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1. Számviteli beszámoló 

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 
A számviteli beszámoló főbb adatai az alábbiak: 
 
Számviteli beszámoló adatai 

Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév 

Mérleg adatai - 
A.  Befektetett eszközök 48 
I.  Immateriális javak   
II. Tárgyi eszközök 48 
III.Befektetett pénzügyi eszközök   
B.  Forgóeszközök   
I.  Készletek   
II. Követelések   
III.Értékpapírok   
IV. Pénzeszközök  460 
C.  Aktív időbeli elhatárolások  
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 508 
D.  Saját tőke 508 
I.  Jegyzett tőke 200 
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)   
III.Tőketartalék   
IV. Eredménytartalék 451 
V.  Lekötött tartalék   
VI. Értékelési tartalék   
VII.Mérleg szerinti eredmény - 143 
E.  Céltartalékok   
F.  Kötelezettségek   
I.  Hátrasorolt kötelezettségek   
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek   
III.Rövid lejáratú kötelezettségek   
G.  Passzív időbeli elhatárolások   
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 508 

Eredménykimutatás adatai - 
Értékesítés nettó árbevétele   
Aktivált saját teljesítmények értéke   
Egyéb bevételek   
Anyagjellegű ráfordítások   
Személyi jellegű ráfordítások   
Értékcsökkenési leírás   
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Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév 

Egyéb ráfordítások   
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE   
Pénzügyi műveletek bevételei   
Pénzügyi műveletek ráfordításai   
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE   
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY   
Rendkívüli bevételek   
Rendkívüli ráfordítások   
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY   
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY   
Adófizetési kötelezettség   
ADÓZOTT EREDMÉNY   
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY   
Közhasznú eredménykimutatás adatai - 
Összes közhasznú tevékenység bevétele 938 
Közhasznú célú működésre kapott támogatás 538 
- alapítótól 100 
- központi költségvetésből 382 
- helyi önkormányzattól   
- egyéb 56 
Pályázati úton elnyert támogatás 400 
Közhasznú tevékenységből származó bevétel   
Tagdíjból származó bevétel   
Egyéb bevétel   
Vállalkozási tevékenység bevétele   
Összes bevétel (A+B) 938 
Közhasznú tevékenység ráfordításai 1 081 
Anyagjellegű ráfordításai 828 
Személyi jellegű ráfordítások   
Értékcsökkenési leírás 253 
Egyéb ráfordítások   
Pénzügyi műveletek ráfordításai   
Rendkívüli ráfordítások   
Vállalkozási tevékenység ráfordításai   
Anyagjellegű ráfordítások   
Személyi jellegű ráfordítások   
Értékcsökkenési leírás   
Egyéb ráfordítások   
Pénzügyi műveletek ráfordításai   
Rendkívüli ráfordítások   
Összes ráfordítás 1 081 
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Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév 

Adózás előtti vállalkozási eredmény   
Adófizetési kötelezettség   
Tárgyévi vállalkozási eredmény   
Tárgyévi közhasznú eredmény - 143 

Tájékoztató adatok - 
Személyi jellegű ráfordítások   
Bérköltség   
bérköltségből: megbízási díjak   
bérköltségből: tiszteletdíjak   
Személyi jellegű egyéb kifizetések   
Bérjárulékok   
A szervezet által nyújtott támogatások   
 

1.2. Könyvvizsgálat 
A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló 
ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló neve, címe és kamarai tagsági száma:                

Jancsó Éva 

8000 Székesfehérvár, Galántai utca 46. 

Kamarai száma: 006320 

 

2. A szervezet bemutatása 

2.1. Elérhetőség 
A szervezet elérhetősége:             

Az alapítvány elérhető a bejegyzett székhelyen: 8042 Moha Fő utca 26. 

Valamint a kuratórium elnökén keresztül: Kohut Mihályné 

                                                                    8042 Moha Ifjúság utca 31.  

                                                                    Tel.: 0630/481-5753 

Web lapon keresztül – kapcsolat űrlap www.moha.hu 

2.2. Azonosító adatok 
A szervezet más szervezetnek nem tagja. A MOHA KÖZSÉG FEJL.KÖZALAPÍTVÁNY besorolása, a 
regisztrációt végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak:                

Az alapító adatai: Moha Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 

                             8042 Moha, Fő utca 26. 

                             Képviselő: Kovács Sándorné polgármester 

A szervezet nyilvántartási száma: 631. 

Bírósági végzés száma: Pk.62.984/2000/7. 

http://www.moha.hu
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2.3. Tevékenység általában 
A MOHA KÖZSÉG FEJL.KÖZALAPÍTVÁNY 2000 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet 
főbb tevékenységei az alábbiak:               

Az alapítvány anyagi lehetőségei függvényében a településfejlesztés, a településrendezés, a település 
környezeti védelme, kulturális és oktatási valamint az egészséges életmód támogatása céllal jött létre. 

Az alapítvány közhasznú szervezet. Az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el: 

   - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

   - kulturális tevékenység, 

   - kulturális örökség megóvása, 

   - természetvédelem és környezetvédelem, 

   - sport tevékenység. 

2.4. Közhasznú tevékenység 
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az 
alábbiakban foglalható össze:                

Az alapító okirat szerint végzett közhasznú tevékenységeink: 

§ 4.alpont :nevelés, oktatás, ismeretterjesztés: tanulmányi verseny kiírása, honlapunk 
megújítása 

§ 5.alpont: kulturális tevékenység: március 15-i ünnepség megszervezése, Szent Iván 
napi rendezvény ismeretterjesztéssel a leghosszabb napról, falu napi rendezvény 
támogatása, Húsvéti- Adventi készülődés ismeretterjesztéssel, Mikulás ünnepség, Falu 
Karácsony szervezése 

§ 6.alpont: kulturális örökség megóvása: „Tikverőzés” lebonyolításában aktív részvétel, 
Májfa állítás szokásának újbóli felelevenítése a falu fiataljainak bevonásával. Helyi 
köztemető rendben tartása.  

§ 8.alpont: természetvédelem, állatvédelem: Föld napja alkalmából szemétszedés a falu 
körül, a helyi parkerdő kitakarítása.  

§ 9.alpont: környezetvédelem: Az FMV Minisztérium által kiírt „Parlagfű mentes 
Magyarországért” pályázaton alapítványunk 400.000,-Ft-ot nyert. Ezt az összeget 
parlagfű mentesítéshez szükséges eszközök beszerzésére fordítottuk.  Június 20-tól 
október 30-ig több alkalommal végeztünk parlagfű irtást a településünk körül ,a helyi 
köztemetőben, valamint azoknál az idős vagy beteg embereknél, akik ezt a feladatot 
nem tudják elvégezni. A lakosság figyelmét szórólapokon hívtuk fel a parlagfű mentes 
környezet fontosságára. Ennek a feladatnak a végre hajtása jól tükrözi, hogy  kis 
falunkban mekkora szerepe van a társadalmi összefogásnak.  

A globális felmelegedésről vetítéssel egybekötött ismeretterjesztő előadást tartottunk. 

Közvetlen környezetünk tisztábbá és szebbé tétele érdekében „Szép kertek, szép házak” 
verseny programot hirdettünk. Ehhez kapcsolódóan október hónapban kerti-cserebere 
keretében sokan jutottunk hozzá olyan növényekhez, melyek hiányoztak a saját 
kertünkből. 

§ 14. alpont: sport tevékenység: egész napos sport rendezvény május elsején, rendszeres 
asztalitenisz versenyek, szervezett keretek között elindítottuk heti két alkalommal a női 
tornát. 
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 Alapítványunk a közhasznú tevékenységén kívül az  alább felsorolt feladatokat látta el, valamint részt 
vett a felsorolt rendezvények szervezésében. 

Begyűjtöttük az 1- és 2 Ft-os érméket. 

Klub délutánt rendeztünk, melyen a régi időkből való „Tikverőzés”-eken készült videókat, képeket 
lehetett megnézni. 

Farsangi jelmezbál szervezésében segédkeztünk. 

Júniusban részt vettünk egy vasgyűjtési akcióban. 

November hónapban az Önkormányzattal karöltve és a helyi Vöröskereszt segítségével egészségnapot 
szerveztünk, melynek egyik fő eseménye a véradás volt. Népszerűsítettünk a helyes táplálkozást, saláta 
készítő versenyt hirdettünk, melyre szép számmal érkeztek finomságok. 

Decemberben közösen készültünk a karácsonyra, mézes kalácsot és egyéb finomságokat készítettünk. 

Hagyomány településünkön a falu nyugdíjasainak köszöntése. Ezt minden évben az Önkormányzat 
rendezi, az alapítvány a lebonyolításban segédkezik rendszeresen. 

Az év utolsó napján a Szilveszteri mulatság megszervezésében is részt vettünk.       

2.5. A szervezet vezetése 
A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők 
adatai az alábbiak:                

Az alapítványt négy fős kuratórium vezeti. 

Elnök: Kohut Mihályné 

           8042 Moha, Ifjúság utca 31 

Alelnök: Vas Zoltán 

          8042 Moha, Ifjúság utca 18. 

Tagok: Bencsik Irén 

            8042 Moha, Fő utca 42. 

            Bodri Tamásné 

            8042 Moha, Ifjúság utca 15/a 

Felügyelő bizottság: 

Elnök: Zámbóné Listár Éva 

           8042 Moha, Fő utca 53. 

 Tagok: Bíró Sándorné 

             8042 Moha, Fő utca 77. 

             Babos Tamás 

             8042 Moha, Ifjúság utca 2. 

Az alapítvány kuratóriuma és a felügyelő bizottság együttes üléseket tart. Ezek havi rendszerességgel 
vannak. Az ott készült jegyzőkönyvet mind két szervezet tagjai e-mail-ben megkapják. 2009-ben tartott 
együttes ülések száma 11, az azokon hozott határozatok végrehajtásáról a kuratórium határidőn belül 
gondoskodott.  

A kuratórium feladatait az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelően végezte. Az 
alapítvány politikai pártoktól független, sem országgyűlési képviselőt sem politikai pártokat nem 
támogat. Cél szerinti tevékenységünk megegyezik az alapítványi okiratba foglaltakkal.  
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Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén az alapítvány képviseletében az 
alelnök jár el. 

 

2.6. Foglalkoztatottak 
A szervezet a tárgyidőszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott. 

3. A vagyon felhasználása 

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: 
 
Vagyoni helyzet alakulása 

 Változás 
Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév Értékben %-ban 

Induló tőke 200 200 0 0.00 
Tőkeváltozás 332 451 119 35.84 
Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00 
Közhasznú tevékenység eredménye 119 - 143 - 262 0.00 
 

4. Költségvetési támogatások felhasználása 

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása 
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi 
gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra. 

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása 
A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: 
 
Költségvetési támogatások felhasználása 

 Kapott Felhasználás  
Támogatás (1000HUF) összeg Célszerint Működési Maradván

y 

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 382 317 65 0 
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és 
szervei 0 0 0 0 
Helyi önkormányzatok és szervei 0 0 0 0 
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 0 0 0 
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 0 0 0 
Alapító 100 100 0 0 
Más forrás 0 0 0 0 
Összesen: 482 417 65 0 
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5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 

5.1. Bevételek 
Kapott támogatások 
A MOHA KÖZSÉG FEJL.KÖZALAPÍTVÁNY tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály 
szerinti bontásban az alábbi táblázat: 
 
Kapott tárgyévi támogatások forrásonként 

Támogató Összeg 
(1000HUF) 

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 382 
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 0 
Helyi önkormányzatok és szervei 0 
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 
Alapító 100 
Más forrás 56 
Összesen: 538 

 
Pályázati úton elnyert támogatások 
A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak: 
 
Pályázati úton elnyert támogatások 

 Elnyert 
Pályázat Kiíró összeg 

1000HUF 

A "Parlagfűmentes Magyarországért" FMV Minisztérium 400 
Összesen:   400 
 

Tagdíjból származó bevételek 
A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált. 

Közhasznú tevékenység bevételei 
A MOHA KÖZSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY a tárgyévben közhasznú tevékenységéből 
bevételt nem ért el. 

Egyéb közhasznú bevételek 
A szervezet a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen bevételt nem realizált. 

Vállalkozási tevékenység bevételei 
A MOHA KÖZSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY a tárgyévben vállalkozási tevékenységet 
nem végzett. 
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5.2. Kiadások 
Cél szerinti juttatások 
A szervezet által a tárgyévben nyújtott cél szerinti juttatásokat mutatja be az alábbi táblázat: 
 
Tárgyévben nyújtott támogatások, juttatások 

Juttatás Összeg 
(1000HUF) 

Tanulmányi és egyéb az alapítvány által szervezett versenyek 118 
Összesen: 118 
 
 
Kiadásaink feladatonkénti és működési költségekkénti bontása 
A táblázat adatai Ft-ban értendők ! 
Működési költségek:  Telefon 65.558,- 
                                   Kulcsmásolás     660,- 
                                      Könyvelési díj   20.000,-   
                                      Posta költség 10.60,- 
                                      Bank költség 15.676,- 
                                      Irodaszer 5.850,- 
                                      Laminálógép +fólia 5.495,- 
Parlagfű mentesítési program:  
                                     Üzemanyag a fűkaszához 13.190,- 
                                      Zsák, kesztyű 5.980,- 
                                      Fűnyíró 67.200,- 
                                      Szóróanyaghoz papír, patron 12.855,- 
                                       Kis értékű eszközök    365.000,- 
(aljnövényzet tisztító 2 db, vállheveder 3 db, sisak 2 db,   
ütőkés 2 db, damilfej 2 db, metsző olló 4 db, kapa 2 db,  
ásó nyéllel 1 db, ásóvilla nyéllel 1 db, gereblye 4 db)  
Húsvéti készülődés: 6.445,- 
Szemétszedés: 4.220,- 
Május  1 + sport nap: 62.390,- 
Szent Ivánnap: 216.815,- 
Egészségnap: 15.085,- 
Adventi készülődés, Mikulás, Karácsony: 21.070,- 
 

Vezető tisztségviselők juttatásai 
A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. 

Közhasznú tevékenység működési költségei 
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek 
elszámolásra. 

Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
A MOHA KÖZSÉG FEJL.KÖZALAPÍTVÁNY a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 
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5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése 
Közhasznúsági cél teljesülése 
A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú 
céljának megfelelően látta el. 

6. Köszönetnyilvánítás 

6.1. Köszönet a támogatóknak 
A MOHA KÖZSÉG FEJL.KÖZALAPÍTVÁNY ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki 
tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. 

 

 

Kohut Mihályné 

A kuratórium elnöke 


