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1. Számviteli beszámoló 
 

a) Mérleg, eredmény levezetés 
 
b) pénzügyi adatok részletezése 

 
Bevételek: 1.044.004,- Ft 
 
- NCA pályázat     540.000,-  
- Parád Nagyközségi Önkormányzat pályázat 365.084,- 
- SZJA 1 % bevétele       43.767,- 
- Önk. Támogatás       84.000,- 
- Vállalkozói támogatás      10.000,-  
- kamatbevétel         1.153,-  
 
Kiadások: 874.338,- Ft 
 
- Személyi jellegű kiadások: 41.686,- Ft 

- útiköltség      41.686,-  
- Anyagi jellegű ráfordítások: 385.761,- Ft  

- bankköltség      16.840,- 
- irodaszer, nyomtatvány     11.882,-  
- telefonköltség      73.500,-  
- Könyvelés      60.000,-  
- kis értékű eszköz beszerzés    25.752,- 
- Postaköltség        3.632,- 
- Teleház tagdíj      24.000,- 
- Terembérlet     22.000,- 
- Étkezés (pályázaton nyert képzés)  66.055,- 
- Képzési díj     18.500,- 
- Értük velük tagdíj    10.000,- 
- előadói díj     53.600,- 

- Továbbadott támogatás: 446.891,- Ft 
- Majorett csoport részére            289.827,- 
- CKÖ                                      60.072,-  
- Vörös keresztes tábor    14.000,- 
- Alsós tábor     52.992 
- Ifjusági néptánc támogatás   30.000,- 

 
2005. évi pénzügyi eredmény:     169.666,- 

 Nyitó pénzkészlet:    98.056,- Ft 
 Záró pénzkészlet:   267.722,- Ft 
 
2.   Beszámoló költségvetési támogatásról 
 
Az alapítványnak költségvetési támogatása nem volt. 
 
 
 



3.   A vagyon felhasználásáról szóló kimutatás 
 
Az SZJA 1 %-os bevételből 30.000,- Ft-tal iskolai ifjúsági néptánccsoportot, a tanár díját 
fizette ki. Az NCA pályázatokon nyert összegből, s saját erőből működésre 427.447,-Ft-ot 
fordított.  
Az önkormányzattól nyert pályázatból és kapott egyéb támogatásból 289.827 Ft értékben a 
majorett és néptánccsoportok számára lettek ruhák, kellékek beszerezve, 52.992,- Ft-tal az 
alsós tábort támogatta, 14.000 Ft-tal a Vöröskeresztes tábort, 60.072,- Ft-tal pedig a cigány 
kisebbség táborozását és tánccsoportját.  
 
 
4.   A cél szerinti juttatások kimutatása 
 
Közhasznú szolgáltatások: 
 
Nem pénzbeni juttatások 

- Az alapítvány 2006-ben is részt vállalt a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény munkájának segítésében, az intézmény által írt 
pályázatok támogatója volt. 

- Tagja a Pétervására Kistérség Civil Koordinációs Tanácsnak. Információs 
bázisként üzemelt a parádi civil szervezetek részére, telephelye az általános iskola 
és Teleház helyszínén. A Teleház egész évben nyitva állt az érdeklődők részére. 
Működtetése közös az önkormányzattal és az iskolával.  

 
Pénzbeni juttatások 

- Alsós tábor és vörös keresztes tábor támogatása          66..992,- Ft 
- Ifjúsági csoportok támogatása          319.827,- Ft 
- Kisebbségi támogatás             60.072,- Ft 

 
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől 
kapott támogatás kimutatása 

 
Kistérségi képzés megvalósítása. Sikeres pályázatot nyújtott be az NCA Civil Szolgáltató, 
Fejlesztő és Információs Kollégiumhoz kistérségi képzésre, melyből megvalósította a 20 
településnek meghirdetett képzést, melynek tematikája: Önkormányzati képviselők, Civil 
szervezetek képviselői és Kulturális szakemberek együttműködési lehetőségei a helyi 
társadalom fejlesztésében. Önkormányzati, civil ismeretek mellett az EU-s kérdésekkel is 
foglalkoztak, s kommunikációs tréningen is részt vettek. A pályázaton 450.000,- Ft-ot nyert. 7 
településről 16-an végezték el az akkreditált képzést, melyet az egri Bartakovics Béla 
Művelődési Központ biztosított. 
 
NCA Észak-magyarországi Regionális Kollégium működési pályázatán 280.000,- Ft-ot 
nyertünk, melyből 2006-ban számlára érkezett 280.000,- Ft, valamint a 2005. évről még 
80.000,- Ft s mely felhasználásra is került, a 2006. éviből 2007. május 31-ig még folyamatos a 
felhasználás.  
Parád Nagyközség Önkormányzata pályázatán elnyert támogatás 300.000 Ft, mely 
felhasználásra is került, melyet az ifjusági és gyermek majorett csoportok, illetve a gyermek 
Palócka néptánccsoport támogatására. Alsós táborra, Teleház tagdíjra fordítottunk. A 2005-ről 



áthozott pályázati összegből is 2006. januárjában realizálódott még 65.084,- Ft, mely a 
Majorette és Palócka kiadásait fedezte.   
Az önkormányzat még további 84.000 Ft-tal támogatta az alapítványt, melyből a cigány 
kisebbség kiadásai és egy egyesületi tagdíj, valamint a vörös keresztes tábor támogatása 
valósult meg.  
 
 
6. Vezető tisztségviselőknek kifizetett juttatásokról szóló kimutatás – Nem volt ilyen 

juttatás. 
 
 
7.   Rövid tartalmi beszámoló 
 
A Parádi Gyermekekért Alapítvány 2006-ben, az alapító okiratban meghatározott célok közül 
az óvodai és iskolai oktatás, nevelés feltételrendszerének biztosítását segítette. Eszköz és 
kellékek beszerzéséhez járult hozzá.  
Részt vett más civil szervezetekkel való együttműködésben, teret biztosított tanfolyamoknak.  
Évek óta segíti, támogatja az intézményben folyó táncoktatást, majorett és néptáncsoportok. 
Ez 2006-ben is megvalósult. S az adott évben indult ifjúsági néptánc oktatását is támogatta.  
Alsós táborozás és a kisebbség balatoni táborozását is segítette, s az iskolai csoportok mellett 
támogatta a Tűzmadár Roma Tánccsoportot is, s 4 fő részvételét a Vöröskeresztes Táborban.  
Pályázaton nyert pénzből egy akkreditált képzést valósított meg a Pétervására Kistérség 
településein élők részére.  
Pályázaton nyert Teleháza közös működtetésben működött az Önkormányzattal és az 
Iskolával. Internet elérhetőségével, számítógépes parkjával rendelkezésére áll a falu lakói, 
szervezetei, vállalkozásai részére.  
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