
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2020.05.01 15:16:35

05 Miskolci Törvényszék

Közigazgatási Nyugdíjasok Egyesülete

0 5 0 2 0 0 0 2 0 5 8 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.01 15.25.41



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Közigazgatási Nyugdíjasok Egyesülete

3 5 2 5 Miskolc

Városház tér

1

    

0 5 0 2 0 0 0 2 0 5 8

0 5 0 0 P k 6 2 0 5 8  1 9 9 6

1 8 4 2 1 1 6 7 1 0 5

Siska Andrásné

Miskolc 2 0 2 0 0 3 0 9

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.01 15.25.41



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Közigazgatási Nyugdíjasok Egyesülete

4

4

1 382 1 263

1 382 1 263

1 386 1 263

1 386 1 263

1 270 1 386

116 -123

1 386 1 263

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.01 15.25.41



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

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

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Közigazgatási Nyugdíjasok Egyesülete

1 871 2 297 1 871 2 297

348 393 348 393

303 200 303 200

1 871 2 297 1 871 2 297

1 871 2 297 1 871 2 297

310 620 310 620

100 100

149 4 149 4

1 196 1 796 1 196 1 796

1 755 2 420 1 755 2 420

116 -123 116 -123

116 -123 116 -123

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.01 15.25.41



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Közigazgatási Nyugdíjasok Egyesülete

303 200 303 200

200 200 200 200

44 59 44 59

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.01 15.25.42



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Közigazgatási Nyugdíjasok Egyesülete

3 5 2 5 Miskolc

Városház tér

1

    

0 5 0 0 P k 6 2 0 5 8  1 9 9 6

0 5 0 2 0 0 0 2 0 5 8

1 8 4 2 1 1 6 7 1 0 5

Siska Andrásné

időskorúakkal való foglalkozás, kulturális tev.

2011.évi CLXXXIX tv.

1991.évi XX.tv., 2001.évi LXIV.tv,1996.évi LIII.tv, 64§(1). 2011.évi CCXI.tv

Közigazgatásból nyugdíjba vonultak

118

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.01 15.25.42



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Közigazgatási Nyugdíjasok Egyesülete

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.01 15.25.42



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

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

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Közigazgatási Nyugdíjasok Egyesülete

1 871 2 297

44 59

1 827 2 238

1 755 2 420

100

116 -123

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.01 15.25.42



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Közigazgatási Nyugdíjasok Egyesülete

Budapesti kirándulás

BAZ. Megyei Közgyűlés Elnöke

2019. május hó

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.01 15.25.42



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Közigazgatási Nyugdíjasok Egyesülete

Szociális feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása

MMJV Önkormányzat

2019. augusztus hó

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.01 15.25.42



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Közigazgatási Nyugdíjasok Egyesülete

13900 azonosító számú támogatás

MMJV Önkormányzat

2019. október hó

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.01 15.25.42



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Közigazgatási Nyugdíjasok Egyesülete

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.01 15.25.42



PK-542
PK-542-02 Szöveges beszámoló

BESZÁMOLÓ 2019.év Elnöki.pdf



1

BESZÁMOLÓ

A Közigazgatási Nyugdíjasok Egyesülete 2019. évi munkájáról

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Egyesületi Tagok! Kedves vendégek!

Az egyesület éves munkájáról minden évben be kell számolni a legfőbb 
szervünknek, a közgyűlésnek. A beszámoló készítése során mindig felmerül a 
kérdés az  elnökségben, hogy mennyire legyen részletes, ne legyen hosszú, csak 
röviden hisz valamennyien részesei voltatok- vagytok, mindannak amit tettünk, 
szerveztünk, végeztünk.

Itt most be is fejezhetném a beszámolót, de ezt felelősséggel nem tehetem s 
állíthatom, hogy nincs is okunk és módunk elhallgatni azokat az eredményeket, amit 
együtt elértünk. 

A Közigazgatási Nyugdíjasok Egyesülete, 25. éve működő, Miskolc, Városház tér 1. 
szám alatti székhellyel, bejegyzett közhasznú, civil szervezet. Az ügyvezetői 
feladatokat, 5 tagú elnökséggel, a 2-2 fős bizottsággal közösen látjuk el, az 
ellenőrzést 3 tagú felügyelő bizottság végzi.

---2019. évben a Közgyűlés egy alkalommal ülésezett, ahol az éves beszámolók 
mellett, egy új elnökségi tagot is választottunk. Egy év után határozottan állíthatom, 
hogy jó választás volt!  

---Az alapszabály az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy 
alkalommal kötelező jelleggel írja elő. Ezzel szemben 2019. évben szinte minden 
hónapra legalább 2 elnökségi ülés jutott. A megoldandó feladatok kényszerítik ki, 
hogy dönteni, intézkedni kell. Kialakult munkamódszerünk, hogy az elnökségi ülésein
a bizottságok tagjai és a felügyelő bizottság elnöke is rendszeresen részt vesznek, 
segíti a munkamegosztást, az első kézből kapott információkat. Az elnökségi 
üléseken demokratikusan, olykor vitáktól sem mentesen születnek meg a döntések 
ahhoz, hogy kellően előkészített, konkrét és pontos tájékoztatást adjunk hónapról-
hónapra a tagoknak a programokról.         

 A programok szervezésén túl, az elnökségre sok olyan feladat hárul, ami a 
törvényes működéshez, a jogszabályi előírások teljesítése vagy a bizonylati fegyelem

betartása, pénzkezelés, nyilvántartások vezetése, a levelezések, kapcsolatok 
ápolása, értekezleteken való részvétel, a pályázatokkal kapcsolatos nem kis 
feladat. stb.
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Néhány statisztikai adat a tagokról.

A tagok száma jelenleg 118 fő.  2019. évközben felvételét kérte 18 fő, 2020. 
évben a mai napig 14 főt vettünk fel. Örülünk nekik , kívánjuk érezzék jól 
magukat ebben a közösségben.

Tagok összetétele:

Nemek szerint: 93 fő nő  78.8 % ;  25 fő férfi 21fő ,2.6%,  a férfiak számaránya 
minimálisan növekedett az elmúlt évhez viszonyítva.

Átlagéletkor: 72,4 év. 59 évestől-89 évesig szóródik az életkor. Az új fiatal 
nyugdíjasoknak köszönhetően átlagéletkorunk alig változik. 

Tisztelt egyesületi Tagok!

A gazdálkodásról egy külön napirend keretében tájékoztatjuk a közgyűlést, 
néhány gondolatot itt is mondok a témához kapcsolóan.

 A közhasznúság egyik mutatója a társadalmi támogatottság, hogy milyen 
nagyságrendű az SZJA 1 %-ból kapott összeg. Több egyesületnek ezen múlott a 
közhasznúsági minősítése

Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki az egyesületünknek 
utaltatta adója 1 %-át.  Ismét itt van az adó bevallás ideje. Kérem vegyük a 
fáradságot s akinek van adója, vagy van olyan ismerőse és az 1 %-t nem adja 
másnak, tegye meg, hogy egyesületünk adószámát ráírja a rendelkező lapra. 
(18421167-1-05)

-2019. évben több pályázatot is készítettünk és adtunk be.

- Megyei Közgyűlés Elnökéhez benyújtott pályázatra 100 000 Ft-t kaptunk.  

-Miskolc mj. Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 
Nyugdíjas Klubok működési kiadásának támogatására kiírt pályázaton nyertünk 
50 000 Ft- t, 

-Miskolc Megyei Jogú Város  Polgármestere nyugdíjas szervezeteket további 
50 ezer forinttal támogatta. 

Mind három összeggel a „Megállapodásban” foglaltaknak megfelelően 
számlákkal, beszámolókkal határidőre elszámoltunk. 
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2019. évben is pályáztunk a civilszervezetek részére, működésre és szakmai 
programra kiírt pályázatra a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. Elmúlt évben 
nem nyertünk. Várólistán maradtunk.

(2020 évre is beadtunk a pályázatot a NEA-hoz, s örömmel jelentem, hogy 
eredményesen 200 ezer forintot kaptunk működési költségre. ) 

Mint arról már korábban is beszámoltunk társpályázók voltunk az  „Aktívan, 
önként egy közösségért projektben, a Humán Integra Alapítvánnyal.  
Megállapodás alapján több rendezvényünket anyagiakkal is támogatták. Ez a 
program három évre szólt és sajnálatunkra ez év március 31-én vége ér. 

Kapcsolatainkról! 

A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Főigazgatójával és munkatársaival  
kapcsolatunk jó. Ők adnak nekünk helyet, postánkat kezelik.

B-A-Z Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársaival, a Megyei Közgyűlés 
elnökével  kapcsolatunk jó. Anyagiakban is támogattak és most itt vagyunk a 
Dísztermet térítés mentesen kaptuk meg. A munkatársak, ha hozzájuk 
fordulunk segítenek! Meghívást kaptunk a rendezvényekre: Ünnepi 
Közgyűlésekre, a Megyenapra.

-Miskolc Mj. Város vezetőitől  korábban is meghívást kaptunk  a civileket 
érintő összejövetelekre, a Salkaházi program keretén belül tartott 
rendezvényekre.

Egyesületünk három szövetségnek is tagja

- a Társadalmi Egyesületek BAZ. Megyei Szövetségének, (TESZ)  havonta, egy 
alkalommal helyiséget térítésmentesen biztosítanak számunkra.     

- A BAZ. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége. 
(NYÉSZ) Rendszeresen tartott a nyugdíjasokat érintő információkat 
közvetítenek felénk ezzel is segítve a mi munkánkat. 

Valamint a Nyugdíjasok Megyei és Városi Képviseletének is.

-, A civil szervezetek munkáját hívatott segíteni a Civil Információs Centrum 
Rendszeres értekezleteken információi továbbításban, jogszabály 
értelmezésben, pályázatok elkészítésében konkrét operatív segítséget is adnak.
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Tapasztaltátok, hogy jó kapcsolatot alakítottunk ki a város kulturális 
intézményeivel: Színház, Művészetek Háza, Herman Ottó Múzeum, 
rendszeresen megkapjuk a programokat, kedvezményes lehetőségekre 
felhívják figyelmünket, amit továbbítani tudunk számotokra. 

Több Alapítvánnyal, Nyugdíjas  egyesület vezetővel,  tagjaikkal vagyunk 
kapcsolatban, tájékoztatjuk egymást programjainkról, s ha tudunk  részt 
veszünk egymás rendezvényein..

A környezetünkben egyesületünk ismertsége, elismertsége -szerénytelenség 
nélkül mondhatom-, hogy egyre jobb. Mutatja ezt többek között a hozzánk 
érkező tagfelvételi kérelmek száma, a sajtó, és más szervezetek tagjai részéről 
programjaink iránti érdeklődés. 

Tisztelt Közgyűlés!

A szervezett rendezvények, kirándulások száma 2019. évben   23 + 17 
alkalommal szerveztünk un. klubfoglalkozást. 16 olyan programon vettünk részt
amit nem mi szerveztünk ajánlottunk, de számát sem tudom az emailben 
elküldött, rendezvényeknek, programoknak. Közel 1500 fő vett részt ezeken a 
programokon, egy- egy kirándulás, rendezvény átlagos részvételi létszáma 40 
fő. Ez a szám évenként emelkedik. 

A programok szervezése, előkészítése elnökségi ülésen kezdődik és fejeződik 
be, minden döntés és megvalósítás közös munka eredménye.. 
Munkamegosztás alapján hol az egyik, hol a másik bizottság „vállalja” magára a 
gazda szerepét.  Aztán vannak olyan feladatok melyek maradnak a közösbe 
vagy valamelyik elnökségi tag vagy egyesületi tag lesz a felelőse. Pl: A 
horvátországi kirándulás szervezése, vagy a kézműves foglalkozások 
előkészítése, lebonyolítása, a regisztrációkon való közreműködés, de több 
ajánlott programot is idesorolhatnék. 

Közösség építést és együvé tartozást erősítette a logóval ellátott poló, vagy az 
elmúlt évben megjelent 90 tagtársunk fényképét, nevét tartalmazó Fotókönyv, 
ami mára már igen csak kiegészítésre szorul. 

Közösségünket gazdagítja, ünnepi rendezvényeink hangulatát színesíti a „Városi
Vadvirágok Dalkör” közreműködése, műsora, akik a város, a megye, de 
országos rendezvényeken is képviselték egyesületünket.



5

Kedves Egyesületi Tagok!

Az elmúlt évben is folyamatosan azon munkálkodtunk, hogy a közgyűlés által 
elfogadott program minél gazdagabb, tartalmasabb, szórakoztatóbb legyen s 
minél több tagot tudjunk általa megszólítani, bevonni. Közösségünk egységét 
megtartani, tovább építeni, új és hasznos ismereteket nyújtó előadásokat 
szervezni. 

Az hogy ez így sikerült azt a Ti cselekvő közreműködésetekkel, aktivitásotokkal 
érhettük csak el. Nem csak passzívan részt vettetek a vezetés által 
megszervezett programokon, hanem kezdeményeztetek, kirándulást 
szerveztetek, előadást tartottatok, verset mondtatok vagy énekeltetek azért, 
hogy szórakoztassátok tagtársaitokat, hogy örömet szerezettek másoknak s 
nem utolsó sorban saját magatoknak. Névszerinti felsorolásra nem vállalkozom,
mert nagy örömünkre már olyan sokan segítségünkre vannak, hogy valakit 
biztos kifelejtenék.

 Köszönet érte mindenkinek!

Tisztelt Közgyűlés!

Beszámolóm vége felé szeretném megköszönni az Elnökség tagjainak az éves 
munkát, hogy együtt gondolkodva, önzetlenül, saját időt, energiát, olykor 
anyagi javakat is feláldozva, felelősséggel tették a dolgukat. 

Köszönöm az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a  Kulturális Bizottság 
tagjainak a rendszeres operatív, teljes oda adással végzett munkát. 

Köszönöm a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak segítő, ellenőrző 
tevékenységet.

 Összehangolt, közös munkával tudtuk elérni mindazt, amiről ma itt 
beszámolunk.

Kedves Egyesületi Tagok!

Tudom, hogy nem volt hibátlan mindaz amit csináltunk, de közel 120 fős 
közösségben nem könnyű azonos igényeket és fogadókészséget összehangolni. 
Mindez talán törvényszerű is, hiszen tagságunk összetételében már generációs 
különbségek mutatkoznak. Nem vagyunk egyformák. Igényeink, teljesítő- és 
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tűrőképességünk is eltérő. Öröm számunkra, hogy ilyen sokszínűség mellett is 
sikerült igényes, szórakoztató összejöveteleket, családias hangulatú 
találkozókat megvalósítani.

 Az elnökség nevében mindenkinek köszönöm.!

Tisztelt Közgyűlés! 

A 2019. évi programokról részletesebben a bizottságok elnökei számolnak be. 
Elsőnek Tohainé Orendi Éva az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, majd

Dankó Géza a Kulturális Bizottság elnöke következik.

Segítsenek feleleveníteni az emlékeket a képek. Tekintsünk meg egy néhány 
perces bejátszást, amit Dankó Géza állított össze és prezentál részünkre.

 Kérem mondjátok el véleményeteket, javaslataitokat, ezzel is  segítve további 
munkánkat. 

Köszönöm, hogy meghallgattatok. 

Miskolc. 2020. március 9.                                   Siska Andrásné  elnök


	PK-542
	PK-542-02 Szöveges beszámoló(BESZÁMOLÓ 2019.év Elnöki.pdf)

