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2019. évi közhasznúsági beszámoló
1.)

Számviteli beszámoló

A Szombathelyi Civil Kerekasztal, 2019. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően összeállította az éves beszámolóját, melyet a FEB rendelkezésére bocsátott.

A.) A bevételek alakulása
Bevételek

2016.

2017.

2018.

2019.

ezer forintban

Tagdíj

873

895

820

1140

Szervezeteknek nyújtott szolgáltatás.

559

465

562

286

Önkormányzati támogatás

3 232

1 800

2 300

1 600

NCA - pályázati támogatás

900

100

100

472

Hagyományok Háza
Munkaügyi Kirendeltség

3250
6 889

2 358

Adó 1 %
Nagy Háború befejezés rendezvényeihez
EFOP TANODA, VÉDŐHÁLÓ

15 000

15 375

tagi kölcsön
Telefontérítés
kamat
összesen

3 511

89

17

2

1 500

607

6 831

47 024

5 070

3 069

6 021

5 458

4 570

5 657

11

97

1

4

33 485

26 548

25 282

63 200

Civil Kerekasztal 2019 évi bevételei összességében az előző évhez viszonyítva az
elnyert eu-s pályázati támogatásoknak köszönhetően jelentős mértékben
növekedtek.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének fősorában –
együttműködési megállapodás alapján 1.600 eFt összeget biztosított
működésünkhöz . Tagdíjbevételeink 39 %-kal növekedtek – az éves tagdíj 7500 FT
–ról 10.000 Ft-ra történő emelésével.
A NEA 2019 évi működési pályázatunk alapján 472 eFt- támogatást biztosított.
2016. évben beadott TANODA és VÉDŐHÁLÓ pályázatunk 3 éves programjának
megvalósításához 2019 évre kiutalt összege 3257 eFt. GINOP pályázati
támogatásunk 2019 évre jutó összege 23.003 Ft.
A Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár a néphagyományok széles területi kisugárzásal
történő továbbörökítése, értékeinek megőrzése ,
a népművészet különböző területein
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történő közfeladatok ellátásához partnernek kérte fel szervezetünket, hogy pályázni
tudjanak. Pályázatuk eredményes volt, így a Hagyományok Háza 3.250 eFt. összeget
biztosított.

B.) A kiadások alakulása
kiadások

2016.

2017.

2018.

2019.

ezer forintban

Számítógép vásárlás

177

861

anyag- kisértékű eszköz besz.

297

1 309

426

463

3 683

9 542

26 260

EFOP pályázatok szolgáltatásai.
banki költség

42

50

186

264

Bérleti díj, üzemeltetés

1 293

1 488

1 615

2 591

Bérköltség

7 591

12 488

14 085

18 191

Járulékok

1 026

2 038

1667

2477

telefon

5 011

5 676

4 233

5 814

Hagyományok Háza

3 235

hirdetés, reklám
utazás, szállítás, kiküldetés

19

165

632

171

68
119

tagi kölcsön visszafiz.

24
671
5 069

egyéb kiadás
összesen

1 366

540

17 454

28 469

31 941

65 059

Kiadásaink összességében 103,7 %-kal nőttek az előző évhez viszonyítva.
Bérköltség növekedése 29,15 %-os az EFOP pályázatok szakmai megvalósítóknak
kifizetett megbízási díjak
összegével. Utazási, szállás, kiküldetési költség a
programon való részvétel költségét tartalmazza

2.) Költségvetési támogatások felhasználása
a.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával feladat-ellátási megállapodást kötöttünk, mely alapján a város költségvetésében fő soron 1.600 eFt. öszszegű támogatást biztosított. Ezen összeg a bérleti díj és a Civil Kerekasztal állományába lévő irodai ügyintéző munkatárs minimál béréhez nem nyújt fedezetet,
ezért külön kértünk plusz támogatást, de nem kaptunk, míg sok olyan szervezet
van, akik lényegesen kevesebbet tesznek le az asztalra – mégis jóval több támogatásban részesülnek.
b.) Szervezetünk az iroda használatáért havi 95.200 Ft-ot fizet. Azon tagszervezeteinknek - melyeknek székhelycíme az elnök lakáscíme - nincs irodahelyisége – elnökségi, vezetőségi ülések, közgyűlések megtartásához – térítés mentesen rendelkezésre bocsátjuk irodánkat. (Pl. Vasi Kemping Egyesület, Spartacus Horgász Egyesület, Bélyeggyűjtők Egyesülete, Amerikai Football Egyesület, Y's Men
Klub, Képeslevelezőlap-gyűjtők Egyesülete, Szombathely Város Szépítő Egyesülete stb.)
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c.) A NEA –hoz TF-19-Ö-M-0143 azonosítóval 2.245.725 Ft. összegben nyújtottuk
be pályázatunkat, mellyel szemben a jóváhagyott - elnyert támogatási összeg –
sajnos csak 472.000 Ft, mely összegek bérleti díjra és személyi juttatásra használtuk fel.
d.) A Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségétől a közfoglalkoztatottak támogatásához – előző évek áthuzódó tételeként 89 e Ft-ot kaptunk.
e.) TANODA és a VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOKÉRT EFOP pályázataink megvalósításához elnyert támogatási összeg kizárólag a pályázatban szereplő programok
fedezetét szolgálja, ezen összegekből működéshez átcsoportosítani nincs
lehetőség.
f.) A programok finanszírozása közvetett és közvetlen formában történik. Közvetlen
kifizetéseket (megbízási díjak számfejtése, utalása, adóbevallás – levont adók
és szociális hozzájárulási adó elszámolása a Civil Kerekasztalnál történik, míg a
közvetett kiadásokat (képzések lebonyolítását, előadók díját – étkezési költségek
kifizetését ) a Zöld Logika Kft végzi és egyösszegben számlázza le a Civil Kerekasztalnak.

3. Közhasznú és egyéb tevékenységeink bemutatása
A Szombathelyi Civil kerekasztal fő célja a partneri kapcsolatok kialakítása, a civil érdek-érvényesítő - érdekmegjelenítő képesség hatékonyabbá tétele, a civil szervezetek közötti partnerség fejlesztése, hálózatépítés, a közösségfejlesztő folyamatok kezdeményezése, a problémák felismerése, közös érdekek felvállalása, közös értékek
felismerése, továbbá segíteni a nyilvánosság kiépítését, a lakosság megkérdezését
és bevonását a helyi folyamatokba.
Célunk:
 a civil érdekérvényesítő-érdekmegjelenítő képesség hatékonyabbá tétele.
 A civil szervezetek közötti partnerség fejlesztése, hálózatépítés, a közösségfejlesztő folyamatok kezdeményezése, az akadályok felismerése, közös érdekek felvállalása, közös értékek fel-ismerése.
 Segíteni a nyilvánosság kiépítését, a lakosság megkérdezését és bevonását a
helyi folyama-tokba.
 Részvétel a civil szervezeteket érintő döntések elődkészítésében és véleményezésében.
 A csatlakozó szervezetek közötti párbeszéd, koordináció biztosítása, számukra szolgáltatások biztosítása
Tagszervezeteinknek folyamatosan és rendszeresen segítünk pénzügyi tanácsadással, valamint a szervezetek saját programjainak népszerűsítésével.
„Önkéntes pont” és önkéntes fogadószervezet vagyunk. Jó kapcsolatunk van a Civil
Önkéntes Központtal. Részt veszünk a Foglalkozást Helyettesítő Támogatásban
részesülők 30 napos kötelező önkéntes munkájának biztosításában. 2019 évben
diák közösségi munkán is vettek részt középiskolások. Önkétes munkaórák
száma: 676 óra volt, mely nem tartalmazza az elnök szinte minden-napi 8 -10
órás önkéntes munkájának óraszámait, mely több mint 2.000 órát jelent.
3

Konzorciumi együttműködési megállapodás alapján részt veszünk a Terület-, és Településfejlesztési Operatív Program keretében, a Közösségi szinten irányított városi
helyi fejlesztések (CLLD) helyi akciócsoportjában.(HACS)
Tagja vagyunk és aktívan részt veszünk az önkormányzat által létrehozott CIVIL
FÓRUM-nak.
Jó kapcsolatot alakítottunk ki más megyei civil kerekasztalokkal. 2016 évben általunk
kezdeményezett Civil Kerekasztalok találkozóját 2017-ben Salgótarján, 2018 évben
Nagykanizsa szervezte meg a találkozót, melyen az elnökség tagjai (elnök, elnökhelyettes és titkár) vettek részt.
2019 .évben a Civil Kerekasztalok nemzetközi találkozóját az Egri Civil Kerekasztal
szervezte meg, melyen négy fő vett részt.
Magyarországról a házigazda egrieken kívül Szombathely, Nagykanizsa, Békéscsaba, Salgótarján, Gyöngyös, Kecskemét és Kazincbarcika város Civil Kerekasztalainak képviselői
vettek részt a háromnapos szakmai találkozón, de Lengyelországból és Szlovákiából is érkeztek vendégek.
Az első nap a Lyceum adott helyet a rendezvénynek, amely az Árkádia Kamaraegyüttes mini
hangversenyével kezdődött. A megjelenteket Báthori István Eger Megyei Jogú Város civil tanácsnoka, majd Gál Sándor és Csathó Tibor köszöntötte. Első előadó Sebestyén István, aki a törvényi változásokról, a civil és nonprofit szektor aktuális helyzetéről, a közhasznúságról, a támogatások mértékéről, valamint a KSH civil szektorára vonatkozó adatokról
beszélt. A tanácskozás kerekasztal beszélgetéssel folytatódott, melyen a szervezetek képviselői bemutatták szervezetüket, elmondták a hálózatukra jellemző információkat. A programot vacsora zárta.

A második nap – napsütéses időben az Érsekkertben folytatódott a program. A XXIV. Eger
Civil Ünnepe rendezvény civil felvonulással kezdődött. A Dobó térről indult a civil szervezetek menete az Érsekkertben felállított színpad elé, ahol ünnepélyes megnyitó keretén belül
kiosztották a Pro Agria díjat is. Szinte minden civil szervezet egy-egy sátorban mutatta be tevékenységét – részben szórólapokkal – részben termékeik bemutatásával és szóbeli kiegészítésével. A sátrakban szellemi totó, egészségügyi mérések, tanácsadások voltak. A különböző művészeti csoportok, műsorainak bemutatásával szórakoztatták a közönséget. Eközben a civil sátorban tovább folytatódott a szakmai program. Magdalena Malec, a
Start5b program koordinátora beszélt a lengyelországi civil hálózatokról, külön felhívva a figyelmet a fiatalok helyzetére. Komáromi Mátyás, a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány részéről az adománygyűjtő rendezvényekről tartott előadást. A szlovákiai civil szervezetek helyzetéről a rimaszombatról érkezett Hajdú István, a Fundament Polgári Társulás képviselője be-

4

szélt. Az egyik civil szervezet szarvas-pörköltjét kaptuk ebédre, melynek elfogyasztását követően a szabad program keretében elmerültünk a civil forgatagban, végig járva a területen
kitelepült civil szervezetek sátrait és megtekintve a színpadi produkciókat. A háromnapos
program zárásaként vasárnap az egri várban tettünk látogatást, majd búcsút vettünk egymástól azzal, hogy 2020-ban Békéscsabán találkozunk.
a.) A Szombathelyi Civil kerekasztal fő célja a partneri kapcsolatok kialakítása, a civil érdekérvényesítő - érdekmegjelenítő képesség hatékonyabbá tétele, a civil szervezetek közötti
partnerség fejlesztése, hálózatépítés, a közösségfejlesztő folyamatok kezdeményezése,
az akadályok felismerése, közös érdekek felvállalása, közös értékek felismerése, továbbá
segíteni a nyilvánosság kiépítését, a lakosság megkérdezését és bevonását a helyi
folyamatokba.

b.) A Civil Kerekasztal – mint közhasznú szervezet – tevékenységét részben a csatlakozott
szervezetek bevonásával egészségmegőrzés, - szociális tevékenység, - kulturális
tevékenység, - környezet-természetvédelem területeken végzi. A Civil Kerekasztalhoz
tartozó szervezeteknek rendszeresen segítünk pénzügyi tanácsadással, adóbevallás,
statisztikai jelentések, internetes adatszolgáltatások elkészítésében, a beszámoló
közhasznúsági mellékleteinek elkészítésében, továbbá a szervezetek saját programjainak
népszerűsítésével.

c.) „Önkéntes pont” és önkéntes fogadószervezet vagyunk. Jó kapcsolatunk van a Civil
Önkéntes Központtal. Munkájukat segítjük az önkéntesek regisztrációjával. Részt
veszünk a Foglalkozást Helyettesítő Támogatásban részesülők 30 napos kötelező
önkéntes munkájának biztosításában

d.) 2019 évben a Civil Kerekasztalnál diák közösségi munkát teljesítők összes óraszáma:
40 óra. Egyéb önkéntes munkaórák száma 515 óra volt.
e.) A Civil Képújság frissítéséhez folyamatosan kérjük a civil szervezeteket, hogy küldjenek
anyagokat, de sajnos ezek a felhívásaink nem mindig hoznak eredményt. .
A civil szervezetek híreit folyamatosan továbbítjuk a média számára, melyek rendszeresen
meg is jelentek, jelennek a http./szombathelyi7.hu és a www.korrektm.hu/magazin/0011
honlapokonGyakran vettünk részt országos és városi kulturális rendezvényeken. A civil szervezetekkel
kapcsolatos rendezvényeket lehetőségeink függvényében látogatjuk.
Régóta működik „Sajtófigyelő szolgálatunk” melynek keretében összegyűjtjük a megye
írott médiáiban megjelenő - civil szervezetekről szóló - cikkeket. A médiákkal jó kapcsolatot
alakítottunk ki. A Szombathelyi TV mellett a Mária Rádió és a Credo Rádió is rendszeresen
készít programjainkról riportot.
Szerveztük és részt vettünk 2019 augusztusában a Savaria Történelmi Karnevál „Civil
Korzóján” népszerűsítve a civil szervezetek tevékenységét. 2019-ben közel 50 szervezet
szóróanyagokkal, vetélkedőkkel, adománygyűjtéssel, s több szervezet kulturális műsorral
mutatkozott be.
Együttműködési megállapodásunk van a Burgenlandi Magyar Kultúregyesülettel, a Nyugat
magyarországi Egyetem Savaria Képzési Központjával, a Tankerületi Központtal.
Az önkormányzat által létrehozott CIVIL FÓRUM minden összejövetelén jelen voltunk.
Együttműködő partnerek vagyunk a Helyi Akció Csoportban (HACS) és a Huszárlaktanya
Támogató Csoportban.
Nagyon jó a kapcsolatunk a Vas Megyei Civil Információs központtal. Több képzési, előadási
programot együtt szerveztünk a civil szervezetek számára.
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Javaslatot terjesztettünk elő az „Év civil szervezete” díjra és a „Magyar Kultúra Lovagja”
címre. Jelen voltunk a Szent Márton napi díjátadó gálán és a kultúra lovagjainak avatásán.
Több alkalommal részt vettünk – programjaink népszerűsítése miatt a Civil Információs
Centrum által szervezett „Civil sajtóreggelin”.
2019. február 23-án 12. alkalommal rendeztük meg a „Civil bált”, melyen 120-an szórakoztak
jó hangulatban. A tombola bevételéből adományt adtunk át az EGYMI iskolának kültéri
játékok beszerzéséhez, továbbá 2 db csocso asztalt ajándékoztunk az iskolának.
Magyarország Kormánya felhívást adott ki a családi kohézió erősítését szolgáló programok
megvalósítására „Védőháló a családokért” címmel, melyen eredményes lett pályázatunk.
Az EFOP 1.2.1-15-2016-00688 pályázati azonositójú projekt programjait 2017. március
–2019. március 1 között sikeresen valósítottuk meg. A projekt záró rendezvényét a
Berzsenyi Dániel Könyvtárban tartottuk meg. A pályázat egyik célja a generációk közötti
együttműködés megvalósítása, mely keretében az Aranykorúak Sport és Kulturális egyesülettel, az ÖrökSégünk Alapítvánnyal, a Nagycsaládos Egyesülettel több közös civil kulturális
és sportnapot, vetélkedőt rendeztünk meg.

Másik nagy – szintén sikeres EFOP-os pályázatunk a TANODA projekt volt, melynek célja,
hogy a hátrányos helyzetű és roma - tanulók sikereket érjenek el.
A tanoda kiemelt célja, hogy pedagógiai eszköz rendszerével hozzájáruljon a társadalmi
leszakadás megakadályozásához és a társadalmi integrációhoz.
A TANODA tervezett programjait az Aranyhíd EGYMI és a Dési Huber István Általános Iskolával együttműködve valósítottuk meg. A bevont gyermekek fejlődéséről egyéni
fejlesztési terveket készítettünk, egyéni haladási naplót vezettünk. A fejlesztő tevékenységek során a gyermekek szövegértési képességének, a matematikai alapműveletek elsajátításának, az IKT kompetenciák fejlesztését próbáltuk megvalósítani. Pályaválasztás segítése érdekében meghívott előadók szakmákat mutattak be. A közeli középiskolákba, valamint üzemlátogatásra vittük el a tanulókat. Több alkalommal szerveztünk szabadidős programokat: közös főzést, kiállítás látogatást, sportnapokat és stresszkezeléssel, önismerettel
kapcsolatos rendezvényeket. Az Olad, a Vép és a sümegi tanodákkal együttműködve
workshopokat, szakmai műhelyeket tartottunk. Házi csocsó-verseny lebonyolításával a
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gyermekek játékos és felügyelt, irányított keretek közt gyakorolhatják többek közt az együttműködést, a kezdeményezőképességet. A tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése érdekében csoportfoglalkozásokon szerepjátékokat tartott egy drámapedagógus.
Részt vettünk február 1-én a Vas Megyei Civil Információs Centrum által szervezett „Civilek Napja” rendezvényen. Délelőtt a város Fő terén a villámcsődülettel próbáltuk felhívni a
figyelmet a civilek munkájára.

Délután kerekasztal-beszélgetésen vettünk részt a Berzsenyi Dániel Könyvtárban, ahol a Herényi Virágút és a Savaria Történelmi Karnevál civil helyszíneinek fejlesztését vitattuk
meg.
Augusztus végén a GINOP-5.1.7-17-2018-00113 pályázat keretein belül Sport és kulturális
programot szerveztünk a Tófürdőn, minden korosztály számára, melyen a gyerekeknek
Csúszdaverseny, Vízbe ugró verseny, - Gördeszka, roller, hoverboard bemutató, asztalitenisz, vizi aerobik volt.

2019. október 21-én a Szent Márton temetőben felavattuk Balázs László kopjafáját. Széleskörű civil összefogással méltó emléket állítottunk – az egyik legfiatalabb - ’56-os áldozatnak. A kopjafát megáldotta Schauermann János a Szent Márton plébánia plébánosa.
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Avatóbeszédet mondott Torjai Valter, a műsorban közreműködtek a Szombathelyi Művészeti
Szakgimnázium diákjai.

.

Balázs László a szó jelentése értelmében nem mártír, hanem áldozat volt. A golyó a diák
gerincét is megsértette, ezért lebénult. A mentők – a kivonulási naplóban szereplő bejegyzés
szerint 1956.október 26-án 23 óra 32 perckor vonultak ki Balázs Lászlóért Dr. Krutsay Miklós akkori rezidens orvossal – aki az ajkai Magyar Imre Kórház még ma is minden nap aktív
munkát végző, 87 éves patológus főorvosa. A napló bejegyzése szerint tüdőlövés érte
Nagykanizsán, a Kazinczy utcában. Dr. Krutsay Miklós főorvos - aki akkor 26 éves volt gyakornokként dolgozott a nagykanizsai kórházban, elmondta, ügyeletes volt, nem szabadott
volna kimennie a mentővel, de komoly lőtt sérülésről értesültek, és fennállt a veszélye, hogy
a fiú meghal. Még élt, amikor bevitték a baleseti sebészetre.
1956. december 5-én – a szakszerűbb kezelésért – s mert Szombathely – Gyöngyöshermáni
lakos volt, a Szombathelyi kórházba szállították át, ahol 1957 februárjában belehalt sérüléseibe. Az átszállítás ténye is rögzítésre került a kanizsai mentősök kivonulási naplójában
Az 1957 januárjában elhunyt, majd hosszú évtizedekig méltatlanul elfeledett mártír emlékét
ezentúl a Szombathelyi SzentMárton temetőben kopjafa, Nagykanizsán a Zeneiskola falán
egy fekete gránittábla őrzi.
Ebben az évben Szombathelyen új kezdeményezés indult útjának, a Szombathelyi Civil
Kerekasztal közreműködésével, a a BossConnect Mentor Program a GINOP-5.1.7-17-201800113 pályázat keretein belül, a szombathelyi tehetséges fiatalok felkutatása és segítése. A
mentorálás havi egyszeri személyes konzultációt jelentett, és fél évig tartott.
Vállalkozói és vezetői készségeket az iskolai tanórákon alig oktatnak, így ez a tudás csak
nehezen megszerezhető. Mi ebben segítettünk az érdeklődő fiataloknak, pályakezdőknek.
Olyan mentorokat adtunk a fiatalok mellé, akik segítettek a válaszok megtalálásában. A
vissza nem térítendő támogatás módosított összege 58 932 047 Ft, míg a támogatás mértéke 97,18%. A projekt tervezett befejezési dátuma 2020.04.30, mely a járvány miatt szeptember 30-ig meghosszabbításra került.

Taglétszámunk alakulása:
2006. november 18-i alakuló közgyűlésen 46 szervezet vett részt – közülük 37
jelenleg is tag. 2007- 2019 es években fokozatosan növekedett a taglétszám, de
sajnos voltak megszűnő szervezetek, illetve „beolvadó” egyesületek. A 2019.
december 31-i állapot szerinti taglétszámunk: 122.
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Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A Civil Kerekasztal 2019. január 1-i induló pénzkészlete 18.829 eFt. volt. A 2019. évi
bevételek és kiadások után a záró pénzkészletünk 9.313 eFt. Befektetett eszközeink
után a jogszabály szerinti értékcsökkenést elszámoltuk, így az év-végi záró nettó értéke eszközeinknek 1.677 eFt.
3.) Célszerinti juttatások kimutatása
Szervezetünk – mint közhasznú szervezet alaptevékenysége keretében 2019. évben sem pénzben, sem természetbeni juttatást nem nyújtott senkinek.
4.) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Szervezetünk vezető tisztségviselői munkájukat önkéntesen, társadalmi munkában végzik, juttatásban nem részesültek.
A fentiek alapján kérjük, beszámolónk elfogadni szíveskedjenek.
Szombathely, 2020. július 31
Kőszegfalviné Pajor Klára
elnök
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