Fóti Városszépítő Egyesület 2020 évi tevékenysége
Beszámoló

A kialakult pandémiás helyzet ellenére sikerült a betervezett programjainkat teljesíteni.
„A legszebb konyhakertek”- Magyarország legszebb konyhakertjei
A Legszebb konyhakertek országos programban már hetedik éve vesz rész városunk lakossága,
Egyesületünk koordinálásával, immáron az Önkormányzat támogatásával. A program célja a
hagyományőrzésen túl, megszerettetni a kiskertesekkel a dísznövények gondozásán kívül a saját
zöldség-gyümölcs termesztését, fontosságát.
Ebben az évben is sok szép konyhakertet tudtunk értékelni. A választható kategóriák közül egyre
népszerűbb (ebben a kategóriában jelentkeztek a legtöbben) a MINI, amely 50 négyzetméter alatti
kertet jelent. A kertesek be tudták bizonyítani, hogy igenis lehet ilyen kis területen sokféle ehető
növényt termelni. Akadt még jó pár NORMÁL kategóriás is, illetve KÖZÖSSÉGI, ZÁRTKERT, és
nem utolsó sorban BALKON.
MINI kategóriában egy I. két II. és egy III. helyezett lett.
NORMÁL kategóriában egy-egy I., II., III. helyezett lett.
Két különdíjat is kiosztottunk.
A díjátadó ünnepségre méltó helyen, a Németh Kálmán Emlékház történelmileg védett kertjében
került sor.
A 200.000 Ft támogatásból 119.030 Ft-ot használtunk fel a programra és a nyerteseinek díjazására.
Tiszta udvar, rendes ház
Egyesületünk, Fót Város Önkormányzatának támogatásával 2020-ban is meghirdette a „Tiszta
udvar, rendes ház” programot. A régi hagyományt új tartalommal megtöltve elismerni és értékelni
azon ingatlan tulajdonosoknak a törekvéseit, akik önkéntesen hozzájárulnak városunk összképének
csinosításához, gondozzák és rendben tartják a saját, és a kerítésükön túli lakókörnyezetüket is.
A 260.000 Ft támogatást a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat nyerteseinek díjazására fordítottuk.
A 20 díjazott, erre a célra tervezett és képzőművész által készített TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ
kerámia plakettet és oklevelet kapott a Németh Kálmán Emlékház történelmileg védett kertjében
rendezett díjátadó ünnepségen.
Fóti KönyvForduló
A Fóti Városszépítő egyesület a Fóti KönyvForduló lakossági csoporttal közösen létrehozta a Fóti
KönyvForduló Projektet. A projekt célja lakossági összefogással, közösségi munkával több kül- és
beltéri könyvszekrényt felállítani a helyi lakosság olvasáskultúrájának fejlesztése, a Fót Városi
Könyvtár támogatása, a lakosság szemléletformálása érdekében.
A projekt keretében már elkészült beltéri polcokon kívül a Fóti-tó portásfülkéje és két kültéri
helyszín, melyet a lakosság lelkesen használ. Rendszeresen hoznak és visznek az ingyen
rendelkezésre álló könyvekből. Ennek folytatásaként a Fóti KönyvForduló Csoport által felajánlott,
Fót Kultúrájáért Díjjal járó 255.000 Ft-ot kiegészítve felállításra került még egy új kültéri
könyvszekrény, egy beltéri könyvespolc és szalagfüggöny felszerelése a tóparti könyvfülke ajtajára.
Kisalagi Közösségi Ház és Fiókkönyvtár kertjének lakossági összefogással történő
rendbetétele
A 2020 októberében 2 szombatra hirdettünk önkéntes munkát a Kisalagi Közösségi Ház és
Fiókkönyvtár kertjének rendbetételére.

Sokan, így mi sem tudtuk, hogy egy ilyen kincs rejtőzik az épület mögött. A hatalmas fenyőket, a
gyönyörűen faragott tornácot, az utca zajától mentes kertet látván rögtön felmerült bennünk, hogy
az elvadult terület a Fóti Városszépítők segítségével új és hasznos funkciót kaphat.
Közel 10 éve senki nem gondozta a területet. A bokrok elburjánoztak, nem odavaló facsemeték
bújtak ki a földből és elrozsdásodott régi mászókát, hintaállványt láthattunk a vastag tűlevél
szőnyeg mellett. A fenyőfák elhalt ágai az óvoda fölé benyúlva állandó veszélyt jelentettek: ha
letörnek egy nagyobb szélben, az óvoda udvarába esnek. Megoldás kellett és megtaláltuk:
megbeszélve az illetékesekkel meghirdettük a kertrendezést, várva, hogy a lakosság köréből is
csatlakoznak hozzánk.
Végül a meghirdetett időpontokra számos segítő érkezett: a Könyvtár, a Németh Kálmán emlékház,
az óvoda és a Városszépítő egyesület tagjai mellett csatlakozott a Polgármester úr, az
Alpolgármester úr és néhányan a képviselőtestületből és a lakosságból is, hosszabb-rövidebb időre.
Munkánkat segítette a Településszolgáltató Kft konténerrel és ágaprítóval.
Köszönjük mindnyájuknak, valamint a fóti Husqvarna Kertigépcentrumnak az ingyenes láncfűrész
szervizt az ágak levágásához.
Mindenkit jó érzéssel töltött el, hogy két napi kemény munkával rendezett területet hagytunk
magunk után és egy új közösségi helyszín kialakítását tettük lehetővé.
Kupakgyűjtő szív
Lakossági felvetésre döntött az Egyesületünk, hogy állítsunk fel „kupakgyűjtő szívet” egy frekventált
helyen. Célja: a jótékony adománygyűjtés egyik módja, ami segítség lehet egy drága műtétre váró
beteg gyermek, mozgássérült vagy nehéz anyagi helyzetben lévő család számára. Egyúttal
környezetvédelmi tevékenység is, mert így a műanyag kupakok újrafeldolgozásra és nem a
szemétbe kerülnek.
Azt akartuk, hogy ez ne „csak” egy szív alakú kupakgyűjtő legyen, hanem olyan, ami a gyűjtő
funkció megszűnése után is megfelel egy köztéri műtárgy esztétikai kritériumainak.
Több féle variáció és funkcionális egyeztetések után készült el a jelenlegi terv, amelynek zöld alsó
része szimbolikusan egy összerakott kezet formál, ami a szívet tartja, a szeretet jelképét.
Megvalósítását a Főépítész városképileg, az Önkormányzat területhasználattal engedélyezte a
Kisalagi Millenniumi Emlékparkban.
A szív kivételezési ára 482.600 Ft volt, amelyet az Egyesület többéves megtakarításának
felhasználásából valósítottunk meg. Az összeg az időt állóbb anyag költségéből (alumínium,
horganyzott acél, rozsdamentes kötőelemek) és a munkadíj értékéből tevődik össze.
Szja 1%
A civil szervezetek támogatására az SZJA 1%-ból kapott 166.969 Ft-ot kaptunk, amelyet ezúton is
köszönünk. Az összeg 25% -át, működési költségeinkre (41.742 Ft), a többit programjaink
megvalósításához használtuk fel („KönyvForduló” 64.909 Ft, „Tiszta Udvar Rendes Ház” 7.834 Ft,
Kisalagi Közösségi Ház és Fiókkönyvtár kertjének rendbetétele 54.484).
Folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot az Egyesület munkájáról a helyi sajtó és az elektronikus
médián keresztül.

2021. május 14.
Bánhalmi Gábor
elnök

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Fóti Városszépítők
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

13 Budapest Környéki Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

0

a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Fóti Városszépítők
Szervezet székhelye:
2 1 5 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Fót
Közterület jellege:

Vörösmarty
1

Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

Ügyszám:

1 4 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

1 3

0 2

0 0 0 1 2 3 2

/P k .6 2 2 6 7

1 8 6 9 1 5 0 4

/ 1 9 9 2

1

Bánhalmi Gábor József

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Fót , 2021.05.14.
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2 0 2 1

0 4

0

2 0 2 0
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Fóti Városszépítők

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

92

786

92

786

1 523

1 028

1 523

1 028

1 615

1 814

1 535

1 784

1 521

1 535

14

249

80

30

1 615

1 814

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Fóti Városszépítők
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

1 280

1 017

1 280

1 017

180

187

180

187

1 100

830

1 100

830

270

284

270

284

1 280

1 017

1 280

1 017

1 243

710

1 243

710

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei
5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások

0

0

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások

23

58

0

23

58

0

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

1 266

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

1 266

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

768

1 266

768

1 266

14

249

14

249

14

249

14

249

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Fóti Városszépítők
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás

200

379

200

379

0

0

0

0

180

167

180

167

270

284

270

284

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Fóti Városszépítők
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

2 1 5 1

Település:

Fót
Közterület jellege:

Vörösmarty

1

Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Ügyszám:

Ajtó:
1 4 0 0

1.4 Nyilvántartási szám:

/ P k .6 2 2 6 7

1 3

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/1 9 9 2

0 0 0 1 2 3 2

1 8 6 9 1 5 0 4

1

Bánhalmi Gábor József

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

kultúrális tevékenység, tájvédelem

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Fót Város lakossága
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

20000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Fóti Városszépítők
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

1 280

1 017

180

167

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

1 100

850

H. Összes ráfordítás (kiadás)

1 266

768

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

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

1 266

K. Adózott eredmény

14

249

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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.04.29 12.00.54

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Fóti Városszépítők
Támogatási program elnevezése: SZJA 1%
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

166 969

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

166 969

- tárgyévben felhasznált összeg: 166 969
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

166 969

Felhalmozási
Összesen:

166 969
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.04.29 12.00.54

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Fóti Városszépítők
Támogatási program elnevezése: ,,Tiszta udvar, rendes ház" program
Támogató megnevezése:

Fót Város Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

260 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

260 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 260 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

260 000

Felhalmozási
Összesen:

260 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.04.29 12.00.54

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Fóti Városszépítők
Támogatási program elnevezése: „Legszebb Konyhakertek” program
Támogató megnevezése:

Fót Város Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020. év

Támogatási összeg:

119 030

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

119 030

- tárgyévben felhasznált összeg: 119 030
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

119 030
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

119 030

Felhalmozási
Összesen:

119 030
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.04.29 12.00.54

A szervezet neve, székhelye: Fóti Városszépítő Egyesület, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1
Jegyzőkönyv

1. A szervezés neve: közgyűlés, a 102/20202.(IV. 10.) Korm. rendelet szerint.
2. Az ülés időpontja: 2021 május 14. 18 óra, elektronikus hírközlő eszköz útján.
3. Az ülésen való részvétel: az egyesületi tagok elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével
(e-mail: varosszepitok@googlegroups.com).
4. Az ülés levezető elnöke: Bánhalmi Gábor az egyesület elnöke.
Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a 19 egyesületi rendes tagból 19 tag e-mailes
visszajelzései alapján megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.
5. Napirend
Napirendi pontok: az előzetesen e-mailben kiküldöttnek megfelelően
5.1 a 2020 évi tevékenység elnöki beszámoló, határozathozatal
5.2 a 2020 évi pénzügyi beszámoló, határozathozatal
Levezető elnök az előzetesen kiküldött beszámolókra 15 napon belül e-mailben beérkezett
szavazatok alapján az 5.1 és az 5.2 napirendek elfogadására tesz javaslatot.
6. Határozathozatal
A közgyűlés az e-mailben megküldött 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta az egyesület 2020 évi tevékenységről szóló elnöki beszámolóját az alábbi határozatával:
1/2021 (05.14) számú határozat
Az egyesület 2021.05.14. hatállyal az elektronikus hírközlő eszköz útján
(e-mail: varosszepitok@googlegroups.com) kiküldött 2020 évi tevékenység elnöki beszámolót
elfogadta.
A közgyűlés az e-mailben megküldött 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta az egyesület 2020 évi pénzügyi beszámolóját az alábbi határozatával:
2/2021 (05.14) számú határozat
Az egyesület 2021.05.14. hatállyal az elektronikus hírközlő eszköz útján
(e-mail: varosszepitok@googlegroups.com) kiküldött 2020 évi pénzügyi beszámolót elfogadta.

Kelt: 2021 május 14.

levezető elnök

