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Az Ágaboga Nagycsa|ádosok Érdi Egyesülete
Közhasznúsági jelentése
a 2014-es esztendőről

l. Adatok

Az egyesület neve: ''Aga-Boga'' Nagycsaládosok Érdi Egyesülete
Székhelye: 2030 Érd' Viola u. 35.
Levélcíme: 203 i Erd, PÍ. 204.
Alapítás éve: 2007.
Adószám: 1871 8489-i-13
Bírósági haÍéLrozaÍ száma: 4Pk60483 12001 l 4

Korábbi elnök:

Kardosné Gyurkó Katalin . 200,7.2010
Isépyné Badics Gyöngyi -2010-2012

Elnökségi tagok:

Elnök: Wolf Richárd
Telefon: 06-70/3 28 -439 5

E-mail.: elnok@agaboga.hu

Elnökhelyettes: Radó Mónika
Te I ejbn : 0 6/7 0' 3 2 8 3 07 3
E-mai I : monb a2 A0 9 @gmail. c om

Gazdasági elnökhelyettes: Réti olga
T e I efo n : 0 6 /7 0 - I 0 B B 3 5 0
E-mail : reconto@gmail. com

Gergelyné P éter Katalin
NoE fl ottás mobil :06.70l328.5408
Mobil: 06-20/321-9487
E-mail : gne.peter.kati@smail.com

Hamar József
Telefon: 06-23 I 37'7 -3 69, Mobil: 06-30 17 49 -5 53'7

E-mail: ihamar@vati.hu. ihamar55@r.rmail.com

Ekler Attila
Te leJbn : 0 6- 3 0/6 5 6 -8 7 5 4
E-mail : e kle r att ila@gmail. com
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Körzetvezetők:
l. 2. körzeÍ - Parkváros M7.esen túl
Gergelyné Péter Katalin
Mobil: 06-20/321-9487
E-mail : gne.peter.kati@gmail.com

3. körzet - Parkváros M7-esen túl
Sas Tímea
Mobll: 06-701394-3032
E-mail: timeasas@gmail.com

4. körzet - Parkváros M7-esen innen
Molnámé Bognar Éva
Mobil: 06-30/986-ó576
E-mail: mocieva@gmail.com

5. körzet . Parlváros M7-esen irulen
Ekler Attilríné
Mobi|: 06-70/620-0227
E-mail : eklerkata@gmail.com

Házi Ildikó
Mobil:06-30/931-4853
E-mail : haziildik o7 2@gmail.com

6. körzet - Parkváros M7-esen innen
Rácz Katalin
Telefon: 06-23 /37 7 -3 46, 06-20 I 484-657 7
E-mail : racz.katimami@gmail.com

7.8. körzet - Parkváros M7-esen imen és Erdliset
Csicsicsné Deák Ágnes
Telefon: 06-20 1333 -3252
E-mail: cagnes@index.hu

Szabóné Puzsier Katalin
Telefon: 06-30-582-i 349
E-mail: puzsier@t-online.hu

9. k<irzet . Tusculanum, Postástelep
Halászné Tóth Ildikó
Telefon: 06-23 I 3 62-284
E-mail : halasz.gaboró4@hotmail.com

10. körzet - Tisztviseló te1ep, Istvántelep
Szemyákné Nyerges Erika
Mobil:06-30/431-0858
E-mail: erikaszemyak@freemail.hu
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Tóth Andorné
Mobil: 06-30/588-0314
E-mail: tothtimi6@gmail.com

1 1 - l2. körzet - ofalu, lakótelep
Nyitrai Bé1a
Mobil: 06-201252-1723
E-mail : bela.nyitrai@gmail.com

Diósd
|íodlZS |,Va

Mobil:06-30/202-1868
E-mail: olyn@freemail.hu

Fecsó Katalin
Mobil: 06-30/595-5876
E-mail: lecsokatalin@gmail.com

Tárnok
Kulcsár György
Mobil:06-20/225-3010
E-mail: kulcsargy@freemail.hu

Egyesületünknek két fő fizetett a|kalmazottja vo|t20|4. január, március hónap között'
Radó Mónika megbízásos jogviszonyban, Ek|er Attiláné egész évben részmunkaidős (30
órás) munkavá|lalóként do|gozott egyesü|etünk adminisztratív terü|etén.

2. Egyesület. tagság

Az egyesü|et á|talános céliai:

o A nagycsaládosok egymást ismerő és segítő kcizösségekké szervezése, a közösség
működtetéSe
o Az élet. az anyaság. a szülők tisáeletóre nevelés' a házasságén, a családokért és a
gyermekekért. mint a jövő generációjáért érzett fele1ősség erősítése;
o A nagycsaládok által képviselt ér1ékek felmutatása a társadalom. kömyezetünk felé
e A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata

Tagok nyi|vántartása: tagcsalád1aink az E 108 sorszámtól kezdődően kapnak tagsorszámot.
Tagfelvétel - Alapszabályuntnak megfelelően - az elnökségi ülésen tőrténik. havi egy
alkalommal. A tagok adatait az egyesület Titkára tar1j a nyilván. A 15 körzetfelelős az
egyesiilet muni<áját a tagfelvételek intézésében, a tagcsaládok összefogásában"
kapcsolattar1ásban is segíti. A tagok nyilvantartása Számitógépes programmal töfténik.

Tagság létszámának alakulása: Nyilvántartásunk szerint 2014. j anuár és december között az
egyesületnek 240 családja volt. Tagcsaládjaink többsége érdi. de számosan a környékbeli
településeken (Diósd. Tárnok, Ercsi, Százhalombatta. Mar1onvásár, Agard, SzékesÍ.ehérvár'
Herceghalom. Ercsi. Százhalombatta. Baracska, Szigetszentmiklós, Budapest) élnek. Az év
során 30-40 család nagyon aktívnak, további 30-40 család közepesen aktívnak mondható a
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közösségért végzett munkában. Nem folytatunk továbbra sem kimondott tagtoborzást' belépő
családjaink az újságból' ismerősöktől. barátoktól hallanak rólunk. egy részük már régebb óta
ismefte az országos Egyestiletet, a NoE{.

Taslétszám alakulása 2014 évoen:

Te|epülés Család
Agárd 1-

Baracska 1

Budaörs 2

Budapest ||. kerÜ|et 1'

Budapest Xl. kerü|et L

Budapest XXl|' kerÜ|et z
Diósd 28
Ercsi L

Érd L7 4

Martonvásár 10
Százha|ombatta 1

Székesfehérvár 1'

szigetszentmik|óS 1

Tárnok 1'6

240

NEA UN-14-M-0395
NEA UN-I4-SZ-0240
NEA L]N-14-520065
CSP CSN 11409

Létszám
5

5

L2

6

7

17

157

6

1018

53

5

6

9

89

1395

működési költség támogatás

ú.| nenrzedékek jövőéért
családbarát kozgondolkodás

Gyerek
3

3

8

4

5

1,1,

ro2
4

681

34

3

4
7

58

927

2. Számviteli beszámo|ó

Egyesületünk a 2014. évben, gazdálkodásáról. a számviteli törvények és a kapcsolódó
e1őírásoknak meg|elelve' egyszenisített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege
3387 eFt, a saját tőke 2314 eFt volt. Egyesiiletünk mérleg szerinti eredménye -1277 eFt. Az
egyesület 2013' éve nyereséges volt, több páIyázatoÍ nyer1ünk, tudtunk tafialékolni a 2014.
évre' amelynél tudtuk, hogy a pá|yázás, a bírósági átírás meg nem történte miatt nehézkesebb
leSZ. A veSZteSég nagy részét adminisárátor alkalmazottunk bérköltsége teszi ki'
A részletes kimutatáSt oBHGEPI.PK.142 Eves beszámoIó tarta|mazza' mely á1t a mérlegbő1
és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásábó1 valamint a kozhasznúsági jelentésből áll.

3. Központi kii|tségvetési szervtől, e|küliinített állami pénzalaptól' helyi
önkormányzattól' kapott támogatás

A 20l4. évben kaDott támosatások:
Érd Megyei Jogú Város onlormányzata 75 e Frtal tánogatta egyesületürrket. Az
Önkormányzattó| pá|yázati úton is kaptunk támogatást, melyrrek összegét az a\ábbi felsorolás
taftalmazza.

2014 évben a következő pállyázaÍi támogatásokat kaptuk:
700 000 Ft
990 000 Ft
992 500 Ft
350 000 Ft
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népszerűsítéSe
és a nemek közötti jobb egylittmúködés
elősegítése

A költségvetéstől 147 000 forint az l % támogatások összege. melyet köszönürrk, így ezzel az
összegge1 is tudtuk színesíteni programjainkat.
Tagdíjbevételekből l 428 eFtjött be az egyesület kasszájába.
Tárgyévben kapott támogatáSt az egyesület teljes egészében Íélhasználta.

4. Vagyonfelhaszná|ással kapcso|atos kimutatás

Az egyesületünk tárgyévi eredménye -| 277 eFt vo]t. PályáZataink eredményesek voltak. A
Szervezet mindig törekszik arra' hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja,
közhasznú céljainak e1érése érdekében'

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Szervezetünk tetmészetbeni adomány Íbrmájában nyújtott cé1 szerinti juttatást családjaintrrak.

ó. Kimutatás a yezető tisztségvise|őknek nyújtott támogatásró|

Egyesületünkben a tisztségviselők nem kaptak támogatáSt' csak minimális költségtérítést
vettek igénybe.
Telefonköltség éves szinten 218 eFt (Elnökségi tagok: Wolf Richard, Radó Mónika'
Gergelyné Péter Katalin, és Ekler Attiláné adminisztrátor)
Saját gépkocsi költségtérítés 85 eFt (Ekler Attiláné)

7. A közhasznú tevékenysógről szóló rövid tarta|mi beszámo|ó

Az Aga-Boga Erdi Nagycsaládos Egyesületnek jelenleg 240 tagcsaládja van, Erdrő1 és a
kömyező településekről, ebből közel l000 |ő gyermek. illetve fiatal. Az egyesület célja a
nagycsaládok egymáSt ismerő és segítő közösségekké szervezése. a közösség működtetése.

AIlandó pannereink:
- Erd Megyei Jogú Város onkormányzata
- VöröSmarty Mihály Gimnázium
- Erd Körbe Kerékpáros Eg1esület
- Parkvárosi Baptista Gyülekezet
- Belső Béke Egyesület
. Magyar FöIdrajzi Múzeum
. Ker.tváros Magazin

Alkalmi támogatók:
- Soós Pékség
- Vo]ánbusz
- Fly-Fitt Kft
- Aldi
. IKEA
- Auchan
- Rózsa Nyomda

6/11Ága.Boga szakrrrai beszámoló 20l4.
--7-\
t,/



Elért eredményeink három csoportba sorolhatóak:
o kcizösség építés. kulturális tevékenység, közösségi programok
o karitatív. szociális tevékenység
o érdekvédelem

Megvalósult programok 20 1'l

Saját rendezvények, szakmai programok

A tavalyi évben is megSzerveztiik hagyományos rendezvényeinket. miközben lehetőségünk
nyílt egy-két új Ótletet, kezdeményezést is megvalósítani.

} onismeretitréningDunabogdányban.
Ifiúsági tagozat számáta szerveztünk egy olyan programot. ahol egy önismereti
túra keretén belül a fiatalok a..mitől nő a nő és mitől |erfi a férfi'' témát is
alaposan körülj árhatták.

} Szülők lskoláia előadássorozat
PáIyázati támogatás tette 1ehetőVé. hogy egyesületünk egy olyan nyílt, nem csak
tagcsaládjaink számára elérhető előadássorozatot szeÍyezzen' ame1y kifejezetten
a szülők számára szo1gált szellemi' lelki gyarapodásul. illetve adott nagyon sok
gyakorlati tippet, segítséget a gyermekneve1éshez. a családi élet mindennapjainak
jobbá téte1éhez.

- Szülők Iskolája 1' ,,Fej leszthető'e az érze\mt intel1igencia?''
Az első i1yen e1őadáson Uzsalyné Pécsi Rita pedagógus és neveléskutató Volt aZ

előadó' aki az érzelmt intel1igencia |ej leszthetőségéről és annak módszereiről
számolt be a népes hallgatóságnak a parkvarosi baptista imahrLban.
. Szülők Iskolája 2. ,,Beszédes csend''
A sorozat következő elóadásán Dr. Gyurkó Szilvia. az LINICEF Magyarország
gyermekjogi igazgatója beszélt a családon belüli erőszakÍó1. annak jeleiről.
fokozatairól, következményeirő1 a |őként |ratalokból á1ló hallgatóságnak
Szazhalombattán.
. Szülők Iskoláia 3. ''Miéfi??''
F'zzel a címmel tartott egy szokásához híven jó hangulatú előadást Dr. Zacher
Gábor toXiko1ógus főorvos, a kábítószer és egyéb káros szenvedélyek, illetve
azok családon be1ü1i megakadályozásáró1. kezeléséről. főként szülő-gyermek
kapcso1at szempontjából megvilágítva.
- Szü|ők Iskolája 4. _ Pál Ferenc
A következő alkalommal Pá1 Ferenc atya számos megtöfiént szituációval
színesített' 1endiiletes előadáson m]"ltatta be a gyermekneve1éS buktatóit.
kulcskérdéseit. a megtöfiént események, egymás közti reakciók ok.okozati
összeÍiiggéseit megvi1ágítva.

} Aga-Boga Í-arsarrg

A hagyományoknak megfele1ően ebben az évben is megtafiottuk a Íársangi
összej övetelünket. ahol rengeteg játékkal' kézműves fog1alkozásokkal, zenével és

termésZeteSen jelmezes feIvonulással t(jltöttük együtt ezt a délutánt.
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Erd Körbe
Most már hagyományosnak mondható, hogy az Érd Körbe tavaszi és őszi
megmozdulásain tevékenyen részt vesz tánrogatóként az Aga-Boga. A
korábbiaknak megfelelően a mi ,,feladatunk'' volt a kerekezők zsíros kenyérrel
való megvendégelése és a hűsítő víz osztása. Tagcsaládjaink aktívan segédkeztek
az előkészítésben és a kenyérkenésben. valamint fiatalabbak gondoskodtak a

folyamatos friss vízellátásról.

Te Szedd
A májusi országos szervezósű hul1adékgyűjtésben ismét sok nagycsaládos vett
részt jelezve, hogy számunkra fontos a környezetiink tiSZtaSága. az élhető jovő
biztosítása gyermekeink és unokánk számára. Bár évrő1 évre elkeseredünk a
tapaszÍa|t" állapotoktól. de ez inkább csak növeli felelósségtelj esen gondolkodó
tagjainkban az elszántságot, hogy rendszeresen tegyünk valamit a tiSZta
kömyezetért. Szerencsére sok fiatallal kiegészülve több teherautónyi hulladéktól
szabadítottuk meg a volt 1őtér és levendulás kömyékét Felsó-Parkvárosban.

Gyereknap
Az Ága-Boga több éves hagyom ányiúloz híven, 2014.ben is színvonalas
programokkal vár.ta a Földrajzi Múzeum kertjében a szórakozni vágyó családokat
és természetesen elsósorban a gyerekeket.
A lehetóségek közt szerepeltek kézműves fog1alkozások (papiruász|ő készítése,
gyöngyvasalás' sóJiszt gyurmázás, színezók....)' futóbiciklis akadálypálya. célba
dobás, ügyességi játékok' Í'estékpörgetős kép készítése, arcfestés'
csillámtetoválás, így minden gyerek megtalálta a neki megfele1ő elfog1altságot.
Eközben aTtanzit zenekarjátszott ismerős gyermekdalokat. majd később a
Diósdi Naprózsafa táncegyüttes adta e1ő Ludas Matyi című táncos mesedarabját,
i1letve ezt követően köztjs táncolásra invitálta ajelenlévőket.
A program záró részeként a Wedding's day zenekar lépett színpadra. Aki közben
megéhezett, zsíros és májkémes kenyeret. almát talált asztalainknál.

Erdély 2014
Augusztus közepén 

''Egytjtt' 
szeretetben, határok nélkül'' mottóval já1 egy kiS

csapat Dél-Erdélyben az Aga-Boga és a Belső Béke egyesület szervezésében és
közreműködésével' A programban zömében nagycsaládos 7-20 év közti fiatalok
vettek részt. A kirandulás során meglátogattuk a térség nevezetességeit: Arad
városát, Déva várát, Böjte Csaba alapítványát' Balea vízesést. Remete szoroSt,
Gyulafehérvárt,. ..

A túrán résztvevők bár f,íradtan, de lelkiekben és ismeretekben gazdagodva értek
baza.

P Tordas
A Gyermekétkeztetési Alap és az LG közös meghívására 40 gyermeket vihettünk
a tordasi kalandparkba. ahol egész napos csopofios játék a játszótéren és a
kalandparkban, foci, kosárlabda' és sok szórakozás mellett bográcsozás szerepelt
a programban. Az esemény végén a résztvevők ét1ékes ajándékcsomagot kaptak.

8/l I

F Aga-Boga lovas nap
Augusztus 23.ára egy lovas napot szeryezeÍt egyesületünk 14 év alatti
gyerekeknek.

Ága-Boga szakmai beszámoló - 20l4.



Ennek keretében _ csopor1okban _ megismerkedhettek a lovakkal. lóápolással, és

az á|LaÍokhoz való hozzáállással, majd ezt követően ki is próbálhatták a
különböző lóápolási fogásokat. Közben, máS cSoport tagjai. 1ovagolhattak, il1etve
|ogaton kocsikázhattak a komyéken. Akinek még ezen felül is volt energiája és

kedve, sorversenyeken vehetett részt. A rendezvény sikerét a sok kipirult.
mosolygós aIc bizonyította a nap végén.

} Ága-Boga spoÍnap
Önkormányzati páIyázaÍi keret segítségével szerveztünk szeptember közepére
egy spofinapot, ahol az esós idónek megfelelően, felkészültünk a beltéri
foglalkozásokra is. Az változékony, csepergós időjárás azonban nem vette a
kedvét a résztvevőknek. így a tervezett programok, játékok mindegyikét sikeriilt
lebonyolítani. Így különböző összetételű csapatok focimeccsein vehettek részt a
vállalkozó kedvűek. vagy lehetett teniszezni, röplabdázni' kosárlabdázni.
ugrókcitelezni, nordic walking bemutatóba bekapcsolódni. il1etve fedél alatt
folytak a csocsó-parlik' a kisebbek színeztek.
Ebédre virsli' tea, otthomól hozott süti és alma várta a fáradt sportolókat.
A rendezvényen mintegy 120 fó vett részt, aZ Aga-Bogán kívül a Dunai Flotílla
Sport és Vízitúra Egyesület fiataljai és a Belső Béke Egyesület tagjai is aktív
részesei vo]tak az eseménynek.

> Zö|d program Esztergom, Duna Múzeum
Zöld programunk következő á1lomásaként novemberben az esztergomi Duna
Múzeumot látogattuk meg' A gyereke és felnőttek külön csoportokban
ismerkedhettek meg a vízkeze\és magyarországi történelmével, tör1énetéve1'
nemzetközi e1ismerést biztosító vívmányival. Megtapasztalhattuk a víz erejét és
arrnak különféle hasznosítását, és az é|Íető,,nedű'' természetben betöltött
lét|ontosságú szerepét.
Kellemes, szórakoztató körülmények közt nagyon érdekes és fontos
tapasztalatokkal gyarapodhatott aZ autóbusznyi cSapatunk.

} Aga-Boga karácsony
Hagyományos évzáró rendezvényünkre ezúttal is a Vörösmar1y Gimnáziumba
vártuk tagcsaládjaink apraját' nagyj át.

A Palánta bábcsoport előadása kezdte a programot' majd köSzöntöttük a2014 év
Során született 

''ú|' 
kicsi tagjainkat'' és szüleiket.

A továbbiakban verset hallhattunk és klasszikus zenei előadás szerepelt
miísorunkban.
A varázs1atos év végi rendezvényünket bűvészbemutatókkal folytattuk, amely
ámulatba ejtette a közönséget.
Végül az év össze|og1alásaként egy vetítéssel zártuk a programot, amelyben a
rendezvényeinken készült képeket láthattunk, |e1idézve az emlékezetes
pillanatokat, élményeket.

Részvéte| NOE programokon, tapasztalatok

A 20l4.as évben is sok családunk vett réSZt aNoE programjain:
. régiós találkozó _ A tagszervezetek közötti együttműködést és kommunikációt
segitette.

Ága-Boga szakmai beszámo|ó 20l4. 9/11



- Hazasság hete

- Régiós gyerekr-rap _ Herceghalom
' oszi Nagycsaládos Fesztivál - Vasúttöfténeti Park

Civi| együttműködés - Partnerek és közös ügyek

Minden évberr több alkalmunk nyílik együttműködni helyi és országos szervezetekkel,
kezdeményezésekke1' melyek az egyesület egyéni céljain felü1 a társadalmi
felelősségvállalást, és tágabb közösség építéSét hívatottak szo1gálni.
- Városi gyereknap _ A városi gyereknap szerves részeként nyújtunk évről-évre

szerteágaző színvonalas szórakozási és művelődési 1ehetőséget a város lakóinak.
- Te Szedd Ebben az évben is részt vettünk az országos akcióban, ahol Erd egy

kijelölt szakaszát varáZsoltuk tisztává, adtuk visSZa a termésZetnek.
- Erd Körbe _ Evről.éWe egyre több családurrk vállalkozik. nem csak segítőként. de

résztvevőként is az előírt távok teljesítésére. bizonyítva a spoft szeÍetetét.
- Érd Város telepü|ésfejlesztési terve _ Képviseltettük egyesületünket a

településfejlesztési terv kidolgozásában.
- Erdi Esé|yegyenlőségi Kerekaszta| _ Egyesületünt küldötte rendszeresen részt vesz

a kerekasztal,,Gyermekek Munkacsoport,' ü1ésein.
- KEF Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Egyesületünk tagja részt vesz a Fórum

munkáj ában.

Közhasznú tevékenységek - karitatív és szociá|is szerepvál|alás

Egyesületünk kiemelt fontossággal kezelí mind a szervezetünkön belü1i, mind azon kívüli
karitatív és szociális tevékenységeket, amelynek több módiát' formáját beépítettük
mindemapi működésünkbe.

. Egyesületen belüli akciók
o Tagcsaládjaink közt krilön figyelmet fordítunk a rászorulók rendszeres

megsegítésére élelmiszer és egyéb adományok, illetve más, rászorultságtól
fiiggő segítséggel.

o Komatál rendszefi indítottunk' amelynek keretein belül azon tagcsaládot
segítjük kb. 3 héten keresztül napi étel szállításával. ahol újszülcitt baba
érkezett.

o Több alkalommal sikerül olcsóbb termékek beszerzését megszervezni' ami a
rászoruló családoknak segítséget je1entett.

o Közösségi házunkban rendszeres lehetőséget biztosítunk a használt. de még jó
állapotban lévő ruhák, gyerekjátékok, babafelszereiések cseréjére.
hozzájutására.

o Egyesületenkívüli, társadalmi szerepvállalások
o Evekre visszamenő kapcsolatot ápolunk a szentmártonkátai családsegítő

szolgálattal, melynek keretében ér' végén élelmiszerekből. ruhákbó1 és

lehetőségeinknek megfelelő és rende1kezésünkre ál1ó adományokból
összeállított csomagot küldünk, me1yet a környékükön lévő rászorulók közt
osztanak ki.

o Hasonlóan rendszeres támogatáSt nyújtunk a családok átmeneti otthonának.
ahol az év végi élelmiszer és gyerekjáték adományok biztosítása mel1ett

t0/llAga-Boga szakmai beszamoló _ 20 |4'



eSetenkénti akciókat is szervezünk, amemyiben valame1yik bent lakó család

nagyon szorult he1yzetbe kerül. Az intézmény vezetőjével folyamatos a

kapc So l attartás.
o A Katolikus Karitász helyi képviselőjével is tar1juk a kapcsolatot és több

esetben nyújtottunk segítséget rászoruló családoknak élelmiszer vagy
ruhaadomány formáj ában.

o Évente szervezünk a Közösségi Házunkban nyílt raktári napot' melynek
keretén belül a nem tagcsaládok is bátran jöhetnek és válogathatnak a ruhák és

cipők között. Az információt megpróbáljuk a rendeIkezésre álló csatornáinkon
keresztül a rászorulókhoz elj uttatni.

o Tagságunk szociális érzékenysége és kapcsolatrendszere eredményeképper.
rendszeresen kerülnek látókc'rünkbe szorult helyzetbe került családok' akiket
alkalmanként vagy hosszabb-rövidebb ideig támogatunk nem csak eseti

adományokkal, de egyéb természetbeni segítségnyújtással.
o Érdi Esé|yegyen|őségi Kerekasztal _ Egyesületünk kiildötte rendszeresen

részt vesz a kerekasztal ,'Gyermekek Munkacsoport'' ülésein. Ennek alapián
jóleső érzéssel állapíthatjuk meg, hogy a városi gyermekrendezvények jelentős

részét az AgaBoga szervezi meg. Az ü1éseken más városi civil szervezetek és

intézmények képviselői is megjelennek. ezért ajövőben még eredményesebbé

tehető a munka e szervezetek egytittműködésének erősítése révén.

Egyesületünk vezetőSége ajövőben is kiemelten szeretné keze1ni szer.vezetünk szociális és

táiitativ tevékenységét. ezá|ta| a tagcsa|ádj aink és gyermekeink ilyen irányÍr érzékenységének

fej lesztését. aktivitásának növelését.

Nyi|vánosság tliztosítása
. Az Aga-Boga Nagycsaládosok Erdi Egyesülete tevékenységéIől folyamatosarr

táj ékoztatj a a közvélernényt honlapj án keresztül (!tu&q$bsca.hu)
o Az Egyesület rendszeresen és aktívan vesz részt Erd város közéletében,

rendezvényein, képviselteti magát a városi ünnepségeken.

o Az Egyesület által Szervezett rendezvények nyitottak a még nem tag. érdeklődő

nagycsa|ádoL 5lámára.

Záradék:
A 2014. évről szóló közhasznúsági jelentést az Ága-Boga NagycsaládoSok Érdi Egyesülete

Közgyűlése 201 5. május l4-én elfogadta.

/t 'r'
t/'..?-, ------,-4
Wií|Richárd
elnök

Aga-Boga szakmai beszámo]ó _ 20l '1.
I t/I1



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete ] lx-r+z

TörVényszék:

Bekü|dő adatai (akinek az ügyfé|kapuján keÍesztü| a kéreIem bekü|désre kerül)

Nyomtatva; 20í5.05.14 Í5.31.50

13 K T

csa|ádi néV

Vise|t néV:

szü|etési néV:

Anyia neve:

E|ótag EIsó utónéV

OLGA

OLGA

SAKOVA

szü|etési ország neve:

szü|etési telepú|és neve:

szü|etési ideie:

OROSZORSZAG

OVOKZNYECK

Ef,f6];l-m-EE

További utónevek

Szervezet neve:

NAGYcsALÁDoSoK ERDI EGYEsULETE

szervezet székheIye:
|rányítószám: EEEE TeIepÜ|és:

KözterÜ|et neve:

Házszám:

KÁDÁR
Kózterü|et jelIege: r;--l

[---lEs--l LepcscjháZ|

Beiegyző határozat száma: FE ffi.t6loF]8l.TJ /['loloI']/m
NyiIVántartási szám:

szervezet adószáma:
m-m- 6t0t4tBt3

EEEEE]EIEE.E-EE

KépVise|ő neve:

Képvise|ő a|áírása:

KeItezés:

ÉRD

/
1?-

EEEE-EE-EE

RIcHÁRD

Kitö|tó verzió:2.65.0 Nyomtatvány veE ió:5.2



A kettős köny.witelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete ] PK-142

Szervezet neve:

ÁGABoGA NAGYcsALÁDosoK ÉRD| EGYESÜLETE

Nyomtatva; 201 5.O5.14'l 5.3'1.52

.,'''.

Az egyszerűsített éVes beszámo|ó mérlege (Adatok ezer forintban')

E|őZő év E|őző év
heIyesbítése

Tár9yéV

ESZKOZOK (AKTIVAK)

A' Befektetetteszközök r27 161

|. Immateriá|is javak

||' Tárgyi eszközök 727 161

| | |. BeÍektetett pénZügyi eszközok

B' ForgóeszköZtk 3 961

|' Kész|etek

||. KöVete|ések 9? 374

|||' Ertékpapírok

IV' PénzeszkozCik 3 864 2 452

c' AktíV idóbe|i e|határo|ások

ESZKTZIK ISSZESEN 4 088 3 387

FORRASOK (PASSZTVAK)

D. Salat loke 3 590 2 3L4

l' lndU|ó tóke/]egyzett tóke

||' TőkeváItozás/eredmény 839

|||' Lekötött tartalék

IV. Ertéke|éSi tarta|ék

V. TárgyéVi eredmény a|aptevékenységbó| 2 757 ,r 277

V|. TárgyéVi erdemény Vá||a|kozásj tevékenységbó|

E' cé|tarta|ékok

F' Köte|ezettségek 243 MO
. Hatrasorolt kotelezettsegek

||' HosSZú |ejáratú köteIeZettségek

|||' RöVid |ejáratú köte|ezettségek MO

G' PasszíV időbe|i e|határo|ások 255

FoRRASoK oSSZESEN 4 088 3 387

Kitö|tó verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsítettbeszámolója és közháóznúsági melléklete PK-742

Szervezet neve:

AGABOGA NAGYCSALADOSOK ERDI EGYESULETE

Nyomtatva: 201 5.05.14 1 5.3'1.53

Az egyszeÍűsített éVes beszámo|ó eredmény.kimutatása
( Ad ato k e ze I f ori ntb an. )

AIaptevékenysé9 Vallalkozasi tevekenyseg Osszesen

elóző év nrgyev előző év e]óző év latgyev e|őző év tárgyév

1' ErtekesItes neLto árbeveteIe

2' Aktivá|t saját te|jesítmények

3. Egyéb bevéteIek
9 443 4 424 I 843 4 424

. tagd|j. alapitótó| kapott
a 42t 1 637 L 422

- támogatások 8 46€ 3 39€ I 468

adományok
2 744 2 ?44

4' Pénzügyi mÚVeIetek bevéteIei 9€ 4! 9€

5- RendkíVÜ|i bevéteIek

ebbol:

a|apítótó| kapott befizetés 5C

- támogatások 8 418 8 418 3 396

Osszes bevéte| (1+2+3+4+5) 9 Aa8 9 888 4 923

ebbó|: közhasznÚ tevékenvséo
heVételei 9 988 4 923 I 988 4 923

6 Anyagje||egÜ raÍordItasok 5 905 4 248 5 905 4 244

7' szemé|yi jelIegű ráfordítások 929 !704 929 17o4

ebbő|' Vezető tisztségvise|ők
lullalasal

8' Ertékcsökkenési Ieírás L29 244 L29 244

9' Egyéb ráfordítások A

10' PénzÜqvi műVeIetek
ráford ítása.i- 707 ro7

Kitö|tó verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2
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A kettős
egyszerűsített

ktinywitelt
beszámolója

vezető egyéb szervezet 
i

és közhasznúsági mel|ék|ete I PK-|42

Az egyszerűsített éVes beszámo|ó eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer fanntban. )
AIaptevékenység Vá|laIkozási teVékenység Osszesen

előző év e|őző év hrgyev e]ózó ev előző év előző év elózó év targyev

11' RendkíVűli ráfordítások

B. osszes ráfordÍtás
/Á+7+A+o+] 

^+11\ 7 L3i 6 2oC 7 r31 6 200

eb-bó|':. kózhasznÚ tevékenység
ÍaÍoro|1asaI 7 L3'i 6 20C 7 L31 6 200

c. AdóZás elótti eredmény (A B) 2 751 -1- 2?? 2 757 -r 277

t2' Adóf zetesl PöteIeZettség

D' AdóZott eredmény (c 12)
2 757 -a 277 2 757 -a 277

13' JóVáhagyott oszta|ék

E' TárgyéVi eredmény (D-13)
2 751 -r 277 2 757 -L 277

Táiékoztató adatok

A. Központi kö|tségvetési
tamoqatas

B' He|Vi önkormánvzati
kó|tségvetési támo'gatás 50 75

c' Az EuróDai Unió stÍukturá|is
alapiaibó|. i||etve a Kohéziós
Alápbó| nyújtott támogatás

D NormatíV támogatas

E' A szen.é|Vi iöVedelamadó
meqhatározótf részének adózó
renóeIke7ése s7erinii
feIhaszná|ásáról szó|ó 1996' éVi
cXxV|'tóryény a|apján kiUta|t
osszeq

447 !41

F' KöZszoIgá|tatási bevéteI

Az adatok könywizsgálatta| a|á Vannak támasztva'
Könywizsgá|ói záradék ] rsen ffi ruem

Szervezet neve:

ÁGABoGA NAGYcsALÁDosoK ÉRDI EGYEsÜLETE

Kitö|tó verzió: 2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.14 í5.31.55



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Nyomtatva: 20í 5'05',|4 1 5.3'l.56

1. szervezet azonosító adatai

2. TárgyéVben Végzett alapcé| szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

ismeIó szervezése. A' é|er az anYasáa. a szu|ök
é t}.'zass.igéít' á csa|ádokén és a gy€rmekekén minÍ a ióvö geneÍációié érzen Íe|e|rsség er6síté5e.

nagycsaládok á|rá| képvise|t énékek |e|mutétáse á társádatom, kgrnyeEetÍink Íe|é. Á ná€ycsá|ádosok
énéketnek képvise|ete é5 sEo| gá|aE-

3' Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 NéV

1.2 székhe|y

Irányítószám: EEEE TeIepÜ|és:

KözterÜ|et neve: KÁDÁR KözterÜ|et je||ege: 8"" -l
r--lHiszám. * LepcscjháZ; r l r..|.t F-Lt

Ajtói

1.3 Bejegyző határozat száma: m EB EEEEFrlEolóF /M
1.4 Nyi|Vántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

m-m-EoF]-BFT fl
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Kéovise|ő neve: RIcHÁRD

Ero

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3'2 Kőzhasznú tevékenységhez kapcsolódó közÍeIadat' jogszabályhely: 1997.CL.Vl.tv

3.3

3.4

3.5

K07ha571u tevé(enyseg ce cSopo.I]a:

Kózhasznú tevékenységbó| részesÜ|ők |étszáma:

Kozhasznu teve<enység tóbb eredménye|:
800

egyesÜ | er által e|terve7 ett p rog ram ok m eg sz ervez ése, Az eindÍBn és megnyer
|eboÍ}yo|ítása' programszervezés' vdlBs. gJ.€rmeknap szerv+zás. KaÍács-{'nyi gs egyÉb

jt6s, csa|ádok mégs€gitlíse. Redszeres segÍrs5gnrÍ'rás'

Kitö|tó verzió:2.55.0 Nyomtatvány verzió:5.2



A kettős könywitelt vezető egyéb 'szervezet
egyszerűsített beszámo|ója és közhásznúsági melléklete PK-1'42

Szervezet neve:

4.1 FeIha<7ná|t VagyoneIen. n.egneveztse VagyoneIem értéke FeIhaszná|ás cé]ja

tárgyi eszkö2 161 értékcsökkenés
4.2 FeIhasznált VagyoneIem megnevezése VagyoneIem értéke FeIhaszná|ás cé|ja

forgóeszközöl 3 227 cé| szerini'elhaszná|ás

Fe]haszná]t VagyoneIem megnevezése VagyoneIem értéke FeIhaszná|ás cé|ja

Közhasznú tevékenvséo érdekében
feIhaszná|t vagyon kimütat.isa
(osszesen) 3 388

Közhásznú teVékénVséo érdekében
ÍeIhaszná|t Vagyon kimütatása
(mrnoosszesen) 3 388

5. cé| szerinti iutattások kimutatása

4. Közhasznú tevékenység érdekében fé|haszná|t Vagyon kimutatása (Adatok ezet forintban.)

6. Vezető tisztségvise|őknek nyúitott juttatás

5.1 cé| szerinti jUttatás megnevezése Et020 ev TárgyeV

5.2 cé szerint jLrttatas megnevezese E|őző év Tárgy eV

5.3 cé| szerinti jutattas megnevezese Tárgy éV

cé| szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)'

cé| szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeöen)

Tisztség E|őző év (I) TárgyéV (2)

6.2 Tisztség É|őző év (I) rá|gy év (2)

Vezető tisztségVise|őknék nyújtott
tuEaras osszesen:

ÁGABoGA NAGYcsALÁDosoK ÉRD| EGYESÜLETE

Kitö|tó verzió:2.65'0 Nyomtatvány verzió:5'2 Nvomtatva: 2015.05.14 15.31.57



A kettős könyl"r'itelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámo|ója és közháíznúsági mel|ék]ete I ex- l+z

Szervezet neve:

7. Kózhasznú'ogá||ás megá|lapításához szükséges mutatók (Adatok ezet forintban )

Alapadatok Elcjzci ev (1) TárgyéV (2)

B. EVes összes bevéte| 9 88€ 4 923

ebbő|:

c' A szemé|Vi iöVede|emadó meqhatározott részének az
addzd rende-lkazése szerinti Íe|hászná|ásáró| szó|ó
1996. éVi cxxv|. törvény a|apián átuta|t összeg ?67 747

D. Közszo|oá|tatási bevéteI

E. NormatíV támogatás

F. Az Európai Unió strukturális a|apiaibó|' i||etve
a Kohéziós AIapbó| nyúitott támoqatás

G. KoÍrigá|t bevéte| [B-(c+D+E+F)] I 621 4778

H. osszes ráfordítás (kiadás) 7 73i 6 200

|. Ebbő| szemé|yi ie||egű ráfordítás 929 7704
J. Közhasznú tevékenység ráfordítiísai 7 L31 6 200

K' Adózott eredmény 2 751

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
teVékenVséoet Véozö'szemé|Vek száma
ía közérilekii önkőntes tevékénvséoró| szó|ó
2oo5. éVi LxxxV|||. törVénynek íneg-Íe|e|ően)

E rőtorrás ell átottság mutatói Mutató teljesítése

lgen /vem

fcw. 32. S (4) a) I(81-82)/2 > 1.OOO.OOO. - Ftl x tr
Ectv.32. S (4) b) [K1+K2>=O] B tr
Ectv. 32. S (4) c) [(t7+|2-A7-A2)/(H7+H2)>=0,25] tr B

Társadalmi támogatotts ág mutatói Mutató teljesítése

Ectv. s2. 5 (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=A,A2] B tr
EcM. 32. S (5) b) [(J71J2)/(H1+H2)>=0.51 B !
ECtv' 32' s (5) c) ÍL1+L2)/2>= 10 fő] I B

ÁGABoGA NAGYcsALÁDosoK ÉRD| EGYESÜLETE

Nyomtatva: 20í5.05.14 1 5.31.58Kitö|tó verzió:2.65'0 Nyomtatvány verz ió:5.2



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete ] vt<-t+z

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése: uEMzETl ADl És VÁMHHATAL

Támogatás forrásaI

központi kö|tségvetés m

-

onkormanyzar Ko rsegveres 
L]

nemzetközi forrás !
más gazdá|kodó !

Tamogatás dótartama: t' Év

Támogatási összeg: !47 347

. ebbö| a tárgyevre jUtó ósszeg: 1"47 347

- tárgyéVben feIhasznált ósszeg: L47 347

- táígyevben toIyosItott oSszeg:

Tamogatas tipusa: Visszatérítendő ! Vissza nem térítendó m
Tárgyévben Íe|haszná|t összeg rész|étézése jogcímenként

szemé|yi

Dologi
L47 347

FelhaImozási

Osszesen: 447 347

Támogatás táÍgyévi Íe|haszná|ásának szöVeges bemutatása:

l.47 347 fo.inr 1&6 támogárásr makí'dési kölB4]ekÍe 
'ordítottuk

Az üzletl éV|.én Végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Szervezet neve:

ÁGABoGA NAGYcsALÁDosoK ÉRD| EGYESÜLETE

Nvomtatva: 201 5.05.'í4 1 5.31.59

--;v

Kitö|tó verzió:2'65.0 Nyomtatvány verzió:5'2


	Közhasznúsági 2014
	Pénzügyi jelentés 2014

