
Óballáért Egyesület - Közhasznúsági beszámoló a 2018. évről

Az Óballához hasonló hátrányos helyzetű, vegetáló kistelepülések a mi kistérségünk területén
is nehezen átlátható szocio-kulturális problémarendszert alkotnak. A közigazgatásilag
Törökszentmiklóshoz tartozó, statisztikailag „egyéb belterületként”(Balla 6651) nyilvántartott
száznegyven lakosú településen végzünk hagyományőrző, s egyéb kulturális feladatokat.

Célunk a települési közösségfejlesztés és a hiánypótló ifjúsági és közművelődési tevékenység,
különböző korosztályok öntevékenységére épülő közösségi programok támogatása,
megvalósítása. Az élhetőbb környezet kialakulását tartjuk szem előtt. A helyben maradás
esélyét, ifjúságmegtartó erejének növelését szeretnénk erősíteni munkánkkal, hogy az itt élők
megtalálják saját erőforrásaikat, Saját identitásukat, értékeiket felismerjék, felvállalják és
képviseljék. Programjainkkal, a település hagyomáiiyainak, épített környezetének tiszteletével
és megőrzésével vállalunk részfeladatot környezetünk jobb életfeltételeinek kialakításáért.
Legnagyobb rendezvényünk az évenként ismétlődő gyermeknap és falunap. A falunap ezer-
kétezer vendéget és elszármazottat vonz évről-évre. A tagság a falu lakosságával közösen, bár
különböző aktivitással szervezik a hagyományos búcsúhoz köthető, 2005-től felelevenített
rendezvényt. Szervezik a távoli rokonság látogatását, közösségi munkával szépítik minden
szeptember elején az egész környezetet. Tevékenységünk közösségépítés, a megerősítés
céljait szolgálja az alapítás óta. Honlapunk címe: www.oballaert.hu
2018. évi nevesebb programjaink a tervezettnek megfelelően alakultak:

- Óballa Maraton — futóverseny társrendezése, 2018.05.13.
- Gyermeknap társrendezése 2018.05.27. 10 órától 21 óráig, Helyszín: Oballai Iskola,

futóverseny, gyermekjátékok, tűzoltó bemutató, lovaskocsizás, kézműves
foglalkozások,

- XIV. Oballai Falunap 2018. szeptember 8. Helyszín: Oballai Iskola — Balai Kör —

Sportpálya - Jégvirág utca — Fő utca hagyományos búcsú felelevenítése, szentmise,
helytörténeti előadás a haranglábnál, színpadi programok 2 helyszínen,
sportesemények. Résztvevők száma 1500-2000 fő, helybéliek, elszármazottak és
érdeklődők.

- 2018.10.02-án a Magyar Epítőművészek Szövetségének Bp., Otpacsirta utca 2. sz.
alatti palotájában bemutattuk Oballa települést, helyi kultúráját, építészetét,
gasztronómiáját és a közösségi kezdeményezéseket.

Hajnal László
Oballáért ület elnöke

Torokszentmiklos, 2019.05.02.
~ ‘~otóház

Óha~rL, ö k~ze~t1fli~ióS és
Kistérsége KjlWráIlS FejIődéSe&~

Közbasiflú E~sü1et
188-10382- -16



kettős könyvvitelt vezető egyéb Szervezet egyszerűsítet
~ éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442

~ O1~.év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

I [6 Szolnoki Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Előtag Családi név Első utónév További utónevek
Viselt név: L 1 ~f j~1~i~iÓS ~j~srié

Születési név: [~~bó ~ I
Anyja neve: [~~mai J Katalin I
Születési ország neve: [~~gyarors~g

Születési település neve: ~

Születési ideje:

Szervezeti Jogi személy Szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt nem írható - mezők)

Neve:

Alkotőh~- óbaH~rt. fl3rak~zentmikIós ~a ~Ciat~rakge KuItur~ii~ FejLŐd~a~n K~zh&~zni2 Egyesulet

Nyilváritartási szám: J~1—1J~1—[~J~ i 6 I 1 Tárgyév: [~j o I 81

Időszak terjedelme: egész óv töredék óv

időszak kezdete időszak vége
Ny.v.:1 .3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.18 16.59.04



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

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

~ 16 Szolnoki Törvényszék
_____________________________________ Tárgyév:

___ 2018
Időszak terjedelme: egész év töredék év ~~~

időszak kezdete időszak Vége

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység esetében: “Anyaszervezet’)

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilván (tó határozat száma)

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Szervezet I Jogi személy Szervezeti egység
képviselőjének neve:

Képviselő aláírása: _______

Keltezés:

Küzterület jellege:

___ Ajtó:~___

~i—~I~—f2I1I1I6I I

~~E~E ‘~L~0LU’~oi6V~ü

E~JL~EI~ -~ -~t~
Hajnal László

Tőrökszentm iklós

PK-442

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

a. Szervezet

b. Jogi személy Szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Óhallai Alkotóház- Öballáért, Tbrokszcntmiklős ús Kistérsége Kulturális Fejlődéséért Közhasznú Egyesulet

Szervezet székhelye:
Irányítószám: Település: TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÓBALLA

Közterület neve: ~FŐ Közterület jellege: út

Házszám: j Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 7

Jogi személy Szervezeti egység neve:

Jogi személy Szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település: L
Közterület neve:

Házszám: Lépcsőház: Emelet:

‚‘

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldheti5 be!
Nyomtatva: 2019.05.18 16.59,05



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

2018. év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve;

~Egyesület

Az egyszerusite~ eves beszamolo merlege (Adatok ezer forintban)

A. Befektetett eszközök 161
-L lmmateriáljs javak
-II. Tárgyi eszközök 161

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgoeszközök 169 626

L Készletek

II. KöveteIeseI~

Ill. Ertekpapírok

IV. Pénzeszközök 169 626

C. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKOZOK OSSZESEN 169 787

FORRASOK (PASSZÍVÁK)

D. Sajattoke 149 122

I. Indulo toke/jegyzett toke

II. Tőkevaltozas/erecimény 134 149

Ill. Lekötött tartalek
‘.IV. Ertekejési tartalek

-.V. Targyevi eredmény alaptevékenysegből
(közhasznú tevékenységből) 15 -27

VI. Tárgyevi erdemeny vallalkozasi tevékenysegből

E. Céltartalékok

P. Kötelezettségek 20 200

. Hátrasorolt kötelezettségek
.-II. Hosszu lejaratu kötelezettsegek
..‘-III. Rövfd lejaratu kötelezettsegek 20 200
..G. Passziv időbeli elhatárolások 465

-..
FORRASOKOSSZESEN 169 787

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.18 16.59.05



5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: Vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításaj

B. Összes ráfordítás
(5±6±7±8÷9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

1O.Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-b)

A kettős könyvvitelt Vezető egyéb Szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év
Szervezet I Jogi személy Szervezeti egység neve:

~~zflúEgy~~et

PK-442

Az egyszerusitett eves beszamolo eredmenykimLitatasa

~evékel1ységvállalkozásjtevékeny~~g

előző öv előző öv tárgyév előző év előző őv tárgyév előző öv
helyesbítése helyesbítése

1. Értékesítés nettó árbevétele

~iváltsajátteljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

ebből:

- tagdíj

-alapítótól kapott befizetés

- támogatások

ebből: adományok

4. Pénzügyi műveletek
hevetelei

A. Összes bevétel (b±-2+3±4)

ebből: küzhasznú tevékenység
bevételei

Ny,v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem kiildhető be!
Nyomtatva: 2019.05,18 16.59,05

G



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

2018. év
-Szervezet I Jogi szernely szervezeti egyseg neve;

Oballal Alkotóház- Oballáért, Törökszentrn~Jös és Kistérsége Kulturális Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

Az egyszerusitett eves beszarnolo erecimenykimutatasa 2.

Alaptevékenység

előző év előző év tárgyév
helyesbítése

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

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

E. A személyi jövedelemadó
me~határozott részének az
adozó rendelkezése szerinti fel
használásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem kűlclhető be!
Nyomtatva: 201 9.05.18 16.59.05

PK-442

Vállalkozási tevékenység

előző óv előző óv tárgyév
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Összesen

előző óv előző óv tárgyév
helyesbítése

ebből:
- normatív támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

ebből:
- normatív támogatás

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

F. Közszolgáltatási bevétel



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

2018. év

1. Szervezet I Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet
ÖbaU~i Alkotőh&z- Ób~JI~rt, TCrCk!z ‚trnikJ~ ~s Kt~r~g~ ~u!turÍIt~ jt~d~~Ért kOZhi~znt~ 5~ye~OI~t

1.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám: Település: TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÓBALLA

Közterület neve: FŐ Közterület jellege: út [
Házszám: 32 Lépcsőház: L Emelet: j [ Ajtó: L~
1.1 Név: Jogi személy Szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám: ~ Település:

Közterület neve: Közterület jellege: [
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző I Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: ~I 12I0I0l6iIT~L1
1.4 Nyilvántartási szám: (‘Anyaszervezet) ~ 1161 I I
1.5 Szervezet I Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet I Jogi személy Szervezeti egység . . .

képviselőjének neve: Hajnal Laszlo

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A közigazgatásilag Törökszentmiklóshoz tartozó, statisztikailag “egyéb belterületkénr(Balla S651)
nyilvántartott 140 lakosú településen végez az egyesület hagyornányörző, s egyéb kulturális feladatokat.
Célunk a települési közösségfejlesztés és a hiánypótló ifjúsági ós közmílvelődési tevékenység, külömbőző
korosztályok öntevékenységére épülő közösségi programok támogatása~ megvalósítá&a. Az élhetőbb
környezet kialakítását tartjuk szem előtt. A helyben maradás esélyét, ifjúságmegtartó erejének növelését
Szeretnénk erősíteni mrmkánkkai, hogy az itt élők megtalálják saját erőforrásaikat, saját identitásukat,
énékeiket felismerjék, felvállalják és képviseljék.
Legnagyobb rendezvényeink az évente ismétlődő gyerekrtap, falunap, mely ezerötszáz~kétezer vendéget
~s elszármazottat vonz évről évre.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997.évi CLVI törvény 26.~ cisl

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Óhalla és a környező települések lakossága [
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Közössógépítés, hagyományőrzés

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.18 16.59.05

PK~442



A kettős könyvvitelt vezető egyéb Szervezet egyszerűsített

~1 éves beszámolója és közbasznúsági melléklet PK-442
~i

‘~ 2018. ev
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

~6balIai Alkotőh~z~ Óballáért, Törökszentmiklós ás Kistérsége Kulturális Fejl~déséért Kozhasznú Egyesület

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

XIV. Óhallai falunap 361 335

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző ÖV Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző ÖV Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(Összesen) 361 335

Cél szerinti juttatások kimutatása
(minclösszesen) 361 335

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

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

A. Vezető tisztsé~jviselőknek nyújtott
juttatás (mindésszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papir alapon nem kfildhető be! Nyomtatva: 2019.05.18 16.59.05



A kettős könyvvitelt vezető egyéb Szervezet egyszerűsített
~ éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442

~ 2018. év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

Öballai Alkotőház- Óbailáért, Törökszentmiklóg ős kistérsége Kulturális Fejlődéséért közhasznú Egyesület

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

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 1 081 938

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 47 67
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)] 1 034 871

H. Összes ráfordítás (kiadás) 1 066 965

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

3. közhasznú tevékenység ráfordításai 1 066 965

K. Adózott eredmény 15 .27

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet vé~jző személyek száma
(a közérdekű önkentes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Igen Nem
Ectv. 32. ~ (4) a) [(81+82)12 > 1000.000, - Ft]

Ectv. 32. ~ (4) b) (KI +K2~=0]

Ectv. 32. ~ (4) c) ((l1±12-A1-A2)/(l-I1+H2)>=Q,25] ~Xl

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. ~ (5) a) [(‘Cl +C2)/(G1±G2) >=0,02] t~Xl LI
Ectv. 32. ~ (5,) b~ «Jl÷J2,)I~Hl±H2~>=0,5J

Ectv. 32. ~ (5) c) [(L1±L2)!2>= 10 íőJ LI [Xl

Ny.v.:1.3A nyomtatvány pap!raiapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.18 16.59.06



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

2018. év
Szervezet I Jogi személy Szervezeti egység neve:

Egyesület

Támogató megnevezése: Törökszentmjklóg Város Önkormányzata

központi költségvetés fl
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás D
más g~dálkodó -.

Támogatás időtartama: 2018. szepteniber

Támogatási összeg: 335 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 335 000

— ..—
- tárgyévben felhasznált összeg: 335 000

- Éárgyévben folyósított összeg: 335 000

Támogatás típusa: visszatérítendő Vissza nem térítendő

~ ~ ..~

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcínienként:

Személyi

Dologi 335 000

Felhalmozási

Összesen: 335 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

- Előadóművészeti tevékenység 270 100,-
- Egyéb anyag költség 64 900,-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2018. évi programjaink:
-Gyorm ekoap
-Utcazene Fesztivál
-Oballai maraton - futóverseny, kerékpározás
-XIV. Oballai falu nap
-Mikulás ünnepség
-“Az építés, mint teremtés’-alkotánap a Magyar Építőművészek Székházában, Óballa hemutatkozása

Nyv.:1.3 A nyomtatvány papir alapon nem kiilcihető be! Nyomtatva: 2019.06i8 16.59.06



A kettős könyvvitelt veiető egyéb Szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: “Az építés, mint teremtés, építészet ma, építészet nem virtuális térben’

Támogató megnevezése: i~ájrajz Tájépítész Kft

központi költségvetés fl
Önkormányzati költségvetés fl

Támogatás forrása:
nemzetkÖzi forrás fl
más gazdálkodó
~Támogatás időtartama: 2018-2019.

Támogatási összeg: 600 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 155 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 155 000

- tárgyévben folyósított összeg: 600 000

Támogatás típusa: visszatérítendő fl vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált Összeg részletezése jogcímenként:
~

Személyi

Dologi 155 000

Felhalmozási

Összesen: 155 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2~
-Gyerekrtap
-Utcazene Fesztivál
-Oballai Maraton- futáverseny
-Xlv. O ballal falunap
-Mikulás ünnepség
-“Az építés, mint teremtés” -alkotónap, Obalta bemutatkozésa

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány pap~r a’apon nem küldhető he!
Nyomtatva: 201905.18 16.59.06

i~J

PK-442

A támogatásból 2018.évben az október 2-án a Magyar ~pítŐmüvészek Székházában megtartott alkotónap költségeire
lett felhasználva 155 000,- Ft



kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített~ éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442

~ 2018. év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

Óbajlai Alkotőház- ÓbaIláért~ Törökszentmjkjős és Kistérsége Kulturális Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

~7~J

Csatolt mellékletek

PK-442-O1 Könyvvizsgálói Jelentés

PK-442-02 Szöveges beszámoló

PK-442-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:
LI
D

PK-442-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-O5 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb

Melléklet csatolva:

Erederivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredeiivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető b~l Nyomtatva: 2019.0518 16.59.06



Hajnal László
Oballáért Egyesület
Tárgy: Közgyűlés 2019
Helyszíne: Oballai Iskola

Tisztelt egyesületi Tagtársunk!

2019. május 18-áii 18 órakor tartjuk éves közgyűlésünket! Határozatképtelenség esetén 18.30-
kor tartjuk meg a közgyűlést!
A napirendi pontok a következők:

1. 2018. évi beszámoló
2. Pénzügyi beszámoló a 2019. évről: Nagy Péterné
3. 2019-es tervek, javaslatok megvitatása
4. Pályázatok, részvételi lehetőségeink

Megjelenésére számítunk, várjuk észrevételeit, javaslatait!

Tisztelettel várjuk, a Közgyűlésen!

~
~

Kístérsége K.ilturalls Fej1ődés~xt
Közba’;znú Egyesület

188’~O382-l16

Törökszentmiklós, 2019. május 06.



Az Egyesület 2019. évi munkaterve

2019. január 19. Óballa „Főterének” közösségi tervezése, - első találkozás a helyszínen az
építészhallgatókkal, a folyamat időpontjai március 9., április 13-i és júliusi időpontok.

2019. május 12.
Oballa Maraton, futó- és kerékpárverseny társrendezésében részt vett az Egyesület 2008-óta.
Sajnos, az Út rossz minősége okán a kerékpárverseny megrendezése a balesetveszély miatt
nem vállalható, Oballára verseny nélküli kerékpározást rendezünk, az Út mindermapi
használatra alkalmassá tétele érdekében.

2019. június 2.
Gyermeknap támogatása: a Gyermekiiapok szervezését az óballai anyukák rendezik széles
összefogásban, az Egyesület támogatást nyújt a rendezéshez.

2019. július 5.
Utcazene Fesztivál társrendezése a Szentmiklósi Napok keretében, az Ipolyi Kulturális
Központtal

2019. szeptember 7.
XV. Oballai Falunap — Egyesületünk legfontosabb rendezvénye, felhívja a figyelmet a
település múltjának, jelenének értékeire, szolgája a helyi identitás megerősítését, erősíti
lakosság megtartó erejét.

2019. december
Mikulás műsor (résztvevő gyermekek száma 40 fő) társrendezése

(.

‘. * bJ~1aJn;rtILaszlo’
Törökszentmiklós, Oballa 2019. 05. 17. a.’.



Óballáért Egyesület
Tárgy: Közgyűlés 2019.05.18.
Helyszíne: Oballai iskola

JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Óballai iskola
Időpont: 2019. május 18-án, 18 óra

A Közgyűlésen megjelent 10 fő, megállapítom, hogy a közgyűlés nem határozatképes, nem jelent
meg 51%.

Megismételt közgyűlés tartása 18.30 óra
Levezető elnök: Hajnal László
Jelenlévők jelen léti íven külön rögzítve

Elnök köszönti a rnegjelenteket, jegyzőkönyvvezető és hitelesítő megválasztása
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Aranka
Jegyzőkönyv hitelesítő: Török András
Elfogadják a tisztséget, tisztségviselők elfogadása egyöntetűen
A napirendi pontok ismertetése:

1. 2018. évi beszámoló
2. Pénzügyi beszámoló a 2019. évről: Nagy Péterné
3. 2019-es tervek, javaslatok megvitatása
4. Pályázatok, részvételi lehetőségeink

A tagság egyhangúan elfogadta a 4 napirendi pontot!

A napirendi pontok tárgyalása, határozathozatal

1. 2018. évi beszámoló

A 2018. évi beszámolót ismertette Hajnal László elnök, a Közgyűlés 1/2019.05.18 sz.
határozattal elfogadta. A szavazati arány: 9 igen, O nem, I tartózkodás

2. Pénzügyi beszámoló a 2019. évről: Nagy Péterné

Az egyszerűsített éves pénzügyi beszámolót ismertette Nagy Pétemé, a könyvelői
feladatokkal megbízott Szabó Miklós Lajosné nevében. A Közgyűlés a pénzügyi
beszámolót 2/2019.05.18 sz. határozattal elfogadta. A szavazati arány: 9 igen, O nem, I
tartózkodás

3. 2019-es tervek, javaslatok megvitatása

Hajnal László elnök ismertette a 2019. évi munkatervet. A Közgyűlés az éves
munkatervet 3/2019.05.18 sz. határozattal elfogadta. A szavazati arány: 9 igen, O nem, I
tartózkodás

4. Pályázatok, részvételi lehetőségeink :



Hajnal László elnök ismertette a NKA 25 Óballai Főtér közösségi tervezésével
kapcsolatos pályázat előrehaladását, 3 helyszíni (2019.01.19., 2019.03.09.,
2019.04.13.) tervezési alkalom eredményeit, illetve a további találkozók tervét.
A közösségi tervezés hosszas folyamatát tudomásul véve a megvalósítást szeretnénk
még 2019-ben elérni!

2019. évben részt vettünk a Törökszentmiklós Önkormányzatának pályázatán,
Civilszervezetek támogatása keretében 260.000 Ft támogatást szavazott meg a
Képviselő Testület a XV. Oballai Falunap eredményes megrendezéséhez.

A Közgyűlés a pályázati beszámolót 4/2019.05.18 sz. határozattal elfogadta. A
szavazati arány: 10 igen, O nem, O tartózkodás

Hatályos: mai nap

. :

le zető elnök jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyv hitelesítő

Törökszentmiklós-Óballa, 2019. május 18.

ÓbaUa~ Alkotóhá.
Óba~1:~r. T~ Öksz~1unjkJc5s és

Kisters~~ (j~t urL~s ~ej1ődéséért
Kc i-;. Egyesü1~

~884O~ 2-b16



JELEN LÉTI ÍV

Készült: Az Óballai Alkotóház- Óballáért és Törökszentmiklós és Kistérsége Kulturális
Fejlődéséért Egyesület közgyűlésén
Helyszín: Törökszentmiklós- Oballai Iskola
Dátum: 2019. május 18.
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