Kispesti Kolping Család Egyesület
Közhasznúsági jelentése
A 2013. évrıl

A fıvárosi Bíróság 1996.06.20. kelt Pk.60596/1996/2 sz. végzésével a 7107 nyilvántartási
szám alatt lajstromba vett Kispesti Kolping Család Egyesületet 2004-ben közhasznú
szervezetnek minısítette. Ennek megfelelıen az Egyesületnek beszámolási kötelezettsége
teljesítése során a közhasznú szervezetekrıl szóló (módosított) 1997. évi CLVI. törvényben
foglaltaknak megfelelıen kell eljárni. Jelen közhasznúsági jelentés az említett jogszabály
elıírásainak figyelembevételével készült.

1. Számviteli beszámoló
Az Egyesület 2013. évi gazdálkodásáról számot adó Mérleget a jelen közhasznúsági jelentés
I. sz. melléklete, az Eredménykimutatást a II. sz. melléklet tartalmazza.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Egyesületünk 2013-ban kétféle költségvetési támogatásban részesült, az
Emberi Erıforrások Minisztérima által - összege: 550.000.- Ft
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az Egyesület vagyonnal nem rendelkezik, pályázatokból és tagi befizetésekbıl finanszírozzuk
az egyesületi életet.
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
Rendezvények lebonyolítására kaptunk -

100.000.- Ft a Magyar Kolping Alapítványtól

5. Központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzati
társulásától, és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke
6. A Kispesti Önkormányzattól elnyert pályázati összeg: 100.000.- Ft volt.
7. A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege
Egyesületünk vezetı tisztségviselıi juttatásban nem részesültek.
8. A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló 2013-rıl
A Kolping Család 1996-ban alakult. Olyan keresztény közösség, amelynek tagjai közös
értékrendi alapokon állva, egymást erkölcsileg, anyagilag segítı családokat kapcsol össze. Az
egyesület egyéni hozzájárulás, pályázatok és támogatás segítségével valósítja meg céljait. E
feladatokat rendezvényekkel, közös utazások, kirándulások szervezésével, erkölcsi, szellemi
horizontját szélesítı elıadásokkal valósítja meg. Immár több évre visszatekintı
hagyományteremtéssel valósul meg több rendezvényünk, pl. a kispesti keresztény
közösségeket összefogó vetélkedı, bemutató, keresztény szellemő farsangi bál, melyekre
neves elıadómővészeket és más közéleti személyiségeket is meg szoktunk hívni.
Célunk: egyesületünk közösségének összekovácsolása, más közösségek tagjainak
bevonásával. Mellékelt programjaink jól alátámasztják fentieket:

-

Február 02. –

Egyházközségi farsangi bál volt a Károlyi Mihály
gimnázium nagytermében.

- Február 10. –

I. féléves Közgyőlés a Plébánia Közösségi Házában,
amikoris az elnök beszámol az elızı évrıl, és együtt
átgondoljuk az elkövetkezı év teendıit, programjait.

-

Február 16.. –

Körzeti lelkinap Érsekvadkerten az Erdei Házban,
az Északi Körzet Kolping családjai részvételével.

-

Március 02.

Országos Kolping lelkinapon veszünk részt Egerben,
melyet Ternyák Csaba érsek úr vezet.

- Március 15. –

Koszorúzáson veszünk részt a kispesti Kossuth téren.

- Március 25-31. – Vers-próza-mesemondó verseny meghirdetése MKSZ Északi
körzetben, plébánián, kerületi iskolákban.
-

Április 27. –

Váci Kolping Család jubileumi rendezvényén veszünk részt,
majd meglátogatjuk a veresegyházi medveparkot.

-

Június 8. –

Családunk részt vesz plébániánk rendezvényén, a plébániai napon,
melynek témája a hitelesség, a beszélgetést szentmise, majd
bográcsozás követi.

-

Június 14. --

Vers-próza-mesemondó verseny nevezési ideje.

- Június 22. --

A plébániai családi közösségekkel közös
takarítással egybekötött családi napon vettünk részt
Balatonszabadi-Sóstón, a plébániai üdülıben, ezt mi szerveztük.

- Augusztus13-19. – Tiszafüreden, a City Apartmanés kempingben töltöttük közös
Kolping üdülésünket, melyhez a Kolping Alapítvány anyagi
segítsége járult hozzá.
- Szeptember 21. –

Képviseltettük magunkat az elnökkel és a prézessel az
Esztergomi Kolping Család jubileumi ünnepségén.

- Szeptember 29. –

II. féléves közgyőlésünket tartottuk.

- Október 5. –

Vers-próza-mesemondó verseny döntıje, melyre az MKSZ
vezetését is meghívtuk, utána agapé.

- Október 20. –

İszi kirándulásunk helyszíne: Esztergom volt.

- Október 23. –

Koszorúzáson vettünk részt Kispesten, az ötvenhatosok terén.

- Október26. –

Országos Kolping ünnepség Kolping Adolf születésének
200. évfordulóján.

- November 24. –

Hagyományos adventi napot szerveztünk a gyermekeknek,
amelyen ismerkednek a karácsony lelki
tartalmával, vetélkedıkön vettek részt, szerény
ebédet kaptak, majd délután
daltanulás, ajándékkészítés, koszorúkötés volt a program.

- December 8. –

Délután négy órakor közös összejövetelt tartottunk a
KCSB-vel a közösségi teremben, filmvetítés volt, ezt
megbeszéltük, majd agapé.

- Dec. 30 - jan.1-ig -

Családok évzáró összejövetelét tartottuk Érsekvadkerten, az
Erdei Házban.

