
Vállus és Vidékéért Egyesület                          
8316 Vállus, Rákóczi u. 61. 
Tel.: 06-20/9328-621  

  
Közhasznúsági jelentés 2007. évr l

 
(19281744-1-20)  

Bevételek 

Az Egyesületnek induló t kéje nem volt.

 

Tagdíj bevétel          46.000 Ft 

Az adóév során egyéb szervezet által kapott támogatás    50.000 Ft 

Kamatbevétel                24 Ft  

Kiadások 

Bankköltség          10.338 Ft 

Nyomtatvány, postaköltség, egyéb költség      33.477 Ft 

Erdei gyermeknap támogatása        12.494 Ft 

Csetteg forrás rendbetétele

        

15.267 Ft 

Hagyomány rz farsang

        

11.706 Ft  

2007. december 31-én záró pénzkészlet      12.742 Ft   

Az Egyesületnek magánszemélyekt l beszedett tagdíjbevétele 46.000 Ft.

 

Az Egyesület Balatongyörök 
Önkormányzatától 50.000 Ft támogatásban részesült.  

Cél szerinti juttatás címen az egyesület 2007-ben nem kapott támogatást. A szervezet tisztségvisel i 
nem részesültek juttatásokban.  

Az adóév során a szervezet megrendezte a játékos vetélked vel egybekötött erdei gyermeknapot a 
településen él gyermekek részére. Az erd ben ismerkedtek az ott található növény ill. állatvilággal, és 
elsajátították a természetben való viselkedés alapszabályait. 
A Közútkezel szervezésében, az Önkormányzattal közösen részt vettünk a települést érint közutak 
mentén elhagyott szemét összegy jtésében.

 

Megszerveztük, és lebonyolítottuk a település határában található elhanyagolt Csetteg forrás és 
környékének rendbetételét. 
A szervezet céljainak megfelel en végezte tevékenységét, és a lehet ségekhez mérten a kit zött célokra 
fordította pénzeszközeit. 
Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A kapott banki kamatokat banki költségekre fordítja.  

Az Egyesületr l készült 2007. évi közhasznúsági jelentést a tagok egybehangzóan elfogadták.   

Vállus, 2008. január 20.  

  

Szalai László 
Elnök 

 



 



 



 



     



 
1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 
Az egyesület 2007. évben 50.000,- Ft költségvetési támogatásban részesült Balatongyörök 
Önkormányzatától.  

Felhasználva: A Csetteg forrás (15.267,- Ft) és az erdei gyermeknap (12.494,- Ft) támogatására 
valamint m ködési (22.239,- Ft) kiadásokra.   

2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
Az egyesületnek ingó vagyona, ingatlan vagyona, kintlév sége és tartozása nincs. Az egyesület induló 
vagyona 0 Ft volt, közhasznúsági tevékenységb l 0 Ft bevétele volt a 2007. évben.   

3. A cél szerinti juttatások kimutatása 
Az egyesület 2007. évi tevékenysége a létesít okiratában elfogadott céljai megvalósítását szolgálta, 
vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 

A településen található Csetteg forrás rendbetételére fordítottunk 15.267,- Ft-ot. 
Hagyomány rz farsangi rendezvényre 11.706,- Ft anyagi forrást igényelt. 
Erdei gyermeknap támogatása 12.494,- Ft-tal.     

Vállus, 2008. július 20.  

Szalai László 
     elnök  


