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Főbb kiadásaink 2010. évben: 

 

 

Anyag költség 7.363.936,- 

Igénybevett szolgáltatás 31.315.917,- 

Egyéb szolgáltatás 514.707,- 

Munkabér költségei 8.244.000,- 

Megbízási díj 0.- 

Szem. jell. egyéb kifizetések 45.000,- 

Bérjárulékok 
2.096.264,- 

Egyéb költségek 11.352.305,- 

Összes költség 60.932.129,- 

Vállalkozási kiadás 
585.174,- 

Összes költség 61.517.303,- 

 

 

 Közhasznú bevétel:   61.290.942,-   

 Közhasznú kiadás:    60.932.129,- 

Közhasznú eredmény                 358.813,- 

 

   Vállalkozási bevétel:    518.383,-        

 Vállalkozási kiadás:          585.174,- 

 Vállalkozási eredmény:                               -3.791,- 

 

 2010. december 31-i pénzeszköz (bank, pénztár): 98.539.370,-Ft 
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II. 

 

KIMUTATÁS 

Költségvetési támogatás felhasználásáról 

2010. év 

 

 

2010. évben a költségvetési támogatásból 61.290.942,-Ft-ot kaptunk. 

 

• Munkaügyi Központ -tól kapott működési költség 119.174,- Ft, mely 

teljes összegben a takarítónő bér-és bérterheinek kifizetésére került 

felhasználásra.  

• Országgyűlés szakbizottságától 900.000,-Ft támogatást kaptunk a 

szervezet működési kiadásaira, mely teljes egészében az épület rezsi 

költségeinek kifizetéseként került felhasználásra. 

• Az NCA-EM-09-0304 sz. működési jellegű pályázaton 1.271.000,-Ft 

támogatásban részesültünk, melyből 2009-ben 953.250,-Ft érkezett meg a 

szervezet számlájára. 2010-ben megérkezett a maradvány 317.750,-Ft. A 

támogatásból a Közösségi Ház rezsijét, posta és telefonköltségét tudtuk 

elszámolni. 

• Az NCA-EM-10-0212 sz. működési jellegű pályázaton 1.484.000,-Ft 

támogatásban részesültünk. A támogatásból a Közösségi Ház rezsijét, 

útiköltség térítést, és egyéb a szervezet működésével összefüggő 

kiadásokat számoltunk el, ill. a maradék rész 2011 első félévében fog 

elszámolódni. 

• 500.000,-Ft támogatásban részesült a szervezetünk a KOGART 

Művészeti Alapítványtól – a szervezet rezsiköltségeinek egy része került 

belőle kifizetésre. 
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• A DEMNET Civilek az egyenlő bánásmódért 2006/01/-176.03.01-

009/Makro pályázatból 445.241,-Ft támogatást kaptunk a programvégső 

elszámolásaként, ezt az összeget utófinanszírozásként kaptuk az elszámolt 

költségek alapján, kifizetése 2009-ben történt meg. 

• A ROM-TP-09-A-0007 sz. „Telepes program” keretén belül 99.999.900,-

Ft támogatásban részesültünk, amelyből december 31-ig 14.956.602,-Ft 

került felhasználásra, ill. a maradék a passzív időbeli elhatárolás alá 

került, mert amíg a megvásárolt lakások átalakítása nem fejeződik be, 

addig nem lehet a mérlegben elszámolni, csak a 2011-es beszámolóban 

fog szerepelni. A program keretén belül 15 családnak vásároltunk 

lakóingatlant, ennek felújítása, 61 fő képzésbe bevonása, egészségügyi 

állapotfelmérése történt meg, ill. kulturális programon és táborban is részt 

tudtak venni az érintettek. 

• A TÁMOP-3.3.5/A-08/1-2009-0038 sz. Tanoda program keretén belül 

13.130.399,-Ft támogatás érkezett meg, ennél jóval több került 

felhasználásra, de a novemberi elszámolást még mindig nem utalta át az 

ESZA KHT. A kiadások a Tanoda program pedagógusainak bérköltségét, 

a beszerzésre került számítógépek és projektor költségét, az étkezési 

költségeket, és a telefon-irodaszer kiadásokat tartalmazza. 

• A TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0084 sz. Közösségi ház pályázatra 

29.653.813,-Ft támogatás érkezett meg. Ebből a programban résztvevő 

személyek bér-és járulék költségei kerültek kifizetésre, rengeteg eszközt 

kellett megvásárolni a kézműves foglalkozásokhoz gyöngyöt, vesszőt, 

gipszet stb. A programban részt vett 160 fő 10.000,-Ft ill. 15.000,-Ft 

képzési támogatásban részesült a megvalósítás ideje alatt (májustól év 

végéig)  

• A TÁMOP-3.3.7-09/2-2009-0009 sz. LHH-s tanoda program előlege is 

megérkezett 69.470.934,-Ft. Ebből a lucfalvai és mátraverebélyi tanoda 
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épületének festése és nyílászáróinak kicserélése merült fel költségként, ill. 

a továbbiakban már 4 helyszínen fogunk tanodai szolgáltatást biztosítani. 

• Az APEH SZJA 1%-os felajánlás keretében szervezetünk 25.370,-Ft 

támogatásban részesült, amely teljes egészében felhasználásra került a 

szervezet működési kiadásaként. 

• 2.515,-Ft egyéb támogatást realizálhattunk a műanyag palackok 

zsugorításáért a ThermoPress Kft-től. 
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III. 

Vagyon felhasználásáról szóló kimutatás 

 

 

Főbb bevételeink 2010. évben: 

 

Tagdíj bevétel 39.000.- 

APEH 1% 25.370,- 

Pályázat 59.704.218,- 

Adomány 0,- 

Támogatás 1.519.174,- 

Egyéb bevétel 3.180,- 

Összesen 61.290.942,- 

Vállalkozói bevétel 581.383,- 

Összes bevétel 61.872.325,- 

 

2010. évben közhasznú szervezetünknek vállalkozási bevétele is keletkezett: 

 

Kamatbevétel pénzintézettől:    113.083,-Ft 

Egyéb bevétel (bérl.díj, fénymásolás)   468.300,-Ft 

Összesen:      518.383,-Ft 
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IV. 

 

Cél szerinti juttatások kimutatása 

 

 

 

 

Cél szerinti juttatás a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és 

Szószólók Szövetségénél a 2010. évben: 

 

 

Cél szerinti juttatást nem volt 2010-ben.  

 



 8 

V. 

 

Kapott támogatásokról szóló kimutatás 

 

 

A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége 

2010. évben az alábbi helyekről kapott támogatásokat: 

 

• Munkaügyi Központ -tól kapott működési költség 119.174,- Ft, mely 

teljes összegben a takarítónő bér-és bérterheinek kifizetésére került 

felhasználásra.  

• Országgyűlés szakbizottságától 900.000,-Ft támogatást kaptunk a 

szervezet működési kiadásaira, mely teljes egészében az épület rezsi 

költségeinek kifizetéseként került felhasználásra. 

• Az NCA-EM-09-0304 sz. működési jellegű pályázaton 1.271.000,-Ft 

támogatásban részesültünk, melyből 2009-ben 953.250,-Ft érkezett meg a 

szervezet számlájára. 2010-ben megérkezett a maradvány 317.750,-Ft. A 

támogatásból a Közösségi Ház rezsijét, posta és telefonköltségét tudtuk 

elszámolni. 

• Az NCA-EM-10-0212 sz. működési jellegű pályázaton 1.484.000,-Ft 

támogatásban részesültünk. A támogatásból a Közösségi Ház rezsijét, 

útiköltség térítést, és egyéb a szervezet működésével összefüggő 

kiadásokat számoltunk el, ill. a maradék rész 2011 első félévében fog 

elszámolódni. 

• 500.000,-Ft támogatásban részesült a szervezetünk a KOGART 

Művészeti Alapítványtól – a szervezet rezsiköltségeinek egy része került 

belőle kifizetésre. 

• A DEMNET Civilek az egyenlő bánásmódért 2006/01/-176.03.01-

009/Makro pályázatból 445.241,-Ft támogatást kaptunk a program végső 
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elszámolásaként, ezt az összeget utófinanszírozásként kaptuk az elszámolt 

költségek alapján, kifizetése 2009-ben történt meg. 

• A ROM-TP-09-A-0007 sz. „Telepes program” keretén belül 99.999.900,-

Ft támogatásban részesültünk, amelyből december 31-ig 14.956.602,-Ft 

került felhasználásra, ill. a maradék a passzív időbeli elhatárolás alá 

került, mert amíg a megvásárolt lakások átalakítása nem fejeződik be, 

addig nem lehet a mérlegben elszámolni, csak a 2011-es beszámolóban 

fog szerepelni. A program keretén belül 15 családnak vásároltunk 

lakóingatlant, ennek felújítása, 61 fő képzésbe bevonása, egészségügyi 

állapotfelmérése történt meg, ill. kulturális programon és táborban is részt 

tudtak venni az érintettek. 

• A TÁMOP-3.3.5/A-08/1-2009-0038 sz. Tanoda program keretén belül 

13.130.399,-Ft támogatás érkezett meg, ennél jóval több került 

felhasználásra, de a novemberi elszámolást még mindig nem utalta át az 

ESZA KHT. A kiadások a Tanoda program pedagógusainak bérköltségét, 

a beszerzésre került számítógépek és projektor költségét, az étkezési 

költségeket, és a telefon-irodaszer kiadásokat tartalmazza. 

• A TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0084 sz. Közösségi ház pályázatra 

29.653.813,-Ft támogatás érkezett meg. Ebből a programban résztvevő 

személyek bér-és járulék költségei kerültek kifizetésre, rengeteg eszközt 

kellett megvásárolni a kézműves foglalkozásokhoz gyöngyöt, vesszőt, 

gipszet stb. A programban részt vett 160 fő 10.000,-Ft ill. 15.000,-Ft 

képzési támogatásban részesült a megvalósítás ideje alatt (májustól év 

végéig)  

• A TÁMOP-3.3.7-09/2-2009-0009 sz. LHH-s tanoda program előlege is 

megérkezett 69.470.934,-Ft. Ebből a lucfalvai és mátraverebélyi tanoda 

épületének festése és nyílászáróinak kicserélése merült fel költségként, ill. 

a továbbiakban már 4 helyszínen fogunk tanodai szolgáltatást biztosítani. 
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• Az APEH SZJA 1%-os felajánlás keretében szervezetünk 25.370,-Ft 

támogatásban részesült, amely teljes egészében felhasználásra került a 

szervezet működési kiadásaként. 

• 2.515,-Ft egyéb támogatást realizálhattunk a műanyag palackok 

zsugorításáért a ThermoPress Kft-től. 
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VI.  

 

Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 

 

 

• Személyi jellegű ráfordítások, költségek    - 

 

• Bérköltségek, megbízási díj              - 

 

• SzJA köteles juttatás              - 

 

• Költségtérítések       52.740,- Ft 

 

• Adott kölcsönök összege       - 

 

• Egyéb juttatások        - 

 

 

Összesen:        52.740,-Ft 
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VII. 

 

Közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló 

 

A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége a 

bíróság 60061/1996/28. számú végzéssel közhasznú szervezetként 

nyilvántartásba vételre került. 

Tevékenységét az alapszabályban meghatározottak alapján végzi. Kiegészítő 

jelleggel vállalkozói tevékenységet is folytatott, amely többségében 

kamatbevételből, terembérleti díjból és fénymásolásból tevődött össze.  

Az elmúlt évben az egyesület közhasznú bevétele 61.290.942 Ft volt, 

vállalkozási bevétele pedig 581.383,- Ft volt.  

2010-ben az elmúlt évekhez hasonlóan jelentős bevételt szerzett pályázat útján.  

 

Megvalósított nagy programjaink a következők voltak:  

 

• Tanoda program (TÁMOP-3.3.5/A-08/1-2009-0038) 

• Telep felszámolás (ROM-TP-09-A-0007) 

• Nyári TÁBOR 

• Roma Közösségi Ház (TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0084) 

• Jogvédő Iroda 

 

Bátonyterenye, 2011. március 10. 

 

Záradék: ezt a közhasznúsági jelentést az egyesület vezetőségének                                              

előterjesztése nyomán a 2011. március 10.-i Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 


