
BOLDOGBT Egyesület 
2010. évi közhasznúsági beszámolója 

 
Az egyesületek közhasznú tevékenységét szabályozó 224/2000.sz. kormányrendelet írja elő, hogy azon 
szervezetek, melyeket a Bíróság közhasznú szervezetté nyilvánított, évente kötelesek tevékenységükről 
beszámolni. 

Pénzügyi beszámoló  
 

Bevétel (Ft) Kiadás (Ft) 
Nyitó pénzkészlet(2010.01.01) 260 903 Rendezvény  79 690 
Tagdíj 104 000 Iskola emléktábla 180 000 
Magán személyek támogatása 81 300 Posta 31 285 
Bank kamat 294 Bank 4 140 
Adó 1% 117 329   
Összesen: 563 826 Összesen: 295 115 
  Záró pénzkészlet (2010.12.31) 268 711 

 
Szöveges értékelés 
Az Egyesület fő feladata a  Jászboldogházáról elszármazottak összefogása, a hagyományok ápolása, a 
kulturális, természeti és települési értékek megőrzése és gazdagítása. 
2010-re kitűzött programjainkat teljesítettük.  
− A régi központi iskola falára emléktáblát állíttattunk, a Faluvédő és Szépítő Egyesülettel közösen, az 

önkormányzat támogatásával illetve a 2009 évi adó 1% felhasználásával sikerült ezt a programot 
megvalósítanunk. 

− Részvettünk a  XVII. Jász világtalálkozón.  
− A boldogházi nyugdíjasokkal közösen rendeztük a  kerekévfordulósok születésnapi köszöntését, amire 

egyre nagyobb számban látogatnak haza tagjaink, örülnek a találkozásnak.   
− Családfa kutatást és különböző kiállításokat  szerveztünk. 
− Támogattuk a Hármas kerületek kézi aratóversenyét. 
− Mindenszentekkor közösen emlékeztünk elhunytjainkra a temetői emlékoszlopoknál. 
− Helyi szervezésű rendezvényeken vettünk részt, tagjainkat támogatásra buzdítottuk. 
− Egyesületünk tagsága (a beszámoló időpontjában) 130 fő. 
Másod ízben részesültünk az APEH 1%-os utalásából, melyet minden támogatónknak hálásan köszönünk.  
2011-es céljaink között szerepel: 
− Megalakulásunk 10., egyesületté szerveződésünk 5.évfordulójának megünneplése. 
− Az alsó-boldogházi iskolai emlékhely elkészítése, melyet a  Faluvédő és Szépítő Egyesülettel 

együttműködve,  a 2010 évi adó 1% felhasználásával kívánunk megvalósítani. 
− Az Ezüstkor Nyugdíja Egyesülettel közösen köszöntjük a kerek évfordulós tagjainkat minden év 

augusztus utolsó szombatján. 
− Kopjafát állítunk és rendezzük az ismeretlen katona sírját, Mindenszentekről megemlékezünk 

halottainkról. 
− Törekszünk a helyi civil szervezetekkel a kapcsolatok ápolására, közös rendezvények szervezésére, 

céljaik támogatására. 
 Hosszabb távú céljaink:  
− Adatgyűjtés a Gyermekévek címmel kiadandó könyvhöz ill. a Gyermekjátékok kiállításához  
− Adatgyűjtés az Életutak címmel kiadandó könyvhöz 
Tájékoztatásul közöljük, hogy egyesületünk   tisztségviselői semmiféle anyagi, vagy más természetű 
juttatásban nem részesültek. 
 
2011. március 27.      Veliczky Józsefné 
         elnök 


