
A Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti Társasága Egyesület 
(rövid nevén: BOLDOGBT Egyesület) 

Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 
 

 
1. SZÁVITELI BESZÁMOLÓ  
 
A BOLDOGBT Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a 
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített mérleget közhasznú eredmény-
levezetéssel állított össze. A mérleg főösszege 374 ezer Ft, a saját tőke 374ezer Ft. A 
részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú 
szervezeti eredmény-levezetésből.  
 
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA  
 
Tárgyévben a Szervezet az adó 1% -ból 195 ezer Ft  támogatást kapott, mely összeget 2012-
ben  Jászboldogházán a régi  tápiói iskola és kápolna helyén egy  emlékkő állításához tervezi 
felhasználni. Előző évben kapott 117 ezer Ft  támogatást az alsó-boldogházi iskola helyének 
megjelölésére használta fel. 
 
 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS  
 
Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 105 eFt-tal, alapításhoz képest 374  eFt 
összeggel növekedett. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott 
bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását 
részleteiben jelentésünk 2. sz. melléklete mutatja be.  
 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA  
 
Szervezetünk tárgyévben 6 eFt támogatást nyújtott A BOLDOGHÁZI GYERMEKEKÉRT 
ALAPÍTVÁNY részére egy iskolai verseny díjazása céljából.  A szervezet előző évben nem 
nyújtott ilyen jellegű támogatást. 
 
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 
PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT 
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE  
 
Tárgyévben közösségünk az adó 1% -ból 195 ezer Ft  támogatást kapott ,más  szervektől 
támogatást nem kaptunk.  
 
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE  
 
Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 0 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői 
részére ez évben az egyesület kifizetést nem teljesített. 



 
7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ  
 
 
 
Az Egyesület fő feladata a Jászboldogházáról elszármazottak összefogása, a hagyományok 
ápolása, a kulturális, természeti és települési értékek megőrzése és gazdagítása. 
2011-re kitűzött programjainkat teljesítettük. 

o Tovább folytattuk a régi iskolai emlékhelyek kialakítását. Az alsó-boldogházi iskola 
helyén  emlékkövet állítottunk, melyet  a 2010 évi adó 1% felhasználásával 
valósulhatott meg. 

o Részvettünk a Civil-napon és a XVIII. Jász világtalálkozón. 
o A boldogházi nyugdíjasokkal közös rendezvényünkre nagy számban látogatnak haza 

tagjaink, örülnek a találkozásnak.  
o Megalakulásunk 10.évfordulójára eddigi munkánkat, rendezvényeinket, tagjaink 

tablóját egy képes kiadványban mutattuk be. 
o Családfa kutatást és különböző kiállításokat szerveztünk. 
o Részt vettünk a Hármas kerületek kézi aratóversenyén. 
o Mindenszentekkor közösen emlékeztünk elhunytjainkra a temetői emlékoszlopoknál. 

Felavattuk az ismeretlen katona sírját. 
o Egyesületünk tagsága 146 fő. 

2012-es céljaink között szerepel: 
o Részt kívánunk venni az önkormányzat és a civil szervezetek összefogásával rendezett 

Civil-napon. 
o Segíteni szeretnénk a helyi civil szervezetekkel a szorosabb együttműködést. 
o A tápiói iskola és kápolna helyén emlékkövet állítunk, melyet a Faluvédő és Szépítő 

Egyesülettel együttműködve, a 2011 évi adó 1% felhasználásával kívánunk 
megvalósítani. 

o Az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesülettel közösen köszöntjük a kerek évfordulós tagjainkat 
2012.augusztus utolsó szombatján. 

o Megemlékezést tervezünk az 1951-1953 közötti kitelepítésekről. Kutatjuk a 
kitelepített és a befogadó családok élő tagjait, leszármazottait. Gyűjtünk 
visszaemlékezéseket, fotókat, címeket.  
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Veliczky Józsefné elnök 
 
Budapest, 2012. március 24.       
 
 
 
 
Záradék: E közhasznúsági jelentést a BOLDOGBT Egyesület közgyűlése 2012. március 24-i 
ülésén elfogadta. 


