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1. A tárgyévben végzett, alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Január 18-án és február 8-án Ma:Lom Műhelyt tartottunk az általános iskolában. Az első
alkalommal egyszerű könyvkötési technikákkal, részben hulladék papírokból készítettünk szép
füzeteket, a második alkalommal pedig makramézni tanultunk. Mindkét alkalommal 8-10 fő
vett részt a foglalkozásokon.
Március 8-án került sor az „Én vagyok” prózaíró pályázat eredményhirdetésére az
iskolában kialakított, jelenleg helyhiány miatt tanteremként működő Kodolányi János
Fal(u)múzeumban. Az eseményen részt vett Kodolányi János unokaöccse, a szintén irodalmár
Kodolányi Gyula is. Az eredményhirdetést követően megkoszorúztuk a Kodolányiszülőházon elhelyezett emléktáblát. A két eseményen összesen kb. 20 fő vett részt.
Április 12-én irodalmi estet tartottunk az óvoda aulájában. Vendégünk volt Háy János
József Attila- és Márai-díjas író, drámaíró, költő. Rendezvényünk része volt a Szépírók
Társasága “A Könyv utóélete” c. sorozatának. Az esten kb. 15-20 fő vett részt. Április 11-ére,
a költészet napjára pedig „Vers a kapukra” felhívásunkkal hívtuk játékos ünneplésre a
telkieket.
Április 20-án került sor a szokásos tavaszi falutakarításra. Az idei akcióval a faluban
található, egykori mezővédő erdősávok szerepére és védelmére igyekeztünk ráirányítani a
figyelmet. Három helyszínen, 30-35 fővel dolgoztunk egy-egy ilyen erdősáv szeméttől való
megtisztításán. A három helyszínen madárodúkat is kihelyeztünk.
Április 27-én Fülemülék éjszakája címmel szerveztünk madármegfigyelő sétát a
tanösvényen. A túrát a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársa vezette.
A programon több mint 70 fő vett részt.
Május 4-én mulatsággal, sok vendéggel ünnepeltük a KoKuKK Egyesület 10.
születésnapját a Pajta-Faluházban.
Május 11-én, a Telki Fesztiválon a KoKuKK-stand témája szintén az egyesület tízéves
története volt. A Jung-házban az erre az alkalomra készített kisfilmet vetítettük, és kis kiállítást
állítottunk össze régi plakátokból, újságcikkekből, tárgyakból.
Szeptember 21-én, az Egészségnap keretein belül az egyesület „Vigyázat, ehető!” címmel
filmvetítést tartott a helyi élelmiszerekről és a termelői piacokról, vmint az egészséges és
környezetkímélő közétkeztetésről. Sajnos a tervezett beszélgetésre kevés érdeklődés
mutatkozott, így az elmaradt.
Október 5-én tartottuk az őszi falutakarítást. Ezúttal köztéri szemétszedés volt a program. A
falutakarításon mindössze 5 önkéntes vett részt.
Október 12-én, a Falukáposztája kísérő programjaként délszláv táncházat szerveztünk a
pécsi Vizin zenekar meghívásával, az önkormányzattal közös finanszírozásban. A táncháznak
kb. 40-50 vendége volt az este folyamán.
Október 19-én szakellenőr vezetésével gombaismereti kirándulást szerveztünk a faluval
határos erdőben. A programnak kb. 30 résztvevője volt.
November 29-én, pénteken az iskolában tartottuk a KoKuKK Egyesület őszi gyerekirodalmi
délutánját. Ezúttal három, a Naphegy Kiadónál frissen megjelent könyvet mutattunk be a
szerzők részvételével: Tamás Zsuzsanna Macskakirálylány, Kertész Edina A rejtélyes kulcs, és
Molnár Krisztina Rita Maléna kertje című meseregényeit. A beszélgetést követően volt
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résztvevője volt.
November 16-án madárgyűrűzési bemutatót szerveztünk a tanösvény nyitótáblájánál. A
látogatók száma kb. 40 főt tett ki a nap folyamán.

Egyéb tevékenységek az év során:
 2013-ban is folyamatosan működött 2011 szeptemberétől élő kétheti termelői piacunk,
a Vásár-nap. A piacszervezés feladatait az egyesület önkéntesei látják el.
 A BudaVidék Zöldút Szövetség tagjaként közreműködtünk a Budajenőt, Telkit és
Pátyot összekötő egykori szekérút feltárásának szervezési feladataiban.
 A helyi újság, a Telki Napló lapjain ismeretterjesztő, szemléletformáló írásokat
közöltünk az egykori mezővédő erdősávok szerepéről, védelmének fontosságáról, a
település belterületén virágzó, védett orchideákról, vmint a helyi vállalkozások vásárlói
támogatásának jelentőségéről.
 Az egyesület 2013-ban ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Ebből az alkalomból
ünnepséget szerveztünk, ahová meghívtuk az egykori és mai egyesületi tagokat
családostól, valamint támogatóinkat, szövetségeseinket, barátainkat. Az egyesületről és
az eltelt 10 év eredményeiről készítettünk egy kisfilmet, egy fényképes összeállítást a
Telki Naplóba, továbbá egy kis kiállítást a Telki Fesztivál keretében.

2013-ban támogatóink voltak:
Telki Község Önkormányzata
Pipacsvirág Általános Iskola
Telki Óvoda
DR Varga Humán és Üzleti tanácsadó Bt.
Telki Napló
1002. sz. Néri Szt. Fülöp Cserkészcsapat
Andrész Cukrászda Budakeszi
Bereczné Gábor Anna
Csiki Mária
Csömör Zsuzsa
Kamocsai Zsuzsa
Kocsis Zsuzsa, MMTE
Kodolányi Gyula
Némethné Újvári Melinda
Székelyhidi Hajnal
Szépírók Társasága
Szombati Magdolna
Torma Zsuzsanna
a KoKuKK 10 szakácsai és kuktái: Szalay László, Keserű György,
Láng Richárd, Berecz András, Szombati András, Jánosi István
számos magánszemély személyi jövedelemadója 1%-ával, és még sokan mások.
Köszönjük a támogatásukat!
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2. Közhasznú tevékenységek bemutatása jogszabály szerint
I.
Közhasznú tevékenység megnevezése:

közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának
ill. művelődésre szerveződő közösségek
tevékenységének támogatása; lakossági művészeti
kezdeményezések, önszerveződések támogatása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. §
a)-b)

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Telki község, esetenként a szomszédos települések
lakossága

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

kb. 3-5 ezer fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Kodolányi János szülőházán emléktábla megkoszorúzása. Két irodalmi est megszervezése, egy
irodalmi pályázat kiírása és lebonyolítása, egy délszláv táncház megszervezése. Vers a
kapukra! felhívás a költészet napján (részletes bemutatás a 2. pontban)

II.
Közhasznú tevékenység megnevezése:

a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet
védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1)

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Telki község, esetenként a szomszédos települések
lakossága

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

kb. 3-5 ezer fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
ismeretterjesztő-tudatformáló írások a helyi újságban, filmvetítés, Fülemülék éjszakája
madármegfigyelő séta; gombaismereti kirándulás; madárgyűrűzési bemutató

III.
Közhasznú tevékenység megnevezése:

helyi környezet- és természetvédelem

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1)

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Telki község, esetenként a szomszédos települések
lakossága

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

kb. 3-5 ezer fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
falutakarítások, Ma:Lom Műhelyek, helyi piac szervezése
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3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Megnevezés

Vegyonelem
értéke, e Ft

pénzeszköz

Felhasználás célja

160 kulturális programok
98 környezetvédelmi programok
199 működés, KoKuKK 10 programok
457

pénzeszköz
pénzeszköz
Összesen:

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés

Előző év

Cél szerinti juttatást 2013-ban az egyesület nem nyújtott.

Tárgyév

0
0

Összesen:

0
0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
A vezető tisztségviselők nem részesültek juttatásban a 2013. év során.
Összesen:

Előző év

Tárgyév

0
0

0
0
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6.1. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Előző év

Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Tárgyév

929

489

243
0
0

148
0
0

0
686
739

0
341
457

0
739
190

0
457
32

0

0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

6.2. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem

Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X
X

709 e Ft
+222 e Ft
0

X

43%
100%
0

X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

A fentiek magyarázatához:
Közhasznú minősítést a 2011. évi civil törvény szerint az a szervezet kaphat, amelynek
 megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére
 és amely megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezik.
Megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a
következő feltételek közül legalább egy teljesül:
Ectv. 32. § (4) a) szerint az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot.
Ectv. 32. § (4) b) szerint a két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív.
Ectv. 32. § (4) c) szerint a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak
figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.
Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve
vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

-6Ectv. 32. § (5) a) szerint a személyi jövedelemadó 1%-okból a szervezetnek felajánlott összeg eléri a korrigált
összes bevétel kettő százalékát.
Ectv. 32. § (5) b) szerint a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az
összes ráfordítás felét a két év átlagában.
Ectv. 32. § (5) c) szerint közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz
közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

7. Kiegészítő melléklet
7.1. Támogatási programok bemutatása
7.1.1. Telki Község Önkormányzatának támogatása helyi civil szervezetek számára
Támogatási program elnevezése:

Telki Község Önkormányzatának támogatása
helyi civil szervezetek számára

Támogató megnevezése:

Telki Község Önkormányzata

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2013. január 1 - december 31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

100
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

100

-tárgyévben felhasznált összeg:

100

-tárgyévben folyósított összeg:

100

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

100

Felhalmozási:
Összesen:

100

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Április 12-én irodalmi estet tartottunk az óvoda aulájában. Vendégünk volt Háy János József
Attila- és Márai-díjas író, drámaíró, költő.
Az április 20-ai tavaszi falutakarítással a faluban még sok helyen látható egykori mezővédő
erdősávok védelmére akartuk felhívni a figyelmet. Három helyen: a Legelődombi úton, a
Völgy/Árnyas utcában és a Budajenői-patak mellett tisztítottunk ki egy-egy ilyen szakaszt, és 6
db madárodút is kihelyeztünk.
November 16-án madárgyűrűzést tartottunk az erdőszélen, a tanösvény nyitótáblájánál.
A sorban immár 5. madárgyűrűzési bemutatónak a nap folyamán kb. 40 felnőtt és gyermek
vendége volt, és nagy szerencsénkre kimondottan sok fajt sikerült megfigyelnünk. A bemutatót
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársa tartotta.

-77.1.2. 2011. évi szja 1%-os felajánlás
Támogatási program elnevezése:

személyi jövedelemadó 1%-os felajánlás,
rendelkező év 2011

Támogató megnevezése:

magánszemélyek

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2011. november 1 – 2014. dec. 31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

417
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

133

-tárgyévben felhasznált összeg:

133

-tárgyévben folyósított összeg:

0

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

133

Felhalmozási:
Összesen:

133

7.1.3. 2012. évi szja 1%-os felajánlás
Támogatási program elnevezése:

személyi jövedelemadó 1%-os felajánlás,
rendelkező év 2012

Támogató megnevezése:

magánszemélyek

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2012. november 1 – 2015. dec. 31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

243
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

243

-tárgyévben felhasznált összeg:

202

-tárgyévben folyósított összeg:

0

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

202

Felhalmozási:
Összesen:

202

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A 2011. évi szja 1%-okból 2013-ra tartalékolt összegből és a 2012. évi szja 1%-os felajánlás
egy részéből (összes felhasználás 2013-ban 334.736 Ft) működési kiadásainkat fedeztük 88
ezer Ft értékben. Ez magában foglalja a könyvelés díját, szórólapnyomtatási költséget, vmint
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fordítottunk. Ilyen volt az egyesületi születésnapi ünnepség (75 ezer Ft), a gombaismereti
kirándulás (19 ezer Ft), az önkormányzattal közösen finanszírozott délszláv koncert és táncház
(50 ezer Ft), a gyermekirodalmi est (51 ezer Ft). Az 1%-okból tudtunk költeni önkormányzati
forrásból támogatott programjaink járulékos költségeire is, mint pl. a vendéglátás az irodalmi
esteken, a falutakarítás alkalmával kihelyezett madárodúk, stb.

8.1.4. 2013. évi szja 1%-os felajánlás
Támogatási program elnevezése:

személyi jövedelemadó 1%-os felajánlás,
rendelkező év 2013

Támogató megnevezése:

magánszemélyek

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2013. november 1 – 2016. dec. 31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

148
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

148

-tárgyévben felhasznált összeg:

0

-tárgyévben folyósított összeg:

148

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

0

Dologi:

0

Felhalmozási:

0

Összesen:

0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A 2013. évi szja 1%-os felajánlást teljes egészében tartalékolta az egyesület.

8.2. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
2013-ban kulturális programjaink az alábbiak voltak: Kodolányi János szülőházán
emléktábla megkoszorúzása. Két irodalmi est megszervezése, egy irodalmi pályázat
kiírása és lebonyolítása, egy délszláv táncház megszervezése. Vers a kapukra! felhívás
a költészet napján.
Környezetvédelemmel, környezeti neveléssel kapcsolatos programjaink és tevékenységeink
2013-ban: 2 alkalommal falutakarítás, 2 alkalommal Ma:Lom Műhely szervezése, helyi piac
folyamatos szervezési feladatai. Ismeretterjesztő-tudatformáló írások a helyi újságban,
filmvetítés, Fülemülék éjszakája madármegfigyelő séta, gombaismereti kirándulás,
madárgyűrűzési bemutató.
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A programok és tevékenységek részletes bemutatása az 1. pontban olvasható.
Emellett az egyesület 2013-ban ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Ebből az
alkalomból ünnepséget szerveztünk, az egyesületről és a 10 év eredményeiről
készítettünk egy kisfilmet, egy összeállítást a Telki Naplóba, továbbá egy kis kiállítást a
Telki Fesztivál keretében.

