

közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény” alapján. Az alapítványt a Baranya 

Megyei Bíróság 2007. április 09. napján Pk.60.166/2007/4. számon hozott végzése 

nyilvántartásba vette (nyilvántartási száma: 2804) és megállapította közhasznú jogállását. 
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Kőhalmi Ágnes 

elnök 

 



 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ  

 

A Szervezet 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 

előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 

58 ezer Ft, a saját tőke 58 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, 

mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból.  
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2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA  

 

Tárgyévben a Szervezet 50 ezer Ft önkormányzati támogatást kapott, és azt teljesen fel is 

használta.  

 

 Adatok FT-ban 

Támogatásnyújtó 

neve 

Támogatás Felhasználás célja Felhasználás 

összege 

Átvitel 

összege 

Elszámol

ás 

határidej

e 
időpontja összege Előző évi tárgyévi 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzata 

2009.07.01 50000 Rendezvényeinre, 
foglalkozásainkra 
játékok, rajzeszközök 
beszerzése 

0 50000 0 folyamatos 
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3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS  

 

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 34 ezer Ft összeggel nőtt. A Szervezet 

mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket közhasznú céljainak elérése 

érdekében használja fel és az alapszabályban rögzített célokra fordítsa. A szervezet 

tartalékot nem képzett a következő években felmerülő költségekre.  

 
Adatok eFT-ban 

Megnevezés Előző évi 

összeg 

Tárgyévi 

összeg 

Változás Megjegyzés 

% eFt 

Induló tőke      

Tőkeváltozás -15 24 260 39  

Lekötött tartalék      

Értékelési tartalék      

Tárgyévi eredmény 39 34 87,18 -5  
   Közhasznúsági tevékenység 
tárgyévi vesztesége 

     

   Vállalkozási tevékenység 
tárgyévi vesztesége 

     

TARTALÉK      
CÉLTARTALÉKOK      
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4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA  

 

Szervezetünk nem nyújtott cél szerinti juttatást. 

 
Adatok eFT-ban 

Megnevezés Előző évi 

összeg 

Tárgyévi 

összeg 

Változás Megjegyzés 

% eFt 

Közhasznú tevékenység 

keretében nyújtott 

     

  Pénzbeli juttatások 

összesen 

     

  - ebből adóköteles      

  - ebből adómentes      

  Természetbeni 

juttatások összesen 

     

  - ebből adóköteles      

  - ebből adómentes      

Egyéb juttatások      

ÖSSZESEN: 0 0 0 0  

Egyéb célszerinti, de nem 

közhasznú tevékenység 

keretében nyújtott 

     

  Pénzbeli juttatások      

  Természetbeni       

Egyéb juttatások      

ÖSSZESEN: 0 0 0 0  

MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0  
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5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, 

HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS 

MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE  

 

Tárgyévben közösségünk összesen 160 Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 6 ezer 

Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A jelentős csökkenés oka az állami támogatások 

elmaradása – csökkenése (APEH szja 1%).  
 

Adatok FT-ban 

Juttatás megnevezés Támogatott cél Támogatás összege Változás 

Előző évi Tárgyévi % Ft 

Központi költségvetési 

szervtől 

     

      

Elkülönített állami 

pénzalap 

     

Helyi önkormányzat és 

szervei 

     

Települési önkormányzat Működési 

támogatás 

0 50 000 100 50 000 

Magánszemélyektől      

Egyéni vállalkozóktól      

Jogi személyiségű 

gazdasági társaságtól 

     

Jogi személyiség nelküli 

gazdasági társaságtól 

     

Közhasznú szervezettől      

SZJA 1%-a (APEH)      

Egyéb      

ÖSSZESEN:  0 50 000 100 50 000 
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6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE  

 

A Szervezet vezető tisztségviselői semmiféle juttatásban nem részesültek. 
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7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ  

 

A 2009-es év munkatervének meghatározásakor a megelőző évben bevezetésre 

került igényfelmérést alkalmaztuk, amely megkereséses és kérdőíves módszerekre épült. 

Ebben a felmérésben mindenre kiterjedő válaszokat kaptunk a gyenesdiási és környékbeli 

lakosoktól arra, hogy érdeklődésük milyen irányultságokat mutat, illetve hogy milyen 

programokat részesítenek (részesítenének) előnyben testi-lelki egészségük megőrzésének 

érdekében. Az egyesület minden évben SWOT-elemzést készít, mellyel még hatékonyabbá 

és eredményesebbé kívánja tenni működését. Ezeket az elemzéseket összegezve és minden 

adott lehetőséget figyelembe véve állítottuk össze 2009-es évi programunkat, melyet a 

kiemelkedő szakmai háttér segítségével maradéktalanul teljesíteni tudtunk. A programjaink 

célja a közösség természetes összetartó erejének elősegítése, később stabilizálása, majd 

fejlesztése. Programjaink során a résztvevőket bevonjuk a tényleges tevékenységekbe, mert 

a tevékenység indukálja az egyénben szunnyadó kreativitást, hogy az alkotásvágy - mint 

alapvető motívum és szükséglet - valamilyen módon kifejeződésre találjon. 

Rendezvényeinken a művészeti ágazatok alkalmazása csak eszköz a szó legegyszerűbb 

értelmében azért, hogy a tevékenység alapján együtt tartsa a csoportot, a közösséget. A 

projektek során együttműködtünk Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatával, a 

gyenesdiási József Attila Klubkönyvtárral, a gyenesdiási Forrásvíz Természetbarát 

Egyesülettel, a gyenesdiási Védőnői Szolgálattal, a Gyenesdiási Turisztikai Egyesülettel 

és a Tourinform Irodával. A Varázshangok az Egészségért Egyesület programjai 2009-ben 

is ingyenesen voltak igénybe vehetők. 

 

A Varázshangok az Egészségért Egyesület 2009-es évben Gyenesdiáson az alábbi 

programokat tartotta: 

Január 

 Ismeretterjesztő előadás a fiatalkori magatartászavarokról 

Előadó dr. Benyus Zsuzsanna kognitív magatartásterapeuta 

 Képességfejlesztő játszóház fiatalkorúaknak. A tanulási részfunkciók (memória, 

koncentráció, kreativitás) fejlesztése logikai és képességfejlesztő egyéni, illetve 

társasjátékokkal. 

Február 

 Ismeretterjesztő előadás a gyermekkori részképesség-zavarokról (diszlexia, 

diszgráfia, diszkalkulia) 

Előadó: Hódosi Cecília gyógypedagógus 

 Farsangi kézműves alkotó játszóház gyerekeknek és fiataloknak 

Március 

 Ismeretterjesztő előadás a Zen életfilozófiáról a japánkertek kialakításának 

metszetében 

Előadó: Kőhalmi Balázs művelődésszervező 

Április 

 Húsvéti kézműves alkotó játszóház gyerekeknek és fiataloknak 

  Gyenesdiási „Rügyfakadás-Tavaszünnep” rendezvényen gyermekprogramok 

(hangszeres játszóház, tartásjavító torna, képességfejlesztő játszóház) lebonyolítása 

Május 

 Gyenesdiási Pünkösdi Szezonnyitó rendezvényen gyermekprogramok (hangszeres 

játszóház, kézműves játszóház, képességfejlesztő játszóház) lebonyolítása 

Június 

 Gyenesdiási Keszegfesztivál rendezvényen gyermekprogramok (hangszeres 

játszóház, kézműves játszóház, képességfejlesztő játszóház) lebonyolítása 

Július 

 Gyenesdiási Bornapok rendezvényen gyermekprogramok (hangszeres játszóház, 

kézműves játszóház, képességfejlesztő játszóház) lebonyolítása 



Augusztus 

 A gyenesdiási Községházi Esték rendezvénysorozat keretén belül komolyzenei 

koncert tartása „Szerelem” címmel 

Szeptember-december között 

 Hetente egy alkalommal játszóház tartása gyermekeknek (összesen 13 alkalom) 

December 

 Gyenesdiási adventi gesztenyesütés rendezvényen gyermekprogramok (kézműves 

játszóház, gyermek játszóház, képességfejlesztő játszóház) lebonyolítása 

Rendezvényeinkről a www. varazshang.hu internetes oldalon, kérésre külön hírlevélben is, 

illetve a havonta megjelenő Gyenesdiási Híradó újságból tájékozódhattak az érdeklődők. 

Programjaink Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának előadótermében, illetve 

kihelyezett fesztivál esetén szabadtéren kerültek megrendezésre, és minden esetben 

ingyenesen voltak igénybe vehetők. 
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Záradék:  

E közhasznúsági jelentést a Varázshangok az Egészségért Egyesület közgyűlése 2010. 

március 8-ai ülésén elfogadta.  


