A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-442
2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

12 Balassagyarmati Törvényszék
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)
Előtag

Családi név

Első utónév

További utónevek

Viselt név:

Ferencz

István

Zoltán

Születési név:

Ferencz

István

Zoltán

Anyja neve:

Simon

Mária

Születési ország neve:

Románia

Születési település neve:

Székelyudvarhely

Születési ideje:

1 9 7 5

1 0

1 3

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

Neve:

Nyilvántartási szám:

1 2

Időszak terjedelme: egész év

0 1

0

töredék év

0

0

0

0

1

2

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 8

2 0 1 8
1 2
időszak vége

3 1
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PK-442

2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 8

12 Balassagyarmati Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 8
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

3 1 7 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Szécsény
Közterület jellege:

Katona József
13.

Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 2

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
4 4

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

.P k . 1 3 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

0 0 0 0 0 1 2

/ 1 9 9 4/1 2

1 8 6 3 1 9 3 3

1

1 2

Ferencz István Zoltán

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Szécsény

2 0 1 9

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1 0
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

6 987

19 297

6 987

19 297

4 608

90 433

4

4

4 604

90 429

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

8
11 595

109 738

Saját tőke

559

577

I. Induló tőke/jegyzett tőke

100

100

II. Tőkeváltozás/eredmény

454

459

5

18

1

1

1

1

11 035

109 160

11 595

109 738

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

2 700

8 765

2 700

8 765

430

165

430

165

2 260

8 586

2 260

8 586

430

165

430

165

0

0

0

0

2 700

8 765

2 700

8 765

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
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

178

178

685

8 525

685

8 525

1 927

222

1 927

222

0

0

0

0

83

0

83

0

0

0

0

0

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

0

0

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

2 695

8 747

2 695

8 747

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

2 695

8 747

2 695

8 747

5

18

5

18

5

18

5

18

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

1 935

7 241

1 935

7 241

250

150

250

150

13

10

13

10

430

165

430

165

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

13.

3 1 7 0

Település:

Szécsény
Közterület jellege:

Katona József
Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
4 4 .P k . 1 3 0 0

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1 2

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/1 9 9 4 / 1 2
0 0 0 0 0 1 2

1 8 6 3 1 9 3 3

1

1 2

Ferencz István Zoltán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

kulturális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1991.évi XX.törvény 121.§.a)-b)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: helyi közösség, megyei, hazai és nemzetközi közösség
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

100000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

2 700

8 765

13

10

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

2 687

8 755

H. Összes ráfordítás (kiadás)

2 695

8 747

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

1 927

222

2 695

8 747

5

18

25

25

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

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. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Szécsény civil pályázat
Támogató megnevezése:

Szécsény Város Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018

Támogatási összeg:

150 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

150 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 150 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

150 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

133 711

Dologi

16 289

Felhalmozási
Összesen:

150 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Működési pályázat
Támogató megnevezése:

Nemzeti Együttműködési Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.04.01-2018.03.31

Támogatási összeg:

300 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

118 370

- tárgyévben felhasznált összeg: 118 370
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

0
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

21 105

Dologi

97 265

Felhalmozási
Összesen:

118 370
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Rajziskola
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.08.01-2019.08.31

Támogatási összeg:

99 997 260

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

10 122 948

- tárgyévben felhasznált összeg: 10 122 948
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

99 997 260
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

122 948

Felhalmozási

10 000 000

Összesen:

10 122 948
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Kápolna építés
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Alapítvány a Közjóért
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018

Támogatási összeg:

8 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

8 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 8 000 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

5 000 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

8 000 000

Felhalmozási
Összesen:

8 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Pro Arte et Natura Alapítvány
2018.évi szöveges beszámolók
Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Pro Arte et Natura Alapítvány (PAN) a kárpát medencei kulturális örökség és a természet értékeit
szolgáló nonprofit szervezet.
A világban és Európában ma zajló folyamatok a keresztény kulturális értékrend és hagyományok
megrendülését mutatják. Alapítványunk tevékenységével felhívja a figyelmet ezen értékek
létmegtartó fontosságára, ápolására, terjesztésére. Hangsúlyozva a művészet és természet értékeit,
valamint a kulturális folytonosság helyreállításának alapvető szükségességét, a PAN 2018-ban is
összekötötte a cselekedni akaró magánszemélyek, magán és állami vállalatok, intézmények
kezdeményezéseit. Kezdeményezéseinkkel támogattuk a kulturális hagyományok, értékek ápolását, a
kulturális örökség védelmét, közösségi művelődést, a lakosság életmódjának javítását, a helyi
közösségeket.
Közhasznú tevékenység főbb eredményei
2018-ban is fenntartottuk azokat a közösségi szolgáltatásokat a kulturális területen, melyekre a
nógrádi célközönség nagyon számított.
Benczúrfalván, a Szent Antal Fogadalmi Keresztút tetején épülő Fájdalmas Szűzanya Kápolna építése
nagy lendülettel haladt tovább. A kör alakú kápolna épület falazata fölépült, nyílásokat kialakították,
a tetején a vasbeton koszorú elkészült, amelyre a téli időszakra szigetelés került.
A kápolna építése lehetőséget ad magánszemélyeknek, közösségeknek, hogy hozzájárulásukkal
példát adjanak, és erősítsék a saját, és a helyi, nógrádi térségünkben, a palóc lélekben élő vallásos
hagyományokat.
A tavalyi gyermekrajztáborban készült alkotásokat Szécsény Város Önkormányzatának
együttműködésével a város facebook oldalán virtuális kiállításon mutattuk be. A helyi közösség
nagyon örült, hogy megismerhette gyermekeik munkáját. A legtöbb pozitív értékelést kapott
benczúrfalvi tanuló az iskolai tanévzárón a várostól könyvjutalomban részesült.
2018. augusztus 13-17 között ismét megtartottuk a gyermekrajz tábort. Új rajzolási technika
tanításával a gyermekek készségét fejlesztettük, botanikai és művészeti ismereteiket bővítettük.
Felfedezték a szépet, Benczúrfalva szépségét.
Az alapítvány gazdálkodása szempontjából is eredményes volt a tábor, a részvételi díj, és a pályázati
támogatás révén ez a közhasznú tevékenységünk nyereséges volt, ami nagyon fontos előre mutatás a
rajziskola jövőbeli működtetéséhez. A tanárok és előadók egy része önkéntesen, térítés mentesen
végezte munkáját.
Tevékenységünk révén kapcsolataink, érdeklődő körünk bővült és erősödött, a nyomtatott és
internetes sajtóban, közösségi médiában való megjelenésünk révén jó hírünk tovább nőtt, és
alapvetően megalapoztuk sikeres működésünket a következő évre is.

Szécsény Város Önkormányzata civil pályázata
A helyi önkormányzattól kapott támogatásból a gyermekrajztábor költségeihez járultunk hozzá.
Ebből finanszíroztuk az étkezést, a vezető tanárok honoráriumát.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
2018. június 10-én, vasárnap páduai Szent Antal tiszteletére már második alkalommal volt szentmise
az épülő kápolnában. A szentmisét Varga János atya, a bécsi Pázmáneum rektora mutatta be. Részt
vettek rajta a helyi közösség tagjai, a falu lakói, az alapítvány tisztségviselői, barátai. Alapítványunk
régóta támogatja az alapító okiratában is lefektetett vallásos hagyományok őrzését, zarándokutak
fejlesztését kiemelten a szécsényi kistérségben.
2018. május 25 – 31 virtuális kiállítás Szécsény város honlapján. Elérhető az alábbi linken.
https://www.facebook.com/szecseny.varos.honlapja/photos/a.840294416156500/84029505282310
3/?type=3&theater A kiállítás nagy érdeklődést keltett, a legtöbb szavazatot egy benczúrfalvi
diáklány kapta.
2018. augusztus 13 – 17 Gyermekrajztábor Benczúrfalván, Benczúr Gyula egykori lakóhelyén. Az új
rajztechnikát tanító tanár Orencsák Judit festőművész volt, Füstös István építész művészettörténeti
foglalkozást tartott. Sólyom Barbara táj-és kertépítő mérnök természetismereti foglalkozása után
Istvánfi Balázs, duda művész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára a dudát, az ősi pásztor
hangszert mutatta be.
Az idei rajztábort is sikeresen zártuk. A 1193/2018(IV.4.) számú kormányhatározatnak köszönhetően
a rajziskola épületbe kerül, és a jövőben nem csak szabadtéri, hanem tantermi foglalkozásokat is
tudunk tartani. A rajtábor híre megjelent Szécsény honlapján, a www.szecseny.hu oldalon és
facebook oldalán, a városi kábeltelevízióban. A rajztábor minden napján jelenléti ívet írtak a
résztvevők.

Támogatások tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

2017. évi működési pályázat, NEA-NO-17-M-1244
A tavalyi pályázatból tárgyévben 2018. 03. 31-ig 118.370.- Ft.-t használtunk fel. A pályázat
segítségével finanszírozhattuk az alapítványunk működéséhez elengedhetetlen költségeket, mint
bank, posta, internet, irodaszer, pénzügyi megfelelést elősegítő szolgáltatást, könyvelői díjat.

A Benczúr Gyula Művészeti Akadémia Rajziskola támogatása tárgyévi felhasználásának
szöveges bemutatása
A Kormány 1193/2018(IV.4.) számú Kormány határozata és a kultúráért felelős államtitkár által
hozott támogatási döntés, szerződés száma: 31765/2018/KULTIG szerint az alapítvány 99.997.260 Ft.
összegű vissza nem térítendő, 100% intenzitású támogatást kapott a rajziskola létrehozására. Először
a megfelelő épület, egy helyi védettségű, tájjellegű ház, vásárlása történt meg 2018. szeptemberben.
A ház utca felőli része majd teljes rekonstrukcióra kerül, a hátsó rész elbontása után, oda egy új, a
funkciónak megfelelő épület felépítése történik. 2018. októberben megtörtént az ajánlatkérés a
„Benczúr Gyula Művészeti Akadémia Rajziskolájának megvalósítása” projekthez kapcsolódó

engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése tárgyú beszerzési eljárásához. A legjobb
ajánlatot adó cég, a Kovaterv Kft. (3040 Héhalom, Petőfi u. 11.) képviselője Kovács Miklós adta, akivel
2018. októberben az alapítvány szerződést kötött a tervek elkészítésére. 2018. októberben
megtörtént a közbeszerzési eljárást lebonyolító céggel, az Útkataszter Bt. (3100 Salgótarján,
Szerpentin út 8. fszt.) a szerződés megkötése. 2018. decemberben Kovács Miklós beadta az
építésügyi hatósági engedély iránti kérelmet Szécsény Város Önkormányzatához.

Fájdalmas Szűzanya Kápolna építése
2018. évben többek között az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Alapítvány a Közjóért
támogatásával haladt tovább az építkezés. E két szervezettől kapott támogatás összegét teljes
egészében a kápolna építésére fordítottuk, a támogatások összegével határidőre, számlákkal
elszámoltunk.

Budapest, 2019. május 8.

