
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZAKMAI-PÉNZÜGYI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 

A 2016. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL 

 

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

A 2016. évi bevétel 

180e Ft közhasznú tevékenység bevétele 

18 e Ft tagdíj bevétel 

2309 e Ft pályázati támogatás  

összesen bevétel:2507 e FT 

Kiadás : 2.507 e Ft  teljes bevétel felhasználva az évi közhasznú feladatok ellátására. 

 

 

 

Támogatási program: HUSKROUA/1101/091/02 (LEZÁRT) 

Támogatás időtartama: 2013.12.28 – 2015.08.28. 

Utólagosan átutalt összeg: 76,18 Euro  

 

2016-os programok: 

1. 

Támogatási program: NEA-NO- 16-M- 0345 azonosító  

„Civil szervezetek Működési Támogatása” 

Támogatás időtartama: 2016.04.01.-2017.03.30.  

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Támogatási összeg:  

ebből tárgyévre jutó: 900.000 Ft 

tárgyévben felhasznált: 672.000 Ft 

tárgyévben folyósított: 900.000 Ft 

 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

Dologi: 672.000 Ft 

 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 



A szervezet működését, a működési bázis kiterjesztését, a tagság erősítését támogató program.  

Az eredmény: 

Térségi rendezvényeken való sikeres részvétel.  

A Város és a Beregi Kistérség legismertebb civilszervezete lett. 

Más források bevonásával sikeres akciók megvalósítása 

Önkénteseink számának növekedése. Az önkéntesek közül kifejezetten jelentős a középiskolás 

korosztály jelenléte. A Természetbarát Diákkörön keresztül nagyon sok fiatal értünk el 

programjainkkal, akik önkéntes Közösségi szolgálatot teljesítettek nálunk.  

 

2. 

Támogatási program: „Itt élünk a négy határ mentén: Nemzetközi ifjúsági, kulturális és 

környezetvédelmi rendezvények” pályázati projekt keretében a támogatásával valósult meg. 

NEA-NO-16-SZ-0143 

NEA Civilszervezetek szakmai programjának támogatása 2016 

Támogatás időtartama: 2016.04.01.-2017.03.31. 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

 

Támogatási összeg:  

ebből tárgyévre jutó: 987.500 Ft 

tárgyévben felhasznált: 987.500 Ft 

tárgyévben folyósított: 987.500 Ft 

 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

Dologi: 987.500 Ft 

 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Határon túli együttműködési programjainknak lett egy igen színes pontja, városunk egyik legnagyobb 

rendezvényén, a Zoárd Napi Sokadalom keretében megszervezett Kárpát-medencei Néptánc gála. 116 

határon túli és 42 hazai vendég részvételével valósult meg a színes kavalkáddal, felvonulással 

egybekötött néptánc gála. 

A fellépők már pénteken megérkeztek, hogy ismerkedjenek városunkkal. Ennek keretében 

tiszai hajókiránduláson vettek részt és pihentek a fellépés előtt a Tiszai-strandon. A kirándulás 

egyben környezeti nevelési szakmai program volt, hiszen a jándi Tisza-szigetnél 

megtekintették a folyó által összegyűjtött lakossági illegális hulladékot és szembesültek más 

környezeti problémákkal.  Késő délutántól összevont főpróbát tartottak, ismerkedtek egymás 

munkájával. Szombaton délelőtt a Zoárd Napi Sokadalom keretében, a megnyitó előtt, a 



korhű ruhába öltözött térségi lovasok és lovas fogatosok a népdalkörösökkel és 

néptánccsoportokkal színes felvonulással alapozták meg a rendezvény jó hangulatát. A menet 

Zoárd Kapitány vezetésével énekelve, táncolva haladt végig városunk főutcáján, nem kis 

meglepetést szerezve a városlakóknak és a rendezvényre érkezőknek. A megnyitó után a 

színpadon közel négyórás népdal és néptánc műsorral mutatkoztak be a résztvevő csoportok. 

A bemutató zárásaként fergeteges össztánccal, a nézőket is bevonva, búcsúztak el a 

közönségtől. 

A kulturális program zárása után megegyezetünk abban, hogy a XXVI.BTT táborunkban  10 

fő, a környezetvédelemre is fogékony fiatal részt vehet. Ezt sikerült is megvalósítani, és közös 

hulladékszedést szerveztünk 35 fővel a folyón. A másik fontos egyezség, a kapcsolatok 

fenntartása, a kulturális rendezvények folytatása. Ennek keretében 2017.-ben új pályázatot 

nyújtottunk be a Kárpát-medencei Néptánc gála megszervezésére és 2017. 03.14.-én  40 fővel 

részt vettünk a szatmárnémeti Borókagyökér Egyesület kulturális rendezvényén. 

 

A Néptánc gála kiemelkedő színfoltja lett városunk Zoárd Napi nagyrendezvényének. A 

rendezvényről beszámolt a helyi és a megyei sajtó, a műsort megtekinthették a Namény TV 

adásában. A rendezvényről készült CD-t valamennyi résztvevő csoport oklevéllel együtt 

megkapta..  

 

Az alábbi csoportok vettek részt az első Néptánc Gálán: 

1. Nagybégányi Krisztina Tánccsoport – Ukrajna – Kárpátalja 

2. Nagykárolyi - Rekettye Nép Együttes – Szatmár megye – Románia 

3. A Mikolai Gyöngyösbokréta néptánccsoport – Szatmár megye – Románia 

4. Szatmárnémeti Röpike Néptánccsoport – Szatmár megye – Románia 

5. Magyargéresi Kikerics Néptánccsoport – Szatmár megye – Románia  

6. Bogdándi Rozsmalint Néptánccsoport – Szatmár megye – Románia 

7. Saroglya Együttes - Kísérő zenekar – Bihar megye – Románia 

8. Vásárosnaményi Néptánccsoport - Magyarország 

9. Barabási Nefelejcs Népdalkör - Magyarország 

 

Részprogramok: 

Zoárd Napi Sokadalom keretében megszervezett Kárpát-medencei Néptánc gála. 

2016.07.01.-07.02.  

116 határon túli és 42 hazai vendég részvételével valósult meg 



Rendezvények: 

Zoárd Napi Sokadalom keretében megszervezett Kárpát-medencei Néptánc gála. – 

Főrendezvény 

Kísérő rendezvény: 

2016.07.01. Tiszai hajókirándulás – környezetvédelmi esetmegfigyelés 98 fő 

2016.07.28. – 2016.08.06. – XXVI. Beregi Természetvédelmi Tábor   10 táncos részvétele a 

nemzetközi táborban és az illegális hulladék felszámolási munkán 10 fő 

2017.03.14. Részvétel a partner – Borókagyökér Egyesület kulturális rendezvényén. 40 fő 

 

Összes segítők száma: 49 fő 430 önkéntes óra 

Ebből új segítők száma: 14 fő  összesen: 150 önkéntes óra 

 

3 

Egyéb tevékenységek: 

 

3.1 

Szakmai program: Szelektíven lépésről lépésre 

 

Szervező: Vásárosnamény Város Önkormányzata 

 

Résztvevők: 35 önkéntes (középiskolás) 70 óra önkéntes Közösségi Szolgálat 

 

Támogatás forrása: nincs 

Támogatás időtartama: 2016.02.20.-02.26. 

Támogatás típusa: A költségeket az Egyesület tartalékaiból fedeztük. 

Vásárosnamény Város Önkormányzata által szervezett program, amelyhez az Egyesületünk 

kapcsolódott. Egy héten át tartó lakossági és szemléletformálási akció a szelektív hulladékgyűjtés 

népszerűsítése érdekében. Ennek során gyakorlati bemutatókra és vetélkedőkre is sor került. Az 

Egyesület a középiskolás korosztály számára szervezett akciók szervezésében vett részt önkénteseivel. 

 

3.2 

Szakmai program: Te Szedd 

Szervező: Vásárosnamény Város Önkormányzata – csatlakozó együttműködés 

 

Résztvevők: 5 önkéntes (középiskolás) 15 óra önkéntes Közösségi Szolgálat 

 



Támogatás forrása: nincs 

Támogatás időtartama: 2016.02.20.-02.26. 

Támogatás típusa: A költségeket az Egyesület tartalékaiból fedeztük. 

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata által szervezett csatlakozó program az országos projekthez, 

amelyhez az Egyesületünk kapcsolódott. Az Egyesület a középiskolás korosztály számára szervezett 

akciók irányításában vett részt önkénteseivel, öt fő aktivistát kellett biztosítanunk. 

 

3.3 

Szakmai program: XXVI. Beregi Természetvédelmi Tábor 

 

Szervező: A Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Természetbarát Diákkörének 

szervezésében – Támogató, csatlakozó projekt 

 

Résztvevők: 58 résztvevő (23 hazai és 35 határon túli fiatal bevonásával) 

 

Támogatás forrása: 

Az Egyesület éves programjaiból származó megtakarítások, tartalékok. A NEA-NO-16-SZ-0143 

számú programból erre a programra eső rész. 10 határon túli fiatal költségeinek támogatásával. 

nemzetközi forrás 

nincs 

 

Támogatás időtartama: 2016. 07.28. – 08.06.  

Támogatás típusa: A költségeket az Egyesület tartalékaiból fedeztük. 

 

Az Egyesület nyári a Természetbarát Diákkörrel közösen szervezett Természetvédelmi 

szakmai kutató tábora fiataloknak. 58 résztvevő (23 hazai és 35 határon túli fiatal 

bevonásával) Újsághír jelent meg az „Új Beregi Életben” Elért állampolgárok száma: kb 300.  

Önkéntesek száma 12 fő  - 350 önkéntes órával 

 

3.4 

Támogatási program: ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 

Víz Világnapja 2016 

Program megvalósításának időtartama: 2016.03.25.-2016.04.10. 

A program az egyesület közhasznú bevételeiből lett megvalósítva. 

NEM VOLT TÁMOGATÁS!!!!! 



 

Víz Világnapja 2016. 04. 04.   

Városi térségi rendezvény az egyesület kezdeményezésére, együttműködésben 

Vásárosnamény Város Önkormányzatával és a FETIVIZIG- gel – 50 résztvevő – a kiállítást 

kb.250-en látták. Újsághír jelent meg az „Új Beregi Életben” és a rendezvényről készült 

videofilmet bemutatta a „NaményTV „ . Elért állampolgárok száma: kb 5000.  Önkéntesek 

száma 11 fő  - 58 önkéntes órával 

 

3.5 

Támogatási program: Beregi Ünnepi Hét – 30 éve Csernobil rendezvény, „Zombi reaktorok – 30 

évvel Csernobil után” 

 

Támogató: CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület – az MTVSZ tagszervezete 

A program megvalósításának időtartama: 2016.05.16. – 2016.05.30. 

A program az egyesület közhasznú bevételeiből lett megvalósítva. 

NEM VOLT TÁMOGATÁS!!!!! 

 

Beregi Ünnepi Hét – 30 éve Csernobil rendezvény 2016. 05.19. 

Városi, térségi rendezvény az egyesület kezdeményezésére, együttműködésben 

Vásárosnamény Város Önkormányzatával és az MTVSZ-el – 45 résztvevő – a kiállítást 

kb.350-en látták. Újsághír jelent meg az „Új Beregi Életben” és a rendezvényről készült 

videofilmet bemutatta a „NaményTV „ . Elért állampolgárok száma: kb 5000.  Önkéntesek 

száma 9 fő  - 42 önkéntes órával 

 

3.6 

Támogatási program: Autómentes Nap - „Láss a polcok mögé” akció 

 

Támogató: Bors Alapítvány – az MTVSZ tagszervezete 

Támogatás időtartama: 2016.09.16. – 2016.09.30. 

A program az egyesület közhasznú bevételeiből lett megvalósítva. 

NEM VOLT TÁMOGATÁS!!!!! 

 

Egyhetes városi rendezvény az egyesület kiemelt partnerségével. A Mobilitási héten  ötnapos 

forgalomszámlálás a városban, az Autómentes Napon tájékoztató sátor, vetélkedő és 

együttműködésben az MTVSZ-el „Láss a polcok mögé” akció megvalósítása. Kb 120 Db lakossági 



kérdőív kitöltése, kb. 200 db kisgyerekprogramban rajzolt rajz elkészítése. 25 aktivista  résztvevő – a 

kiállítást kb.650-en látták. Újsághír jelent meg az „Új Beregi Életben” és a rendezvényről készült 

videofilmet bemutatta a „Namény TV . Elért állampolgárok száma: kb. 5000.  Önkéntesek száma 78 fő  

- 316 önkéntes órával 

 

3.7 

Támogatási program: FF Suli – Beregi Főzőklub 

 

Támogató: Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány – az MTVSZ tagszervezete 

 

Támogatás időtartama: 2016.09.30- és 2017.03.31 

Támogatási összeg: 76.000 Ft 

 

A Támogatás utófinanszírozású. Így a 2016-ban lebonyolított két programelem pénzügyi 

elszámolása 2017-ben történt meg. A támogatást nem kellett teljes mértékben a programra 

felhasználni. A keletkező maradék az Egyesület alapműködésére és más programjaira is 

szabadon felhasználható. 

 

Beregi Főzőklub akciósorozat 2016.09.30- és 2017.03.31 között. (Kapcsolódás az MTVSZ szakmai 

programjához) 

Városi, térségi rendezvény az egyesület kezdeményezésére 15-30 éves fiatalok részére, 

együttműködésben Vásárosnamény Város Önkormányzatával és az MTVSZ-el –  5+1 

rendezvény. Rendezvényenként 15-35 résztvevő –Újsághír jelent meg az „Új Beregi Életben” 

és a rendezvényről készült videofilmet bemutatta a „NaményTV „ . Elért állampolgárok 

száma: kb 5000.  Önkéntesek száma 48 fő  - 356  önkéntes órával 

 

Kiemelkedő volt a Főzőklub Adventi Vásárban szervezett karitatív programja. Decemberben 

a szegénység – táplálkozás; Térségünk, hazánk, a fejlődő országok szegényei kérdéseket 

vitattuk meg és a fiatalok felajánlásával 134 adag ételt főztünk meg és osztottunk ki az 

„Adventi Vásáron” a rászorulók részére. 

 

 

Önkéntes munkák: 

 

Program Önkéntes fő: óra: 



NEA-NO- 16-M- 0345 azonosító „Civil szervezetek Működési 

Támogatása” 10 100 

„Itt élünk a négy határ mentén: Nemzetközi ifjúsági, kulturális 

és környezetvédelmi rendezvények” pályázati projekt keretében 

a támogatásával valósult meg. NEA-NO-16-SZ-0143 49 430 

Szelektíven lépésről lépésre 35 70 

Te Szedd 5 15 

XXVI. Beregi Természetvédelmi Tábor 12 350 

Víz Világnapja 2016 11 58 

Beregi Ünnepi Hét – 30 éve Csernobil rendezvény, „Zombi 

reaktorok – 30 évvel Csernobil után” 9 42 

Autómentes Nap - „Láss a polcok mögé” akció 78 316 

FF Suli – Beregi Főzőklub 48 356 

Összesen: 257 1737 

 

Projekt tervezések 2017-re: 

FF Suli – Beregi Főzőklub: 3 havi projektrész 114000 Ft 

FF Suli – Egy alkalmas Szeminárium – 100000 Ft 

FF Suli – Nyári Tábor – 560000 Ft 

 

Beadott pályázatok: 

 

NEA-NO-17-M-0469 pályázati azonosítószámú, Beregi Természet- és Környezetvédelmi 

Egyesület működési célú pályázata – Nem nyert: Várólistán 

NEA-NO-17-SZ-0812 Nemzetközi ifjúsági, természetismereti és környezetvédelmi rendezvények 

– Nem nyert: Várólistán 

NEA-NO-17-SZ-0809 Nemzetközi ifjúsági, természetismereti és környezetvédelmi rendezvények 

- Nem nyert: Várólistán 

EFOP – nem nyert, elutasítva 

KEHOP – nem ismert 

Zöld Forrás – nem ismert 

 

 


