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Beklen Alapítvány  Közhasznúsági beszámoló 2005. 

2. oldal 

BB ee mm uu tt aa tt kk oo zz áá ss ::   
Ma már tudjuk, hogy a pluralista demokrácia kialakításában milyen fontos szerep hárul a harmadik szektorra, a civil 
társadalomra, illetve a civil társadalom által létrehozott nem kormányzati szervezetekre. Maga a demokrácia, mint görög 
szó, eredetileg népuralmat jelentett, illetve egy közösség, vagy a társadalom többsége által kinyilvánított akarat érvényre 
juttatását, illetve juttatásának formáját. Valójában azonban a társadalmak fejlődésével maga a demokrácia is – mint 
társadalmi rend – fejlődött, így mára elérte – ha csak elvi szinten is – hogy nem csak a többség, de a kisebbség, akaratát is 
érvényesíteni tudja a többséggel szemben, illetve a közvetlen társadalom akaratát is a mindenkori kormányhatalommal 
szemben. Tehát a közvetlen társadalom, így polgári kezdeményezések összegzéseként körvonalaiban kialakulnak a civil 
szervezetek formái, ahol a társadalom, illetve egyénenként a polgárok önkéntesen vesznek rész közös célok megvalósítása, 
védelme érdekében. Ezen kezdeményezések elvileg az államtól elkülönülve, autonóm módon kell, hogy működjenek, ám ezek 
a formák mindenkor, a demokrácia fejlődésével és átalakulásával együtt újra át és át kell, hogy értékelődjenek.  
A fenti elvet követő módon az Alapítvány a civil szervezetek és civil társadalom támogatásával és szervezett programjaival 
azt szeretné elérni, hogy stabil szociális háttérrel rendelkező, környezetkultúrára és művészetek iránt fogékony régió jöjjön 
létre hazánk eme régiójában. 

TT ee vv éé kk ee nn yy ss éé gg üü nn kk   bb ee mm uu tt aa tt áá ss aa   
Alapítványunk alapítás óta lát el működési területén (főként Jász-Nagykun-Szolnok megye keleti része, a 

Nagykunság, Nagysárrét peremvidéke) hiánypótló koordinációs munkát, így z határozta meg 2006-os működését is. 
Szervezetfejlesztési törekvései, általános civil szolgáltató tevékenységei, kisösszegű adományai jócskán hozzájárultak a 
térség civil életének a fejlődéséhez. Ennek a sokszínű munkának a sokasodása volt jellemző 2006-ban is, amikor 20 
önálló szakmai programot bonyolítottunk le számos közérdekű területet érintve, 6 új kiadvány megjelenését 
támogattuk. 2007-ban sem lesz ez másképp, hiszen a tervek között még több tevékenység szerepel, még több 
meghívást kapunk előadói tevékenységekre, facilitátori munkákra, és sok civil szervezetnek vagyunk fontos partnere 
különböző programokban, ahol az együttműködésen alapuló problémakezeléssel javítjuk tevékenységeink 
eredményességét. Sok civil partnerünk közül van néhány, amelyik országos szervezetként (pl. Nimfea 
Természetvédelmi Egyesület) von be bennünket szakmai tevékenységeibe, de többnyire kisebb, csak önkéntes alapon 
működő szervezetek kérnek tőlünk támogatást különböző programokhoz. Széleskörű civil szakmai 
együttműködéseink mellett nagy hangsúlyt fektetünk az ágazatok közötti együttműködések kiépítésre is. Nagyon 
fontos, hogy az üzleti szektorból partnereket találjunk különböző civil kezdeményezések felöleléséhez, de ugyanígy 
fontos célunk, hogy a civil szervezetek és az önkormányzatok egymásra találását elősegítsük.  

Alapítványunk korábban is nem csak az NCA – hanem minden más támogatójának támogatásával elszámolt. 
Az elmúlt három évben hét alkalommal ellenőrizték alapítványunkat, de minden alkalommal rendben volt minden. 
Alapítványunk valós civil alapokon nyugvó (nem önkormányzat, vagy állami intézmény által létrehozott) szervezet, 
ami nem csak esélyegyenlőség segítésének elvét tartja szemelőtt, hanem azt is, hogy működésével a szervezet 
tevékenységének társadalmi hasznosságát fenntartsa, növelje. Ezen szempontok miatt kiemelt fontosságú 
szervezetünk működésének segítése, támogatása az NCA működési keretéből. 

Konkrét lebonyolított programjaink: 

- civil műhely szolgáltatás fenntartásával közel 30 civil szervezetnek nyújtottunk irodai infrastruktúránkkal 
segítséget tevékenységeik végzéséhez. Irodánk tárgyalója megbeszélések, egyeztetések helyszíne. Internet 
elérhetőségünk díjtalanul használhatják úgy is, hogy évek óta nem kaptunk Teleház fenntartásra támogatást. 

- helyi konfliktuskezelés programunkban az NCA szakkollégiumának támogatásával helyi találkozókat, 
fórumokat szerveztünk a képviselő-testület tagjainkat, szakbizottságainak a bevonásával, meghívtunk több 
ágazat képviselőjét, vállalkozókkal ültünk le a helyi támogatási kultúra javításáért, szerveztek 
együttműködését és közös pályázatik létrejöttét kezdeményeztük és segítettük. 

- Érdekérvényesítés programunkban a Nimfea Természetvédelmi Egyesülettel közösen léptünk számos 
térségi beruházás negatív társadalmi-környezeti hatásával szemben.  

- támogatási tevékenységekkel helyi művészek munkáinak bemutatását segítettük elő, kisebb (max. 10-20 
ezer forintos) adományokkal helyi rendezvényeket, ifjúsági programokat támogattunk. 

- helyi identitás erősítése programunk kapcsán kiadványokat jelentettünk meg. 
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a.) Számviteli beszámoló: 

1 8 8 3 2 2 6 8 9 1 3 3 5 2 9 1 6 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 
 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 

 
2 0 0 6 

év 
 

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 
adatok eFt-ban 

Sorsz
ám A tétel megnevezése Előző év Ekőző év(ek) 

helyesbítése Tárgyév 

a B c d e 
1 A. Befektetett eszközök (2-4.sorok)  9.303 1.106  9.810
2 I.    IMMATERIÁLIS JAVAK     75         50
3 II.   TÁRGYI ESZKÖZÖK   9.228 1.106  9.760

4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 
ESZKÖZÖK  

5 B. Forgóeszközök (6-9. sorok)   1.512    552
6 I.   KÉSZLETEK  
7 II.  KÖVETELÉSEK     271      130
8 III. ÉRTÉKPAPÍROK  
9 IV. PÉNZESZKÖZÖK   1.241      422
10 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)  ÖSSZESEN  10.815 1.106 10.362
11 C. Saját tőke (12.-16. sorok)    10.533 1.106  10.325
12 I.   INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE         50         50
13 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY    6.081 1550  10.182
14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK  

15 
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ 
TEVÉKENYSÉGBŐL) 

  4.402 -444   93

16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL  

17 D. Tartalék     247    -
18 E.  Céltartalék  
19 F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)      35     37

20 I.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK  -   

21 II.  RÖVID LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK     35     37

22 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 
(11.+17.+18.+19.sor)    10.815 1.106   10.362
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1 8 8 3 2 2 6 8 9 1 3 3 5 2 9 1 6 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 
 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK 

EREDMÉNYLEVEZETÉSE 
 

2 0 0 6 
év 

 
 „A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 

adatok eFt-ban 
Sorsz
ám A tétel megnevezése Előző év Ekőző év(ek) 

helyesbítése Tárgyév 

a b c d e 

1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 
(I+II) 21.390   9.694

2 
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT 
BEVÉTELEK 
    (1.+2.+3.+4.+5.) 

21.390    9.694

3     1. Közhasznú célú működésre kapott 
támogatás  232    

4         a.) alapítótól  
5         b.) központi költségvetéstől   232   
6         c.) helyi önkormányzattól  
7         d.) egyéb      339
8      2. pályázati úton elnyert támogatás 5.026    8.282
9      3. közhasznú tevékenységből származó bevétel 2.096     1.069
10      4.  Tagdíjból származó bevétel  
11      5.  Egyéb bevétel 14.036  4

12 II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ 
BEVÉTELEK  

13 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)  
14     1. Pénzügyileg rendezett bevételek  
15     2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek  
16 C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 21.390     9.694

17 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 
(A/II+B/2) 

 

18 E.Közhasznú tevékenység ráfordításai 1+2+3+4 24.700 1.994   10.112
19     1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 13.170    8.516
20     2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások  
21     3. Ráfordítást jelentő elszámolások 3.818 444      1.085
22     4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 7.712 1.550     511

23 F.Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
1+2+3+4    

24     1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások    
25     2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások    
26     3. Ráfordítást jelentő elszámolások    
27     4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások    
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 
 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK 

EREDMÉNYLEVEZETÉSE 
 

2 0 0 6 

év 
 
 „A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”       

adatok eFt-ban 
Sorsz
ám A tétel megnevezése Előző év Ekőző év(ek) 

helyesbítése Tárgyév 

a b c d e 
28 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1.+-2.) 508 -1.550 667

29 Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi  
eredménye (A/I-E/1-E/4) 508 -1.550 667

30 Vállalkozási tevékenység tárgyévi    
pénzügyi eredménye (B/I-F/1-F/4)  

31 H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1+-2) -3.818 -444 -1.085

32 Közhasznú tevékenység nem pénzben  
realizált  eredménye (A/II-E/2-E/3) -3.818 -444 -1.085

33 Vállalkozási tevékenység nem pénzben 
realizált  eredménye (B/2-F/2-F/3)  

34 I.   Adózás előtti eredmény  B-F/I+-H2  
35 J.   Fizetendő társasági adó  
36 K. Tárgyévi eredmény  4.402 -444  93

37 Közhasznú tevékenység tárgyévi 
eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 4.402 -444  93

38 Vállalkozási tevékenység tárgyévi 
Eredménye (I-J)    

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 
39 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1.755
40              1. Bérköltség   1.292
41                  ebből   - megbízási díjak 
42                              - tiszteletdíjak 
43               2. Személyi jellegű egyéb kifizetések  
44               3. Bérjárulékok    463
45 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 6.668
46 C. Értékcsökkenési leírás   1.085
47 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások    93
48 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)  

49              ebből:  A Korm.rend. 16 §(5) bekezdése szerint kötelezettségként  
                         elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás  

50 F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege       
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b.) Költségvetési támogatás felhasználása: 

Alapítványunk nem részesült közvetlen költségvetési támogatásban. 

c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

Alapítványunk az alakulást követő indulótőkét nem gyarapította, illetve nem változtatta, tehát a 
vagyont nem változtattuk, nem használtuk fel. 

A 2005. évi mérleg módosításával a tőkeváltozás 7631 eFt, a 2006. évi 10.182 eFt, változás +25 % 

d) A cél szerinti juttatások kimutatását; e) A központi költségvetési szervtől, 
elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás 
mértékét; 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése ügyén a 
Nagykunsági tározó térségében az ökológikus gazdálkodás 
népszerűsítése, és gazdálkodók bevonása az agrár-
környezetvédelemi programba  

600 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Társadalmi részvétel a tiszántúli közútfejlesztésekkel 
kapcsolatban. 1200 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

Környezet- és természetvédelmi szakmapolitikai 
célkitűzések integrálása a természeti erőforrásokat 
veszélyeztető fejlesztési tervekbe, kiemelten a turizmus, 
élelmiszerbiztonság és éghajlati tudatosság témákban 

1400 

Nemzeti Civil Alapprogram Konfliktuskezelés a hétköznapokban – tréning 
önkormányzatok és civilszervezeteknek a nagykunságban 704 

Nemzeti Civil Alapprogram Működési célú pályázat 350 
Nemzeti Kulturális Alapprogram 
Igazgatóság Alföld IV. kötet kiadása 700 

Nemzeti Kulturális Alapprogram 
Igazgatóság Alföld V. kötet kiadása 300 

 
 

f.) A szervezet vezető tisztviselőinek nyújtott juttatások értékét, összegét; 

Kontos Tivadar, kuratóriumi tag 2006. július – 2006. november időszakban az alapítvány 
foglalkoztatottja volt, munkabére bruttó havi 108.000 eFt. 

 
 
 
 Barna Tamás 
 Kuratóriumi elnök 


