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JEGYZOKÖNYV
Készült: 2019. május 17-én (pénteken) a jászfényszarui Petofi Sándor Muvelodési Ház és

Könyvtár földszinti klubhelységében 17 órakor megtartott Fényszaruiak
Baráti Egyesületének közgyulésén.

Jelen vannak: 36 fo jelenléti ív alapján.
Tóth Tibor elnök:

Tisztelettel köszöntöm a közgyulésen megjelent egyesületi tagokat!
A jelenléti ív alapján megállapítottam, hogya 17 órára változatlan napirenddel összehívott
közgyulés a megjelentek számától ruggetlenül határozatképes.
Meffállaoítom, hOflV a Fénvszaruiak Baráti EflVesületének 17órára összehívott kÖZf!Vulése
határozatkéoes.

Munkák végzéséhez javaslom levezeto elnöknek személyemet, Tóth Tibort, a jegyzokönyv
vezetojének Bognár Ágnest, a jegyzokönyv hitelesítoinek Agócs Ferencné és Zsámboki
László egyesületi tagokat válasszuk meg.
Javaslom továbbá, hogyameghívóban kiközölt napirendi pontokat tárgyaljuk meg, melyek akövetkezok:
Napirendi pontok:

1.1 a. Az egyesület 2018 évi számviteli beszámolójának (mérleg, eredmény
kimutatás, közhasznúsági és kiegészíto mellékletek) megtárgyalása, elfogadása.
Javaslat a 2019. évi fobb feladatokra és az egyesületi költségvetésre.

b. Tízéves tagságért emlékérem, és a Húszéves tagságért bronzkituzo, és a 25 éves
tagságért Díszoklevél átadása.Eloadó: Tóth Tibor elnök

2.1 Az Ellenorzo Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkájáról, a számviteli
beszámolóról alkotott írásbeli jelentésének ismertetése.Eloadó: Cserháti Vencelné EB. elnök

3.1 A FÉBE Adatvédelmi szabályzatának ismertetése.
Eloadó: Dr. Kiss Dávid Sándor elnökségi tag

4.1 Hozzászólások, határozatok hozatala.
Van-e valakinek más javaslata? Nem, volt.
Kérem, hogy aki egyetért a levezeto elnök személyére, a jegyzokönyv vezetojére és ahitelesítokre, valamint a napirendi pontokra tett javaslattal kézfelemeléssei szavazzon.
(Szavazás)



Köszönöm. Van ellenszavazat, tartózkodás?
Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.
Ellenszavat és tartózkodás nélkül a közgyulés a következo egyhangú határozatot hozta:
KGY.IL/1.12019.05.17.1 szám ú határozatA Fényszaruiak Baráti Egyesületének közgyulése levezeto elnökének Tóth Tibor,jegyzokönyv vezetonek Bognár Ágnes, jegyzokönyv hitelesítoknek Agócs Ferencné ésZsámboki László egyesületi tagokat egyhangúan megválasztotta, valamint a napirendipontokra tett javaslattal egyetértett.Határido: azonnal és folyamatosFelelos: Tóth Tibor FÉBE elnökÉrtesülnek: Tóth Tibor FÉBE elnök

Bognár Ágnes jegyzokönyvezetoAgócs Ferencné és Zsámboki László jegyzokönyv hitelesítokIrattár
A levezeto elnök javasolja az 1. napirendi pont megtárgyalását:
1.1 Napirendi pont:

a. Az egyesület 2018 évi számviteli beszámolójának (mérleg, eredmény
kimutatás, közhasznúsági és kiegészíto mellékletek) megtárgyalása, elfogadása.
Javaslat a 2019. évi fobb feladatokra és az egyesületi költségvetésre.

b. Tízéves tagságért emlékérem, és a Húszéves tagságért bronzkituzo átadása, és a 25
éves tagságért Díszoklevél átadása.Eloadó: Tóth Tibor elnök

(A napirendhez írásban csatolva: 2018. évi munkáról szóló elnökségi beszámoló, a kettoskönyvvitelt vezeto szervezetet egyszerusített beszámolója és közhasznúsági mellékletei,javaslat az egyesület 2019. évi fobb feladatokra és a 2019. évi költségvetésre.)
Az egyesület elnöke elmondja, hogy az elozo közgyulés óta a FÉBE-nek is volt vesztesége,hat fo Kovács Lászlóné, Langó Imre, Darázs András, Harangozó Miklós, HarangozóSándorné és Barna Géza tagunk távozott körünkbo1.
Javasolja, hogy az elhunyt tagjainkért adózunk egy perces néma felállással.
Köszönöm!
A levezeto tájékoztatja az elozo közgyulés óta a tgalétszámba bekövetkezett változásról: Így aFÉBE tagjai sorába 2018. évben 9 fo Berényi Sándorné, Barócsi Péterné (Boldog), TamusIstván (Debrecen), Szabó Krisztina (Hatvan), Dr. Istók László (Hatvan), Róbel Gábor, FáczánIzabella, Szucs Levente Csaba, Vas József (Jászberény) lépett be, szeretettel köszöntjük okettagjaink sorában, 5 fo pedig Csontos Ferencné, Csúz Sándor, Dr. Hegyi Jánosné, KisAndrásné és Vasné ücskó- Sós Melinda kérte írásban kilépését.
Tóth Tibor egyesületi elnök ismerteti, hogy 6 fo szerzett jogosultságot a Tízéves tagságértemlékéremre, melybol három fo a közgyulésen kapta meg, a többit személyesen adjuk át.
(Tízéves FÉBE tagsággal rendelkezok névsora csatolva.)



Tóth Tibor egyesületi elnök ismerteti, hogy Húszéves tagságért bronzkituzore 6 fo szerzettjogosultságot, közülük 4 fonek személyesen adja át, míg a többinek postázzuk vagy lakásán,személyen adjuk át.
(Húszéves FÉBE tagsággal rendelkezok névsora csatolva.)
Tóth Tibor egyesületi elnök ismerteti, hogy Húszon öt éves tagságért Díszoklevélre 16 foszerzett jogosultságot, közülük 8 fonek személyesen adja át, míg a többinek postázzuk vagylakásán, személyen adjuk át.
(Húszon ötéves FÉBE tagsággal rendelkezok névsora csatolva.)
A levezeto elnök javasolja, hogy a három napirend felett együttesen nyissunk vitát, mivelszervesen összefügg a három napirend.
A javaslattal kapcsolatban egyetérto megnyilvánulásukkal jelezték támogatásukat ajelenlévok.
A levezeto elnök javasolja a 2. napirendi pont megtárgyalását és felkéri Cserháti Vencelné aFÉBE EB. elnökét a napirend eloterjesztésére.
2.1 Napirendi pont:Az Ellenorzo Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkájáról, a számvitelibeszámolóról alkotott írásbeli jelentésének ismertetése.Eloadó: Cserháti Vencelné EB. elnök
(A napirendhez a beszámoló írásban csatolva.)
A levezeto elnök javasolja a 3. napirendi pont megtárgyalását és felkéri Dr. Kiss DávidSándor elnökségi tagot a napirend eloterjesztésére.
3.1 A FÉBE Adatvédelmi szabályzatának ismertetése.

Eloadó: Dr. Kiss Dávid Sándor elnökségi tag
(A napirendhez az Adatvédelmi szabályzat írásban csatolva.)
A levezeto elnök a jelenlévo tagságnak az 1-3. napirendi pontokkal kapcsolatbankérdésfeltevésre megadja a szót.
Dr. Haran~wzó Imre Örökös E2Vesületi tag: címmel kitüntetett tag: : A Pannonhalmikirándulás kapcsán kérdezi, hogy Kovács Tamás atya FÉBE tag, hogyan kerültPannonhalmára.
Tóth Tibor egyesületi elnök elmondja, hogy az atya bencés rendbe kíván tovább szolgálni,így kérte az egri érseket az áthelyezésére, melyet meg is kapott.
A levezeto elnök mivel több kérdés nem volt a napirendek felett a vitát megnyitotta.
4.1 Napirendi pont:
Hozzászólások, határozatok hozatala.

Bordásné Kovács Katalin eJ!Vesületi tafl. a Petofi Muvelodési Ház és Könvvtár iflaZJlatóia:Mint egyesületi tag, és mint muvelodési ház és könyvtár igazgatója megköszöni az



egyesületnek a kultúra terén végzett elismerésre méltó munkáját, mellyel nemcsak tagjait,hanem a település érdeklodo lakosságát is szolgálja. Kiemelte a XXIV. Jász Világtalálkozóprogramjának segítségét. Köszöni, hogya FÉBE tornác kapcsán elhangzott eloadásokat, aközremuködést. Kiemelte az elnökség az elnök és titkár meghatározó szerepét az elérteredményekben.A város fontosabb 2019 évi kulturális eseményeirol, illetve a XXV. Jász VilágtalálkozóJászkiséri programjáról a Jászfényszaruról induló külön buszokról adott tájékoztatást.
Mivel több hozzászóló nem volt, a levezeto elnök a napirendek felett a vitát, hozzászólástlezárta.
Tóth Tibor egyesületi elnök megköszöni Bordásné Kovács Katalin elismero szavait, amelyvalamennyi egyesületi tagnak kijár, hiszen közösen értük el eredményeinket, természetesenminden ki lehetosége és jóakarata szerint vett részt munkánkban.
A levezeto elnök szavazásra tette fel az egyesület Elnökségének beszámolóját, a FÉBE 2018.évi számviteli beszámolóját, mérleg, eredmény kimutatást, közhasznúsági és kiegészítomellékletekkel együtt, a 2019. évi fobb feladatokat és költségvetését, és a vita összefoglalóját.Kérte, hogy aki egyet ért az elhangzottakkal, kézfelemeléssel szavazzon.
Köszönöm. Van ellenszavazat, tartózkodás?
Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.
Ellenszavat és tartózkodás nélkül a közgyulés a következo egyhangú határozatot hozta:
KGY.I1./2./2019.05.17./ számú hat áro z a t
A közgyulés az egyesület elnökségének beszámolóját, a 2018. évi számviteli beszámolójátmérleg, eredmény kimutatás, közhasznúsági és kiegészíto mellékletekkel együtt, valamint a2019. évi fobb feladatokat és költségvetését, a vita összefoglalóját elfogadta.Határido: azonnal és folyamatosFelelos: Tóth Tibor FÉBE elnökÉrtesülnek: Tóth Tibor FÉBE elnökIrattár
A levezeto elnök szavazásra teszi fel az Ellenorzo Bizottság beszámolóját az elmúlt évbenvégzett munkájáról, a számviteli beszámolóról alkotott írásbeli jelentését. Kéri, hogy akiegyetért az elhangzottakkal, az írásos jelentéssel kézfelemeléssei szavazzon.
Köszönöm. Van ellenszavazat, tartózkodás?
Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.
Ellenszavat és tartózkodás nélkül a közgyulés a következo egyhangú határozatot hozta:
KGY.II./3./2019.05.17./ számú hat áro z a t
A közgyulés jóváhagyta az egyesület Ellenorzo Bizottságának beszámolóját az elmúlt évbenvégzett munkájáról, a számviteli beszámolóról alkotott írásbeli jelentését.Határido: azonnal és folyamatosFelelos: Cserháti Vencelné FÉBE EB elnökÉrtesülnek: Cserháti Vencelné FÉBE EB elnökTóth Tibor FÉBE elnökIratár



A levezeto elnök szavazásra tette fel a 3. napirendi pontot, hogy Dr. Kiss Sándortájékoztatójárt a FÉBE Adatvédelmi szabályzatáról vegye tudomásul. Kéri, hogy aki egyetérta tájékoztatóval kézfelemeléssei szavazzon.
KGY.I1.14.12019.05.17.1 számú hat áro z a t
A FÉBE Adatvédelmi szabályzatáról szóló elnökségi tájékozatót a közgyulés tudomásul vette.Határido: azonnal és folyamatosFelelos: Tóth Tibor FÉBE elnökÉrtesülnek: Réz Bertold webmesterTóth Tibor és Dobák Viktor facebook oldal kezeloiIratár
Mivel több kérdés, vélemény nem volt. a levezeto elnök megköszönte a tagoknak amegjelenést, hozzászólásokat, javaslatokat, majd a közgyulést 18 óra 43 perkor bezárta.
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Fényszaruiak Baráti EgyesületeJászfényszaru, Szent István út 1.wwwfebe.hu. mobi!: 30-337-3336
MEGHÍVÓ

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége szeretettel meghívja 2019. május 17én (péntek) délután 16 óra 30 perckor kezdodo
éves rendes közgyulésére

melyet az egyesület székhelyén a Petofi Sándor Muvelodési Ház és Könyvtár (Szent Istvánút 1.) földszinti jobb oldali klubtermében tart.
Napirendi pontok:

1.1 a. Az egyesület 2018 évi számviteli beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági és kiegészíto mellékletek) megtárgyalása, elfogadása.Javaslat a 2019. évi fobb feladatokra és az egyesületi költségvetésre.b. Tízéves tagságért emlékérem, a Húszéves tagságért bronzkituzo, és a 25 évestagságért Díszoklevél átadása.A közgyulés írásos anyagai a www.febe. hu honlapon olvashatók.Eloadó: Tóth Tibor elnök
2.1 Az Ellenorzo Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkájáról, a számvitelibeszámolóról alkotott írásbeli jelentésének ismertetése.Eloadó: Cserháti Vencelné EB. elnök
3.1 A FÉBE Adatvédelmi szabályzatának ismertetése.Eloadó: Dr. Kiss Dávid Sándor elnökségi tag
4.1 Hozzászólások, határozatok hozatala.

Amennyiben a közgyulés határozatképtelen (a tagok több mint fele nem jelenik meg),az elnökség a megismételt közgyulést változatlan napirenddel 2019. május 17-én (péntek)17 órára hívja össze a fenti helyszínre. A második idopontban a taggyulés a jelenlévo tagoklétszámától ruggetlenül határozatképes.Tájékoztat juk tagjainkat, hogya www.facebook.com/fenyszaruiak.baratiegyesulete/oldalunk is elérheto és napra kész információt tartalmaz eseményeinkrol, a városban, aJászságban történtekrol. Friss tartalommal, fotó galériával rendelkezo www.febe.huhonlapunk is változatlanul látogatható.Kérjük jelenlétével, tisztelje meg közgyulésünket és javaslataival, véleményévelsegít se az elnökség munkáját az egyesület még eredményesebb tevékenységét.Akadályoztatása esetén köszönettel vesszük írásban címünkre vagy E-mail: febe@febe.huvagy feebe@freemail.hu megküldött észrevételeit, javaslatait.Tájékoztat juk tagjainkat a jászok XXV. Jász Világtalálkozója Jászkiséren, június7-8-9-én kerül megrendezésre, részletes program egyesületi facebook és honlap olvasható.
Jászfényszaru, 2019. április 30.

Baráti üdvözlettel:
Tóth Tiborelnök

/ l'Mészáros Lászlótitkár



A FÉBE tevékenysége 2018 évben
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 1993. október 30-án 51 taggal alakult, jelenleg 231 tagjaés három önálló csoportja (Színházbajárók Baráti Köre, Kiss József Helytörténetikutatócsoport, Szucs Mihály Huszárbandérium) van. A csoportokban közel 200 fo azokszáma, akik nem tagjai az egyesületnek.Az egyesületet a JNKSZ Megyei Bíróság 1999. január 21-i, majd a Szolnoki Törvényszék2015. szeptember 23-i végzésével közhasznú szervezetkéntjegyezte be.Az egyesület közhasznú feladatköre alapszabályzata szerint tudományos tevékenységre,kutatásra, nevelésre, oktatásra, képességfejlesztésre, ismeretterjesztésre, kulturálistevékenységre, kulturális örökség megóvására, muemlékvédelemre, kömyezetvédelemre,terjed ki.Az egyesület az elmúlt 25 évben programjaival nem csak tagjainak, hanem az érdeklodojászfényszarui lakosoknak és azon túl is sokszínu és rétu lehetoséget teremtett a közösegyüttlétre, a tartalmas foglalatosságra.Az egyesületnek a 25 év alatt számos hagyománnyá vált rendezvénye alakult ki, mely azévente aktuális rendezvényekkel, programokkal egészül ki.Így: Az iskolai nyári táborok lebonyoIításának, a helyi Vöröskereszt szervezetpályázatinak segítése.Huszárhagyományok településen belüli fenntartásának biztosítása,pénzügyeinek bonyoIítása;Régi tárgyi emlékek megmentése, felújítása, újak létesítése;Önköltséges budapesti színházlátogatás, országjáró, és külföldikirándulások igény szerinti szervezése;Ismeretterjeszto eloadások tartása;A magyar történelem és a város múltjához kötodo (építmények, jogi ésmagánszemélyek) kerek évfordulók méltó megünneplése;Könyvek, kiadványok (érem, CD) megjelentetése;A megalakulástói napjainkig a településsel kapcsolatos (tárgyi ésírat) anyagokat, így a Kiss József (1924-1989) tanár, helytörténeti kutatóirathagyatékát, a Béke Mg. Tsz. (megszunt gazdasági egység) levéltárbanem került iratait és a lakosságtói kapott iratokat, az egyesület kezeli.Elhelyezésük, feldolgozásuk a Városi Értéktárbafolyamatosan történik.(A fotók, értékes régi iratok digitalizálása is folyamatosan történikönkéntes munkában.)Lehetoségeinkhez mérten anyagiakkal, szervezo, adminisztrációs éspénzügyi feladatok ellátásával támogat juk az önálló csoportoktevékenységét, programjaik megvalósulását;Felvállaltuk a településrol elszármazottakkal való szervezettkapcsolattartást, település életében történo bevonásukat;Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselo-testülete 2017. február 22-i ülésén hozott57/2017.(11.22.) határozata alapján Jászfényszaru Város Önkormányzata és aFényszaruiak Baráti Egyesülete - határozatlan idore - közmuvelodési megállapodástkötött.

A FÉBE 2017. április 29-tol 2018. február 28-ig alkalmazott - NMIkeretében egy fo kulturális közfoglalkoztatottat, aki szeptember hónaptóltáppénzes állományban volt.



2018. február 17-én 18 órakor Petofi Sándor Muvelodési Ház és Könyvtár nagytermében:~ Jubileumi - egyben az utolsó - jótékonysági musoros est és bál került nagyérdeklodésmellett megrendezésre.A bál alkalmából a FÉBE negyed századát bemutató fotó kiállítás nyílt, mely harmincnapig volt látható.
Társrendezoi voltunk a XI. Jász Fény Vers- és Prózamondó találkozónak, a me gyehatárain túlról is van résztvevoje a rangos irodalmi eseménynek.
2018. május 6-án (vasárnap) du 15 órakor a Városháza falán lévo Redemptio-emléktáblakerült megkoszorúzásra. Ezt követoen a Régi Kaszinó étterem és kávézóban kóstolóvalegybekötve, mutattuk be a FÉBE és Jászfényszaruért Alapítvány által megjelentetett ÉzsiásRózsa: Süssünk, fozzünk - ízletesen és gyorsan - a múlt század harmincas évek közepénmegjelent - szakácskönyvét. A könyv kiegészült az Ézsiás család és a szerzo életénekadataival és színes étel fotókkal, melyet a város, a FÉBE, Jászfényszaruért Alapítványnegyedszázados évfordulójának tiszteletére adtunk ki. A könyvet méltatta Bobák Józsefmesterséf, a Jászsági Vendéglátósok Egyesülete elnöke, közremuködött a Városi Énekkar.
2018. május 25-én (péntek) 17 órakor a Petofi Sándor Muvelodési Ház és Könyvtárföldszinti klubtermében tartottuk az éves beszámolót, közhasznúsági jelentést, mérleget,költségvetésvetést elfogadó és feladat meghatározó közgyulésünket, melyen a 10 és 20 évestagsággal rendelkezok köszöntésére is sor került.
A Hosök Napja alkalmából az elso világháború évszázados évfordulója kapcsánmegkoszorúztuk a 1924-ben felállított Világháborús emlékmuvet.
2018. június 29. és július 1. (péntek - vasárnap) között a XXIV. Jász Világtalálkozóprogramja keretében június 30-án a FÉBE-tornácon kiállítottuk a tevékenységünketbemutató fotó tablókat, kiadványokat. A Fényszaruról elszármazottakat és másokat isszeretettel fogadtunk, egy ásványvízre, pogácsára. Két eloadás is elhangzott dr. HarangozóImre és dr. Gulyás István részérol. Tagjaink közül sokan önkéntes segítokéntközremuködtek a háromnapos rendezvényen.
Az egyesület két fovel részt vett 2018. július 12-14. között a Szombathelyen megrendezettXXXVII. Országos Város és Faluvédok konferenciáján, melyen a FÉBE negyedszázadostevékenységért Elismero Oklevélben részesült, melyet Ráday Mihály szövetségi elnök ésalelnökök adtak át.
2018. augusztus 19-én, a városi ünnepségen Jászfényszaru Város ÖnkormányzataElismero Oklevelet adott át a FÉBE negyedszázad os tevékenységének elismeréseként,melyet az elnök és titkár vett áto
2018. augusztus 20-án (hétfon) VII. alkalommal rendeztük meg a Kemence ünnepét aKiss József Helytörténeti Gyujteménynél a Jászfényszaruért Alapítvánnyal közösen. Aközönség szórakoztatásáról a helyi színjátszók két bohózat eloadásával gondoskodtak. Aprogramra a lengyel testvérváros delegációjának tagjai is ellátogattak.
2018. augusztus 24 és 27. között 4/3 éjszakás (Sopron) Nyugat-Dunántúl és AusztriaBurgenlandba kirándulás szerveztünk önköltséges alapon, jelentos önkéntes szervezomunkával és 300 ezer önkormányzati támogatással, 50 fo részvételével. A kirándulás



keretében 1. nap: Fertod, Nagycenk, Fertorákos, 2. nap: Fraknó három látnivaló 1.Hosök, kincsek, zsákmányok, 2. fegyvergyujtemény, 3. kincstár, Kismarton (Eisenstadt)látnivalók 1. Az Esterhávy-kastély fénypontjai, 2 Hercegnoi lakosztály, 3. Haydn Explosív,4. bormúzeum- különhajó az vacsorával Rust-ról- Fertorákosra. 3. nap:Élményvonatozás a Semmerinbahn-on, majd Bécsújhely (WI'. Neustadt) 1 óra vásárlásiszabadprogram. A délelotti program befejezéséhez igazítva Sopron városnézésidegenvezetéssei, Stornó ház megtekintése, majd szabad program.4. nap: Doborján (Raiding) Liszt szüloházának megtekintése, Léka várába látogatás,Koszeg 2 óra városnézés idegenvezetéssei, ebéd 15 óra Bécsi kapu étteremben.Szombathely 17 óra Fotéri séta.
2018. szeptember lS-tol három héten át V. alkalommal rendeztük meg a KulturálisÖrökség Napját Jászfényszarun. A Városi Értéktár közösségi termében a településhezkapcsolódó legszebb nyomdai meghívókból kiállítást rendeztünk.
2018. október 6-án Tóth Tibor egyesületi elnök és Cserháti Vencelné EB elnök részt vetta XIV. Jász Baráti Társaságok jászboldogházi találkozóján.
2018. november 3. (szombat) 10 óra - 16 óra között Petofi Sándor Muvelodési Ház ésKönyvtár nagytermében rendeztük meg a FÉBE az általa alapított Jászfényszaruért
Alapítvány megalakulásának negyedszázados jubileumi ünnepségét. Program: jubileumifaültetés, beszámoló, vetítés, alapító tagoknak Díszoklevél és FEBE kitüntetések átadása,Tamus István grafikus muvész és FÉBE történeti kiállítása, FÉBE negyedszázadánaktörténete könyvbemutató, közös ebéd és kulturális program (Borbély Brigitta, HompokTamás, Német Gábor énekesek).
2018. november 21-én a Jász Múzeumban az egyesület képviseloje és Ézsiás István FÉBEtag emeritus jász- és jászkun fokapitány vett rész a Redemptio jász és kun településekhonismereti újságának negyedszázados jubileumi ünnepségén.
2018. december lS-én a Falumúzeum félévszázados megalakulásának ünnepsége. A KissJózsef Hely történeti Gyujteménynél emlékezés a névadó ra dr. Kiss Dávid Sándor éskoszorúzás.
Helytörténeti konferencia a Városháza dísztermében, a konferenciát Gyoriné dr. CzeglédiMárta polgármester nyitotta meg, majd dr. Dobos László, Bánkiné dr. Molnár Erzsébet,dr. Selmeczi László, Hortiné dr. Bathó Edit, dr. Farkas Kristóf Vince és dr. Langó Pétertartott eloadást.
A jubileum kapcsán jelent meg és Tóth Tibor szerkeszto és felelos kiadó mutatta beTörténelmi források Jászfényszaru múltjához címu díszkiadványt. A könyv szöveges részétdr. Langó Péter írta, lektorálta dr. Farkas Kristóf Vince, anyanyelvi lektor KotánnéKovács Tímea, technikai munkatársak Mészáros László és dr. Kiss Dávid Sándor. Akönyvhöz elo- és utószót Gyoriné dr. Czeglédi Márta írt. A konferencia eloadói, a könyvkiadásában közremuködok és anyagi támogatók egy-egy tiszteletpéldányban részesültek.
2018. december 28-án V. alkalommal rendeztük meg az Óévbúcsúztatót. A musorbanfelléptek Mászáros János Elek, Tóth Boglárka, Koczka Tamás és Szabó Bence valaminta Városi Énekkar.
A FÉBE elnöksége a jubileumi évre tekintettel 32 fo részére városi közösségi, egyesületitevékenységért, egyesületi elismeréseket, kitüntetéseket adott át magán- és jogi



személyeknek. A 45 fo alapító tag 25 éves tevékenységéért díszoklevelet, a találkozórésztvevoi Emléklapot kaptak. Az erkölcsi elmerésnek, jelentos költség kihatása volt.
Az év folyamán három ismeretterjeszto eloadást tartottunk.
Január, február, március hónapokban hétfoi napokon, kéthetente a Város Értéktár közösségitermében Nosztalgiavetítést tartottunk.
A FÉBE szervezésében a Fovárosi Operettszínházba, a József Attila Színházba, az ErkelSzínházba összesen 11 eloadásra szóló bérlete van 100 fonek. Évadonként Budapestretovábbi 8-10 eloadásra szervezünk önköltséges autóbuszos színházlátogatást.
A FÉBE-nek az elmúlt több mint 25 év alatt kialakult tevékenységi köreihez, kapcsolatirendszerei (elszármazottakkal, intézményekkel, és neves személyekkel) jött létre.
Az egyesületünk továbbra is muködteti www.febe.hu honlapját, melyen Jászfényszaru és aJászság eseményeit is népszerusítjük ugyan így a közösségi oldalán is.
A tagsági viszonyhoz kapcsolódva 22 fot köszöntünk kerekévfordulós születésnapján (6070-75-80-85-90). 10 fo kapta meg a 10 éves tagsággal, 18 fo a 20 éves tagsággal járóemlékérmet illetve bronzkituzot. Ezáltal megköszönjük az egyesületben végzettmunkájukat, a szervezethez való tartozásukat, anyagi támogatásukat.Az évfolyamán 5 fotol örökre búcsúztunk, minden esetben egy görög koszorút helyeztünk elvolt tagunk sírján.Az évfolyamán 5 fo lépett ki az egyesületbol és 9 fo kérte tagfelvételét.
A FÉBÉ-nek 1993-tól jelentos településtörténeti, rendezvénytörténeti fotó gyujteménye van(kb.15.000 db), évente 18 db nagyított képbol egy-egy tablót állítunk össze munkákból, amelyremek kiállítási anyag.
Az évfolyamán négy önálló kiállítást szerveztünk.
A településen már csak az önkormányzat és a FÉBE tagja LEADER térségi egyesületnek,ennek éves tagdíja 25.000.- Ft, a HONGÁRI NOSZTRA Város és Faluvédok Szövetségének5000,- Ft éves tagdíj, a Jászok Egyesületének 5000,- Ft az éves tagdíj, Magyar Huszár ésKatonai Hagyományorzo Szövetségnek 10.000,- Ft, ez összesen 45.000,- Ft.
A Városi Értéktár kedd és csütörtöki napokon 13 és 17 óra között áll a nyilvánosságrendelkezésére. Elozetes egyeztetés alapján más idopontokban is csoportos látogatás esetén(legalább 5 fo) fogadjuk a látogatókat, kutatókat.
A Városi Értéktár tárgyaló termében civil közösségeknek (20-22 fo) üléseik megtartásáralehetoséget biztosítunk, ebben a helységben tartjuk nosztalgiavetítéseket, a FÉBE elnökségiüléseit, megbeszéléseket.
A jubileumi napon a résztvevok promóciós anyagként a megjelentek - a FÉBE 1993-2018negyedszázados jubileumi tollat és emléklap ot kaptak.
A FÉBE elnökségi tagja dr. Kiss Dávid Sándor egyetemi adjunktus, az évfolyamánfolyamatosan gondozza a www.kozterkeo.hu honlap ot, melyre Jászfényszaru köztérialkotásai az országos közösségi adatbázisába kerültek feltöltésre.



A FÉBE 2016. december l-jével indította be facebook oldalát, amely az elmúlt évbentartalmában, színvonalában sokat javult, a látogatósága jelentosen nott.
Többségében a FÉBE budapesti tagjai látogatják a Jászok Egyesülete által szervezett osztoltavaszig neves eloadók által tartott érdekes és értékes eloadásokat.
Tamus Béla elnökségi tagunk az évfolyamán három esetben képviselte egyesületünketBudapesten országos szintu kömyezetvédelemmel foglalkozó konferenciákon.
Folyamatosan gyujtjük a lakosságtói a településsel kapcsolatos régi fotókat, iratokat,dokumentumokat. Aki nem akarja elajándékozni azokat digitalizálás után visszaadjuk. Ahelyi lapban a hónap értéktári érdekessége rovatot indítottunk és gondozzuk.
A FÉBE elnöke a települést képviselve negyedévente részt vett a JászságiHonismereti Egylet soros ülésén.
A FÉBE a település lakosai és az innen elkerültek körében rendszeresen gyujt elofizetoket aJász Múzeum által kiadott könyvekre, illetve terjeszti a Redemptio újságot.
A FÉBE az elszármazottakkal, intézményekkel, szervezetekkel szoroskapcsolatot tart, amely igen idoigényes, de a város szempontjából gyümölcsözo.
Jászfényszaru, 2019. április 26.

FÉBE Elnöksége Jászfényszaru



2019. ÉVI FOBB FELADAT OK, PROGRAMOK(Közgyulési anyag)

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 1993. október 30-án 51 taggal alakult, jelenleg 231tagja és három önálló csoportja (Színházbajárók Baráti Köre, Kiss József Helytörténetikutatócsoport, Szucs Mihály Huszárbandérium) van, a csoportokban több mint 200 fo azokszáma, akik nem tagjai az egyesületnek.Az egyesületet a JNKSZ Megyei Bíróság 1999. január 21-i, majd a SzolnokiTörvényszék 2015. szeptember 23-i végzésével közhasznú szervezetté jegyezte be. Azegyesület közhasznú feladatköre alapszabályzata szerint tudományos tevékenységre,kutatásra, nevelésre, oktatásra, képességfejlesztésre, ismeretterjesztésre, kulturálistevékenységre, kulturális örökség megóvására, muemlékvédelemre, kömyezetvédelemre,terjed ki.Az egyesület az elmúlt 25 évben programjaival nem csak tagjainak, hanem azérdeklodo jászfényszarui lakosoknak adott sokszínu és rétu lehetoséget a közös együttlétre, atartalmas foglalatosságra, amelyet a 2019-ben is folytatni kívánjuk.Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselo-testülete 2017. február 22-i ülésénhozott 57/2017.(II.22.) határozata alapján Jászfényszaru Város Önkormányzata és aFényszaruiak Baráti Egyesülete - határozatlan idore kötött - közmuvelodési megállapodást.Az egyesületnek a 25 év alatt számos hagyománnyá vált rendezvénye alakult ki, melyévente aktuális rendezvényekkel, programokkal egészül ki. Így:Közremuködünk az iskolai nyári táborok lebonyolításában, a helyi Vöröskeresztszervezet pályázati bonyolításában;Huszárhagyományok településen belüli fenntartásának biztosításában,pénzügyeinek bonyolításában;Régi tárgyi emlékek megmentése, felújítása, újak létesítéseÖnköltséges budapesti színházlátogatás, és bel- és külföldi kirándulásiigények kielégítésében;Ismeretterjeszto eloadások szervezése;A magyar történelem és a város múltjához kötodo (építmények, jogi ésmagánszemélyek) kerek évfordulók méltó megünneplése;Könyvek, kiadványok (érem, CD) megjelentetése;A megalakulástói napjainkig a településsel kapcsolatos értékek (tárgyi ésírat) anyagokat, így a Kiss József(1924-1989) tanár, helytörténeti kutatóirathagyatékát, a Béke Mg. Tsz. levéltárba nem került iratait és alakosságtói kapott iratokat, az egyesület kezeli, melynek elhelyezése aVárosi Értéktárba történt, feldolgozása, digitalizálása (fotók, értékes régiiratok) folyamatosan történik.Lehetoségeinkhez mérten anyagiakkal, szervezo és adminisztrációs,pénzügyi bonyolító munkával támogat juk 2018 évben is az önálló csoportoktevékenységét, programjaik megvalósulását.
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének 2019-ben várható kulturális programjai, illetvetevékenysége:
2019. május 6-án (hétfon) csatlakozás az iskolai Redemptio-s ünnepséghez, aJászberényi ünnepségen a FÉBE képviselteti magát.



2019. május 17-én (pénteken) tervezzük éves beszámoló és közhasznúsági, mérlegjóváhagyóközgyulést.
2019. június 8-i. jászkiséri a XXV. Jász Világtalálkozó programjára szervezzük tagjainkat,elszármazott fényszaruiakat.
2019. június 22-én (szombaton) Pannonhalmára, majd Tihanyba önköltséges autóbuszoskirándulást tervezünk két autóbusszal. A pannonhalmi látogatás helyi segítoje ésidegenvezetoje Kovács Tamás atya, a FÉBE tagja.
2019. augusztus 20-án (kedden) VIlI. alkalommal rendezzük meg a Kemence ünnepét aKiss József Helytörténeti Gyujteménynél a Jászfényszaruért Alapítvánnyal közösen.
2019. augusztus végén délre Horvátországba vagy Szlovéniába keloszámú jelentkezoesetén négy vagy öt napos önköltséges kirándulást szervezünk.
2019. szeptember 21-én (szombaton) VI. alkalommal rendezzük meg a KulturálisÖrökség Napját Jászfényszarun, régészeti könyvbemutatóval. Jászfényszaruértalapítvánnyal közös rnedezvény.
Az év folyamán ismeretterjeszto eloadásokat tervezünk, figyelembe véve, hogy 2019 évetRákóczi és Ady emlékévé nyilvánították.
Dr. Kiss Dávid Sándor vezetésével elkezdjük - többéves - gyujto és elokészíto munkát avolt és megmaradt tanyák feltérképezésére, és az ott élok életmódj ának összegyujtésére.
Az egyesület Leader pályázati lehetoség kihasználásával bovíteni tervezi eszköz parkját éskiállító vitrineket kíván beszerezni, melyre 25 % -os sajáterot kell biztosítani.
2019. december 28-án (szombaton) 17 órakor az VI. Óévbúcsúztatót rendezzük meg aRégi Kaszinó étterem és presszóban, együttmuködve a Vágó Bt.-vel.
November és december között hétfoi napokon, kéthetente a Város Értéktárban foly tat juk aNosztalgiavetítést.
A településhez kapcsolódó eseményekrol személyekrol emlékezünk a helyi lapban vagy aFÉBE rendezvényein ..
A FÉBE a 2019/20-as színházi évadra is biztosítja a Fovárosi Operettszínházba, a JózsefAttila Színházba, az Erkel Színházba szóló bérletek beszerzését. Évadonként Budapestretovábbi 8-10 eloadásra szervezünk önköltséges autóbuszos színházlátogatást.
A FÉBE-nek az elmúlt több mint 25 év alatt kialakult tevékenységi köreihez, kapcsolatirendszerei (elszármazottakkal, intézményekkel, és neves személyekkel) folyamatoskapcsolattartás.
Az egyesületün...1rnektovábbra is muködteti www.febe.hu honlapját, melyen a Jászfényszarués a Jászság eseményeit is népszerusítjük ugyan így a közösségi oldalán is.
A tagsági viszonyhoz kötodo költségek: kerekévfordulós születésnapok (60-70-75-80-85),



16 fot köszöntünk és a 10 éves tagsággal6 fonek (emlékérem) és 20 éves tagsággal 7 fonek(FÉBE címer bronzkituzo) és a 25 éves tagsággal rendelkezok 16 fo díszoklevélbenrészesül, melyet Szabó Imrefia Béla tervezett és nyomdai úton készítettünk. Ezáltalmegköszönjük az egyesületben végzett munkájukat, a szervezethez való tartozásukat, anyagitámogatásukat.
A FÉBÉ-nek 1993-tól jelentos településtörténeti, rendezvény történeti fotó gyujteményevan (Kb.15.500 db), évente 18 db nagyított képbol egy-egy tablót állítunk össze munkákból,amely remek kiállítási anyag.
Az évfolyamán egy önálló kiállítást szervezünk. Segítjük aKalapgyár megalakulásának,félévszázados jubileumának méltó megünneplését.
A településen már csak az önkormányzat és a FÉBE tagja LEADER térségi egyesületnek,ennek éves tagdíja 25.000.- Ft, a HONGÁRI NOSZTRA Város és Faluvédok Szövetségének5000,- Ft éves tagdíj, a Jászok Egyesületének 5000,- Ft az éves tagdíj, Magyar Huszár ésKatonai Hagyományorzo Szövetségnek 10.000,- Ft, ez összesen 45.000,- Ft.
Az egyesület továbbra is együtt muködik a Jász Múzeummal kiadványainak aRedemptioújság terjesztésében, és kiadandó könyveire elofizetok gyujtésében.
A Városi Értéktár kedd és csütörtöki napokon 13 és 17 óra között áll a nyilvánosságrendelkezésére. Elozetes egyeztetés alapján más idopontokban is csoportos látogatás esetén(legalább 5 fo) fogadjuk a látogatókat, kutatókat.
A helyi lapban havonta értéktári érdekességet állítunk össze az olvasóknak.

Jászfényszaru, 2019. április 26.

FÉBEElnöksége Jászfényszaru



Fényszaruiak Baráti EgyesületeJászfényszaru, Szent István úf 1
KÖLTSÉGVETÉS2019. évre

Pénzmaradvány: ezer Ft-ban7.086
10.290

104501501.0001.800
40120
60
60
10457.800

190
O1.4501.5501.000150

1003505.50013.525

1.0151.0001.6001007050801101501501201.200503.851

Bevétel:ebbol:
1./ Tagdíj2./ Kamatjóváírás
3./ Helyi önkormányzati pályázati támogatás4./ Közösségek támogatása önkormányzat FÉBE bonyoIításában5./ Leader pályázat6./ Egyéb pályázati támogatás7./ Adomány8./ SZJA 1%
9./ Közhasznú tevékenység bevételeKiadás:ebbol
1./ Fenntartási és üzemeltetési anyagok2./ Védofelszerelés huszárok ruházata, csákó, nyereg3./ Nyomtatvány, irodaszer
4./ Programok, egyéb anyag költség5./ Programok anyagköltsége6./ Javítás, karbantartás
7./ Szakkönyvek, elofizetési díjak8./ Posta és kommunikációs költség9./ Oktatás, továbbképzés költsége10./ Utazási, úthasználati és parkolási dij11./ Hazai szervezetek tagsági díjai12./ Programok anyagjellegu szolgáltatások díja- ebbol

- Nyomdai költség (oklevélkönyv)- Huszárbandérium programjai- Tanulók táboroztatásának ktg.- Egészségügyi programok
13./ Hatósági, igazgatási, szolg.díjak ügyvédi díj, illeték14./ Bankköltségek15./ Fotó költség
]6./ Könyvelési és szakértoi díjak17./ Honlap fenntartás költség18./ Reprezentációs költségek19./ Saját gk. költségtérítés egyesület20./ Saját gk. költségtérítés huszárbandérium21./ Tárgyi eszközök beszerzésZáró pénzeszköz:
Jászfényszaru, 2019. április 26.

Fényszaruiak Baráti EgyesületeElnökségeJászfényszaru



10 ÉVES FÉBE TAGSÁGGAL RENDELKEZOK2009-2019.
1.1 Tiszárovits Gyuláné
2.1 Sebik Lászlóné
3.1 Pádár Sándorné
4.1 Misinkó lmréné
5.1 Ácsné Csontos Mária
6.1 Mezeiné Folyó Angéla

Gödöllo
Jászfényszaru
Jászfényszaru
Jászberény
Jászfényszaru
Jászfényszaru



20 ÉVES FÉBE TAGSÁG GAL RENDELKEZOK1999-2019.

1./ Petoné Kapalyag Éva
2./ Ézsiásné Szécsi Éva
3./ László Dóra
4./ Rusai Vencel
5./ Rusainé Babucs Edit
6./ Harangozó Sándor

Jászfényszaru
Jászfényszaru
Jászfényszaru
Jászfényszaru
Jászfényszaru
Kecskemét



25 ÉVES FÉBE TAGSÁGGAL RENDELKEZOK1994-2019.
1./ Dr. Oláh Andrásné Jászfényszaru
2./ Holló Szabó József Jászfényszaru
3./ Holló Szabóné Görbe Éva Jászfényszaru
4./ Gódor József Jászfényszaru
5./ Jáger Sándor Jászberény
6./ Horváthné Györi Ildikó Jászfényszaru
7./ Lovászné Török Magdolna Jászfényszaru
8./ Györi Jánosné Jászfényszaru
9./ Maróti Istvánné Jászfényszaru
10./ Szeder László Sáro spatak
11./ Györi Ernö Gábor Jászfényszaru
12./ Vargáné Dobák Tünde Jászfényszaru
13./ Ocskó Sósné Palócz Erzsébet Jászfényszaru
14./ Ocskó-Sós Imre Jászfényszaru
15./ Fekete Imréné Jászfényszaru
16./ Fekete Imre Jászfényszaru



FÉBE Ellenorzo BizottságaJászfényszaru, Szent István út 1.

Az Ellenorzo Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkájáról, aszámviteli beszámolóról költségvetésrol alkotott írásbeli jelentésénekismertetése.
Tisztelt Közgyulés! Kedves tagok és vendégeink!

Az Ellenorzo Bizottság évente egy alkalommal az éves közgyuléstmegelozoen ülésezik. Az elnökségi ülésre meghívást kapunk, az EllenorzoBizottságot általában egy-két fo képviseli az elnökségi ülésen. Így folyamatábanismerjük az egyesület tartalmi és gazdasági döntéseit.
Az elnökség az alapszabályban rögzítettek szerint végzi munkáját,szervezi az egyesület tevékenységét. Pénzügyi, statisztikai jelentésikötelezettséget idoben illetve határidore teljesíti, elkészíti.
Az egyesület könyvelését 2018-ban is a Bognár és Társa Bt.Pusztamonostor végzi. Az egyesület kettos könyvelés vezetésére kötelezett,amely a számviteli eloírásoknak megfelel. A kettos könyvelés sorai szabályszerubizonylatokkal, számlákkal van alátámasztva. A könyvelés havi bontásban,idorendi sorrendben történik, majd éves összesíto kimutatás illetve fokönyvikivonat készül, költség helyek szerint.
Az egyesület számláját a 3A Takarékszövetkezet JászfényszaruiKirendeltsége vezeti. Az egyesület 2018 évben is szabadpénzeszközt nem tudtaállamkötvénybe lekötni, visszautasítják a lekötési kérelmünket, hogy jogiszemélynek államkötvény nem adhatnak.
Az egyesület gazdálkodása körültekinto és takarékos. Határidoreelkészült, az elnökség április 26-ai ülésén megtárgyalta a közgyulésnekelfogadásra javasolja a FÉBE 2018. évi közhasznúsági jelentését, amely amérleg adatokat is tartalmazza, valamint a 2019 évi költségvetés tervezetet.
Az egyesületnek 2018. évben 10.002 e. Ft bevétele volt ezen összegközhasznú tevékenység ráfordításából adódik.
A bevétel a következokbol tevodik összese: tagdíj bevétel 229 e. Ft, aközhasznú tevékenység bevétele (bál, színház, kiadvány) 4.429 e Ft.Magán személyek 671 e. Ft-tal támogatták az egyesületet céljainakmegvalósítását.



Önkormányzati pályázati támogatás FÉBE-nek 1.550 e. Ft, egyébszerveteknek cél szerint a FÉBÉ-n keresztül 1.830 e. Ft összegbol aVöröskereszt helyi szervezet 80 e. Ft, tanulók táboroztatása 1.750 e. Ft kerültmegítélésre.
A Jászfényszaruért Alapítvány FÉBE Burgenlandi programját 180 e. Fttal támogatta. A tanulók táboroztatását még két helyi az Jászfényszaru azOktatásért és Jászfényszaruért Alapítványok pályázat alapján 254 e. Ft-altámogatták, a Jászságért Alapítvány a FÉBE jubileum kapcsán 100 ezer forinttaltámogatta a decemberben megjelent helytörténeti könyv díszkiadását.
A NAV 1% SZJA felajánlásként 479 e. Ft érkezett. Itt megjegyezzük,hogya FÉBE az alapítványának is gyujti az 1 %-ot, azonban az az alapítványnakfelajánlott összeg nem érte el a 200 ezer forintot.
2018-ben az egyesület kiadása 9.728 e. Ft volt, ebbol anyagjelleguráfordítás 9.357 e. Ft, a személyi jellegu ráfordítások (saját személygépkocsihasználat) 288 e Ft, ebbol egyesületi képviselo 11 e Ft. Tárgyi eszköz vásárlása2018 évben az egyesület 83 ezer Ft-ot költött. Valamennyi kiadás közhasznútevékenység végzésére merült fel.
A FÉBE vállalkozási tevékenységet nem végez. Az egyesület 2018 évbentiszteletdíjat, megbízási díjat, munkabért nem fizetett.
A 2018 évi 10.002 e. Ft összegu közhasznú tevékenység bevételéveiszemben, figyelembe véve a huszárbandérium felé meg lévo pénzügyikötelezettségünket 9.728 e. Ft összegu közhasznú tevékenység ráfordítás kerültelszámolásra, így 274 e. Ft összegu pozitív vagyonváltozás következett be.A mérleg eredménye 274 e Ft. Az egyesület 2018. december 31-i zárópénzállománya 7.086 ezer forint volt.
A két dokumentumot az Ellenorzo Bizottság megismerte és aztszámadataiban és tartalmában is megfelelonek ítélte, elfogadásra javasolja aközgyulésnek.

Jászfényszaru, 2019. május 10.

FÉBE Ellenorzo Bizottsága



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Családi név Első utónév További utónevek

Viselt név:

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Születési név:

Előtag

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

16 Szolnoki Törvényszék

Tóth Tibor

Tóth Tibor

Bognár Anna

Magyarország

Jászfényszaru

1 9 5 2 0 1 3 1

1 6 0 2 0 0 0 1 0 6 2 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 21.56.24



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

16 Szolnoki Törvényszék 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

5 1 2 6 Jászfényszaru

Szent István út

1.

    

1 6 0 2 0 0 0 1 0 6 2

0 0 P k 6 1 4 8 9  1 9 9 3 0 4

1 8 8 2 2 3 1 7 1 1 6

Tóth Tibor

Jászfényszaru 2 0 1 9 0 5 1 7

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 21.56.25



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

0 0

0 0

0 0

0 0

7 126 7 086

0 0

0 0

0 0

7 126 7 086

0 0

7 126 7 086

4 712 4 986

0 0

4 281 4 712

0 0

0 0

431 274

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 414 2 100

7 126 7 086

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 21.56.25



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

2 915 4 429 0 0 2 915 4 429

0 0 0 0 0 0

4 668 5 483 0 0 4 668 5 483

184 229 0 0 184 229

0 0 0 0 0 0

4 484 5 253 0 0 4 484 5 253

410 671 0 0 410 671

0 90 0 0 0 90

7 583 10 002 0 0 7 583 10 002

7 583 9 912 0 0 7 583 9 912

6 963 9 357 0 0 6 963 9 357

189 288 0 0 189 288

34 11 0 0 34 11

0 83 0 0 0 83

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

7 152 9 728 0 0 7 152 9 728

7 152 9 728 0 0 7 152 9 728

431 274 0 0 431 274

0 0 0 0 0 0

431 274 0 0 431 274

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 21.56.25



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 595 3 380 0 0 2 595 3 380

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

491 479 0 0 491 479

0 0 0 0 0 0

410 671 0 0 410 671

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 21.56.26



PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

5 1 2 6 Jászfényszaru

Szent István út

1.

    

0 0 P k 6 1 4 8 9  1 9 9 3 0 4

1 6 0 2 0 0 0 1 0 6 2

1 8 8 2 2 3 1 7 1 1 6

Tóth Tibor

Kulturális tevékenység

Kulturális szolgáltatás, hagyományőrzés

2011.évi CLXXXIX.tv. Magyarország helyi Önkormányzatokról 13.par.(1.) 7. pont

város lakossága, elszármazottak egy része

5500

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 21.56.26



PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

5 1 2 6 Jászfényszaru

Szent István út

1.

    

0 0 P k 6 1 4 8 9  1 9 9 3 0 4

1 6 0 2 0 0 0 1 0 6 2

1 8 8 2 2 3 1 7 1 1 6

Tóth Tibor

Kulturális örökség megóvása

Kulturális örökség helyi védelme

2011.évi CLXXXIX.tv.Magyarország helyi Önkormányzatokról 23.§3.(4) 13.

Település lakossága, és érdeklődő jászsági lakosok

7500

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 21.56.26



PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

5 1 2 6 Jászfényszaru

Szent István út

1.

    

0 0 P k 6 1 4 8 9  1 9 9 3 0 4

1 6 0 2 0 0 0 1 0 6 2

1 8 8 2 2 3 1 7 1 1 6

Tóth Tibor

Közösségfejlesztés, partnerkapcsolatok

Önszerveződő közösségek együttműködése

2011.évi CLXXXIX.tv.Magyarország Helyi Önkormányzatokról 6.§ a(-b).

város és a jászság civilszervezeteinek tagjai

3200

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 21.56.26



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

elnök 34 11

34 11

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 21.56.26



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

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. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

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

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

Mutató teljesítése

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

7 583 10 002

491 479

0 0

0

0 0

7 092 9 523

7 152 9 728

189 288

7 152 9 728

431 274

0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 21.56.26



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

FÉBE működésének,programjainak támogatása. Tám.szerz.szám: 98/2018.(III.28.)-Fébe

Jászfényszaru Város Önkormányzata

2018.01.01.-2018.12.31.

1 550 000

1 550 000

1 550 000

155 000

0

1 550 000

0

1 550 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 21.56.26



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Virgonc - napközis tábor lebonyolítására. Tám.szerz.szám: 98/2018.(III.28.)-Táborok

Jászfényszaru Város Önkormányzata

2018.01.01.-2018.12.31.

1 750 000

1 750 000

1 750 000

1 750 000

0

1 750 000

0

1 750 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 21.56.27



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Városi Vöröskereszt Szervezet véradásaira. Tám szerz.sz.:2018.(III.28.)-Vöröskereszt

Jászfényszaru Város Önkormányzata

2018.01.01.-2018.12.31.

80 000

80 000

80 000

80 000

0

80 000

0

80 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 21.56.27



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

 Gyermekek táboroztatása(Virgonc),Burgenlandi kirándulás. T.Sz.Sz.:7/2018.(07.04.2

Jászfényszaruért Alapítvány

2018.01.01.-2018.12.31.

250 000

250 000

250 000

250 000

0

250 000

0

250 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 21.56.27



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Általános Iskolai tanulók táborozása ( Virgonc) T.sz.sz.:7/2018(07.16.)

Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány

2018.01.01.-2018.12.31.

174 000

174 000

174 000

174 000

0

174 000

0

174 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 21.56.27



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Történelmi források Jászfényszaru mulltjához c könyv kiad.-hoz.T.sz.sz.:11/2018.(11.15.)

 A Jászságért Alapítvány

2018.11,15,-2018.12.31.

100 000

100 000

100 000

100 000

0

100 000

0

100 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 21.56.27



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

A FÉBE tevékenységének negyedszázada Jászfényszaruért.T.sz.sz.:2/2018.(02.14.)

DEÁKVÁR CONSULTING KFT

2018.02.15.-2018.11.15.

50 000

50 000

50 000

50 000

0

50 000

0

50 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 21.56.27



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

A FÉBE tevékenységének negyedszázada könyv.T.sz.sz.:2/2018.(02.12,)

SATURNUS KFT.

2018.02.15.-2018.11.15.

50 000

50 000

50 000

50 000

0

50 000

0

50 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.27 21.56.27



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
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Adatvédelmi szabályzat
AZ ADATKEZELO ADATAI:

Neve: Fényszaruiak Baráti Egyesülete
Székhelye: 5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1.
Bejegyzo határozat száma: Pk.61.4891199314.
Adószáma: 18822317-1-16
E-mail: febe@febe.hu; feebe@freemail.hu
Honlap: htto://www.febe.hu
Telefon: +36 30 337-3336, +36 57 660-800.
Képviseloi: Tóth Tibor elnök

Nagyné Kiss Mária alelnök
Mészáros László titkár

Fenti adatokat az Adatkezelo Alapszabályában és Szervezeti és Muködési Szabályzatában
meghatározott vezeto ség, valamint külön erre felhatalmazott személyek jogosultak..megIsmernI.
Az adatkezelo az eloírt kötelezo adatvédelmi tisztviselo kijelölésének az alábbi pontok alapján
mentesül az adatvédelmi tisztviselo kijelölése alól, adatvédelmi tisztviselot nem alkalmaz.
a) ha az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik
(kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat);
b) ha az adatkezelo vagy az adatfeldolgozó fo tevékenységei olyan adatkezelési muveleteket
foglalnak magukban, amelyek az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértéku
megfigyelését teszik szükségessé;
c) ha az adatkezelo vagy az adatfeldolgozó fo tevékenységei a személyes adatok különleges
kategóriáinak, vagy a büntetojogi felelosség megállapítására vonatkozó határozatokra és
bUllcselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történo kezelését foglalják magukban.

AZ ADATKEZELÉSI SZABÁL YZAT CÉLJA

E szabályzat célja, hogy meghatározza a Fényszaruiak Baráti Egyesülete (a továbbiakban:
Egyesület és/vagy Adatkezelo) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, az
Egyesületnél vezetett nyilvántartások muködésének rendjét, biztosítsa az adatvédelem és az
adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza a jogosulatlan
hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.
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Célja tovább, hogy az Egyesület az érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos
jogszabályi eloírásokkal összhangban kezelje, gondoskodj on azok biztonságáról, az Egyesület
által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozza, megtegye
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítsa azokat az eljárási
szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre
juttatásához szükségesek.

AZ ADATKEZELÉSI SZABÁL YZATHATÁL YA

Az Adatkezelési szabályzat visszavonásig érvényes. A szabályzat hatálya kiterjed a
Fényszaruiak Baráti Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) vezeto tisztségviselojére, tagjára,
tiszteletbeli tagjára, csoportokban, projektekben részvevo nem egyesületi tagokra, valamint
valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.
Jelen szabályzat annak aláírásával és az Egyesület fenti címen történo közzétételével lép
hatályba.

AZ EGYESÜLET ON-LINE FELÜLEÍTEINEK SZABÁLYOZÁSA

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történo védelmérol és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérol
(általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓP Al PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint Adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak
adatkezelését szabályozza: http://www.febe.hu
Az adatvédelmi szabályzat elérheto az alábbi oldalról:
http://www.febe.huladatkezeles

ALAPFOGALMAK

- adatvédelem: a személyes és különleges adatok kezelésének normatív szabályozása az
adatalany információs önrendelkezési jogának érvényesítése érdekében,

- személves adat: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy 
közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható
adat - különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényezo alapján
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azonosságára ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés,

- adatkezelo: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezo szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtat ja,

- adatállománv: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége,
- adatkezelés: az alkalmazott eljárástói fliggetlenül az adatokon végzett bármely muvelet

vagy a muveletek összessége, így különösen gyujtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlé se és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzok (pl. ujj- vagy tenyémyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

- címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, fliggetlenül
attól, hogy harmadik fél-eo Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
adatokhoz, nem minosülnek címzettnek; az említett adatok eközhatalmi szervek általi
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfeleloen az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak,

- hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelo tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes köru vagy egyes muveletekre kiterjedo 
kezeléséhez,

- tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri,

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezo szervezet, aki vagy amely az adatkezelovel kötött szerzodése alapján 
beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történo szerzodéskötést is - adatok
feldolgozását végzi;

- adatfeldolgozás: az adatkezelési muveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, fliggetlenül a muveletek végrehajtásához alkalmazott módszertol és
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eszköztol, valamint az alkalmazás helyétol, feltéve hogy a technikai feladatot az
adatokon végzik,

- adatfelelos: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezoen
közzéteendo közérdeku adatot eloállította, illetve amelynek a muködése során ez az
adat keletkezett,

- adatközlo: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelos nem maga teszi
közzé az adatot - az adatfelelos által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi,

- adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történo
hozzáférhetové tétele,

- nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történo hozzáférhetové tétele,
- adatmegielölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából,
- adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogyahelyreállításuk többé

nem lehetséges,
- adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy

meghatározott idore történo korlátozása céljából,
- adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogyahelyreállításuk többé nem
lehetséges,

- adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történo
hozzáférhetové tétele

- harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkezo szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelovel
vagy az adatfeldolgozóval,

- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.

AZ ADATKEZELÉSRE VONA TKOZÓ IRÁNYELVEK
a) kezelését jogszeruen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon

kell végezni (,,jogszeruség, tisztességes eljárás és átláthatóság");
b) gyujtése csak meghatározott, egyértelmu és jogszeru célból történjen, és azokat ne

kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztetheto módon; a 89. cikk (1)
bekezdésének megfeleloen nem minosül az eredeti céllal össze nem egyeztethetonek a
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közérdeku archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból történo további adatkezelés ("célhoz kötöttség");

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfeleloek és relevánsak kell, hogy legyenek, és
a szükségesre kell korlátozódniuk ("adattakarékosság");

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszeru intézkedést
meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék ("pontosság");

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetové; a
személyes adatok ennél hosszabb ideig történo tárolására csak akkor kerülhet sor,
amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfeleloen
közérdeku archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és
szabadságainak védelme érdekében eloírt megfelelo technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására is figyelemmel ("korlátozott tárolhatóság");

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelo technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelo
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésévei,
megsemmisítésévei vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve ("integritás és
bizalmas jelleg").

Az adatkezelo felelos a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására ("elszámoltathatóság").
Az adatkezelo nyilatkozik, hogyadatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek
megfeleloen történik.

SZEMÉL YES ADATOK KEZELÉSE

Adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy tájékoztatása után egyértelmuen
írásban, szóban, elektronikus úton tett önkéntes nyilatkozata alapján egyértelmu
hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez.
Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minosül, ha valamely felhasználó az elektronikus
szolgáltatások igénybe vétele során technikai beállításokat hajt végre, vagy olyan
nyilatkozatot, cselekedetet tesz, amely az adott összefüggésben az érintett személy személyes
adatainak felhasználását egyértelmuen jelzi.
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Hozzájárulásnak minosül az is, ha az érintett személy intemetes oldal megtekintése során
bejelö1 egy erre alkalmas négyzetet.
A hallgatás, a nem cselekvés nem minosül hozzájárulásnak.
A személyes adatokat oly módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelo, bizalmas és
biztonságos kezelését annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz, és a
személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, azok
jogosulatlan használatát.

AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGSZERÜSÉGE

A személyes adatok gyujtése és kezelése akkor jogszeru, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból

történo kezeléséhez,
• az adatkezelés olyan szerzodés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik

fél, vagy az a szerzodés megkötését megelozoen az érintett kérésére történo lépések
megtételéhez szükséges,

• az adatkezelés az adatkezelore vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
• az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú

érdekeinek védelme miatt szükséges,
• az adatkezelés közérdeku vagy az adatkezelore ruházott közhatalmi jogosítvány

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
• az adatkezelés az adatkezelo vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez

szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel szemben elsobbséget élveznek az érintett olyan
érdekei vagy alapveto jogai, vagy szabadsága, amelyek személyes adatok védelmét
teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerunek minosül, ha arra valamely szerzodés vagy
szerzodéskötés szándéka keretében van szükség.

REGISZTRÁCIÓ - TAGFELVÉTEL

Az egyesületbe a tagfelvétel kapcsán az érintett a személyes adatainak kezeléséhez
hozzájárul. Ez a hozzájárulás önkéntességen alapul.
Az érinettek köre: minden egyesületi tag.
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AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, A KEZELT ADA TOK KÖRE, ÉS
AZ ADATGYUJTÉS TÉNYE

Az adatkezelés célia: az érintett tájékoztatása az egyesülettel kapcsolatos hírekrol,
információkról.
A kezelt adatok köre:

Vezetéknév, utónév Azonosítás, a felhasználóifiókba történo biztonságos
belépést szolgálja.Születési adatok Azonosítást, esetleges igazolások kiadását szolgáljaE-mail cím Kapcsolattartás,rendszerüzenetek küldése,felhasználói

fiókba történo belépésLakcím Kapcsolattartás, levelezésTelefonszám Kapcsolattartás, információ-áramlás, kommunikáció
Foglalkozás:

Az Egyesület közhasznú és egyéb szolgáltatásai kapcsán
esetleges profitálás

Az adatkezelés iogalaoia: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintett hozzájárulás.

Az adatkezelés idotartama, az adatok törlésének határideie: Az érintett törlési kérelméig tart.
A regisztráció törlésévei azonnal törlodnek a személyes adatok. Az érintett által megadott
bármely személyes adat törlésérol az adatkezelo a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton
tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kéreime kiterjed az általa megadott e-mail
címre is, akkor az adatkezelo a tájékoztatást követoen az e-mail címet is törli.

a. Az önkéntes hozzájárulás módja: az érintett a nyilatkozatát a személyes adatai
kezeléséhez írásban adja meg, ami más ügyektol egyértelmuen és elkülönítheto módon
közölt. Az adatkezelonek képesnek kell lenni annak igazolására, hogy az érintett
hozzájárult a személyes adatainak kezeléséhet

b. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelok személye, a személyes
adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelo, az egyesület vezeto
tisztségviseloi, és a könyvelést végzo személy kezelhetik a jelen tájékoztatóban
foglaltak alapján.

Az adattárolás módia: elektronikus. (a tagok fenti adatait (vezetéknév, utónév, születési adatok,
E-mail cím, lakcím, telefonszám, foglalkozás) az egyesület kizárólag papíralapon a tagnyilvántartó
lapon szerepelteti.
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AZ ADATKEZELÉS IDOTARTAMA

Az adatkezelés idotartama fenn áll az egyesület muködésének végéig. Általános muködés seI
kapcsolatos adatkezelés során az adatkezelo az adatkezelés megkezdésétol legalább 3 évente
felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához
szükséges-e. Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelo dokumentálja, e
dokumentációt jogszabályban meghatározott idopontig megorzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére rendelkezésére bocsátja.
Az egyesület tagjai tagságuk megszunéséig nem kérhetik adataik törlését.

A partnerek, ügyfelek a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül
leiratkozhatnak, az Adatkezelonek megküldött e-mail formájában. Ebben az esetben az
Adatkezelo haladéktalanul törli a nyilvántartásból az ügyfél adatait.

Különleges adatok kezelése esetén az adatkezelo, illetve a megbízásából vagy rendelkezése
alapján eljáró adatfeldolgozó - belso adatvédelmi szabályban (1. sz. melléklet) szereplo 
megfelelo technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatkezelési muveletek
végzése során a különleges adatokhoz kizárólag az rendelkezzen hozzáféréssel, akinek az
adatkezelési muvelettel összefliggo feladatának ellátásához feltétlenül szükséges.Ha az
adatkezelést az adatkezelo nevében más végzi, az adatkezelo kizárólag olyan
adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelo garanciákat nyújtanak az
adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak
védelmét biztosító, megfelelo technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Adatfeldolgozóként kizárólag olyan személy vagy szervezet járhat el, aki, vagy amely
megfelelo garanciákat nyújt az adatkezelés jogszeruségének és az érintettek jogai védelmének
biztosítására alkalmas muszaki és szervezési intézkedések végrehajtására. Ezen garanciákat az
adatkezelés megkezdését megelozoen az adatfeldolgozó igazolja az adatkezelo számára.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést olyan - az adatkezelés tárgyát, idotartamát,
jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelo
kötelezettségeit és jogait meghatározó -szerzodések vagy más jogi aktusok szabályozzák,
amelyek kötik az adatfeldolgozót az adatkezelovel szemben.
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Az adatfeldolgozó az adatkezelo elozetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása
nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Jogszabályi kötelezettség alapján adatközlést az alábbi címzettek részére rendszeresen
teljesítünk: NAV, KSH, IH (pályázati rendszer irányító hatósága), OBH, könyvelo iroda,
Magyar Államkincstár, Kormányhivatal illetékes járási hivatala.

Általános muködés seI kapcsolatosan adatközlést az alábbi címzettek részére
rendszeresen/idoszakosan teljesítünk: Közgyulés, Elnökség, IH (pályázati rendszer irányító
hatósága), könyvelo iroda. megbízott jogi képviselo, Magyar Államkincstár, Kormányhivatal
illetékes járási hivatala.

IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Az egyesület a személyes adatok kezelésére kizárólag technikai jellegu feladatok ellátására az
alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe.
Könyvelés
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: könyvelés, bérszámfejtés
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetosége:

Név: Bognár és Társa Bt.
Cím: 5125 Pusztamonostor, Rákóczi Ferenc u. 58.
Elérhetoség: bognarzita@gmail.com
Tel: +36 30 635-0111.

Tárhely-szolgáltató
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetosége:

Név: Criscomp Informatikai Kft.
Cím: 4030 Debrecen, Gyoma u. 17.
Elérhetoség: titkarsag@criscomo.hu
http://www.ioomlaportal.hu/impresszum.html

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi
személyes adat.
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4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetové tétele, megfelelo muködtetése.
6. Az adatkezelés idotartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelo és a tárhely
szolgáltató közötti megállapodás megszunéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató
felé intézett törlé si kérelméig tart az adatkezelés.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés t) pontja, illetve az
elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)
bekezdése.

8. Az érintett jogai:
a) Az érintett tájékozódhat az adatkezelés körülményeirol,
b) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelotol visszajelzést kapjon, hogya

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az
adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

c) Az érintett jogosult arra, hogya rá vonatkozó személyes adatait tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

d) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelo indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

e) Az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
Weboldal üzemeltetés
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal üzemeltetés (ellenorzés, technikai
frissítés, biztonsági rendszerfejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok)

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetosége:
Név: Réz Bertold
Cím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 52.
E-mail: febe@febe.hu; feebe@freemail.hu
Tel: +36 70 537 0954

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi
személyes adat.

4. Az érintettek köre: A weboldal szolgáltatásait igénybevevo-, illetve a weboldalon
regisztrált/megrendelést leadott valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A weboldal üzemeltetése (fejlesztése, ellenorzése, hibajavítások)
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6. Az adatkezelés idotartama, az adatok törIésének határideje: A Szolgáltató és a weboldal
üzemelteto közötti megállapodás megszUlléséig, vagy az érintettnek a weboldal
üzemelteto felé intézett törIési kérelméig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés t) pontja, illetve az
elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összeruggo szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)
bekezdése.

8. Az érintett jogai:
a) Az érintett tájékozódhat az adatkezelés körülményeirol,
b) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelotol visszajelzést kapjon, hogya

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az
adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

c) Az érintett jogosult arra, hogya rá vonatkozó személyes adatait tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

d) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelo indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

e) Az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK
1. Az adatgyujtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldal nyílt csoportban
a regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetosége:
Név: Tóth Tibor elnök
Cím: 5126 Jászfényszaru, Vasvári Pál út 2. fsz.2.
E-mail: febe@febe.hu; feebe@freemail.hu
Tel: +36 30 337-3336, +36 57 660-800.
Név: Dobák Viktor
Cím: 5126 Jászfényszaru, Vasvári Pál út 56.
E-mail: febe@febe.hu; feebe@freemail.hu
Tel: +36 30 573-3542.
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3. Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki kérte felvételét, regisztrált, hogy az
Egyesület facebook csoportjába tartozzon a
https:/ /www.facebook.com/fenyszaruiak. baratiegyesulete közösségi oldalon.

4. Az adatgyujtés célja: a közösségi oldalon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
termékeinek, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve "lájkolása",
népszerusítése, információs és szakmai csoport.

5. Az adatkezelés idotartama, az adatok törIésének határideje, az adatok megismerésére
jogosult lehetséges adatkezelok személye és az érintettek adatkezeléssei kapcsolatos
jogainak ismertetése: az adatok forrásáról, azok kezelésérol, illetve az átadás módjáról,
és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a
közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelés idotartamára, módjára, illetve az
adatok törIési és módosítási lehetoségeire az adott közösségi oldal szabályozása
vonatkozik.

6. Az érintett jogai:
a) Az érintett tájékozódhat az adatkezelés körülményeirol,
b) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelotol visszajelzést kapjon, hogya

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az
adatkezelés sei kapcsolatos valamennyi információhoz.

c) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatait tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

d) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelo indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

e) Az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése elIen.
7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai

kezeléséhez a közösségi oldalon.
AZ ÉRINTETTEK ADA TKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az érintett kérelmezheti az adatkezelotol a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.
Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
idopontban történo visszavonásához.
c. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, 6. cikk (l) bekezdés b)

pont.
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- Az adatkezelés a Fényszaruiak Baráti Egyesületébe történo Jelentkezési lap
kitöltésével egyidejuleg a jelentkezo hozzájárulásával történik.

- Az egyesületbe történo jelentkezéshez, tagfelvételhez történo regisztrációhoz a
jelentkezo köteles a személyes adatokat megadni, hogy a regisztráció és tagfelvétel
megtörténhessen.

- Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a jelentkezo
egyesületi tagsági viszonya nem jön létre.

A tájékoztatás joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelotol visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz
hozzáférést kapjon. Jogosult ismerni az adatkezelés célját, a személyes adatok körét, a
címzetteket. Joga van tudni, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatainak
helyesbítését, törlését, a kezelés korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen,
illetve felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be.

A helyesbítéshez való jog

Bármely személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelo indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse vagy egészítse ki a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. errol kérelmére
haladéktalanul intézkedni kell, és errol a megadott elérhetoségére tájékoztatást kell küldeni.

A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelo indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelo pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek
esetén.
A feltételek az alábbiak:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybol az adatokat
gyujtötték vagy más módon kezelték,

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képezo hozzájárulását, és aza
adatkezelésnek nincs más jogalapja.
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Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelo nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérheto
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszeruen
elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa
az adatokat kezelo adatkezeloket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érinett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelo korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesü!:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

idotartamra vonatkozik, amely lehetové teszi, hogy az adatkezelo ellenorizze a személyes
adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és nem ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelonek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érinett igényli azokat jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idotartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelo jogos indokai elsobbséget
élveznek-e az érintett jogos indokai val szemben.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatok kizárólag a tárolás, mint adatkezelés útján
valósulhat meg mindaddig, míg:

• az érintett hozzájárul az adatkezeléshez,
• jogi igények érvényesítéséhez szükséges,
• más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a

személyes adatok kezelése,
• jogszabály közérdekbol elrendeli az adatkezelést.

Az adathordozhatósághoz való jog
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Az érintett jogosult arra, hogya rá vonatkozó, általa egyadatkezelo rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelonek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelo, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések
esetében az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármi kor
tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Az érintett bármely megadott elérhetoségen keresztül tiltakozhat az adatainak
kezelése ellen. A kérelem megalapozottságát meg kell vizsgálni és döntést kell hozni, és a
döntésrol a megadott elérhetoségére tájékoztatást kell küldeni.

AZ ADA TKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRELEM ÉS
JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETOSÉG

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének
korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai úton a 5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1. címen,
- e-mail útján az febe@febe.hu vagy feebe@freemail e-mail címen,
- telefonon a +3630377-3336 vagy a +3657660-800 számon.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
- 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 221C.
- Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
- Telefon: +36 -1-391-1400
- Fax: +36-1-391-1410
- E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDO
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Az adatkezelo indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétol
számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekrol.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határido meghosszabbításáról az
adatkezelo a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétol számított 1
hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelo nem tesz intézkedéseket Ön kéreime nyomán, késedelem nélkül, de
legkésobb a kérelem beérkezésétol számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatokat megfelelo intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés vagy sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredo
hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelo és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínuségu és súlyosságú
kockázat figyelembevételével megfelelo technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre
annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelo szintu adatbiztonságot garantálja,
ideértve, többek között, adott esetben:
a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas
jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c) fizikai vagy muszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kello idoben vissza lehet
állítani;

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
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A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállomány védelme érdekében megfelelo
technikai megoldással biztosítani kell, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetok.
Az adatbiztonság megszervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika
mindenkori fejlettségére.

AZ EGYESÜLET FELADATA MEGFELELO ADATVÉDELEM ÉRDEKÉBEN
a) Adatvédelmi tudatosság: biztosítani kell a szakmai felkészültséget a jogszabályoknak

való megfeleléshez.
b) Át kell tekinteni az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés

koncepcióját. Az adatvédelmi szabályzattal összhangban biztosítani kell a jogszeru
adatkezelést és adatfeldolgozást.

c) Az adatkezelésben érintett személy megfelelo tájékoztatása. Amennyiben az
adatkezelés az érintett személy hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelonek
kell bizonyítania, hogy az adatkezeléshez az érintett hozzájárult.

d) Az érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen értheto és könnyen
hozzáférheto, értheto legyen, ezért azt anyanyelvén, világos és közértheto módon kell
megfogalmazni, megjeleníteni.

e) Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon
az adatkezelés céljáról, tényérol. A tájékoztatásnak az adatkezelés megkezdése elott
meg kell történnie. Az érintettnek a tájékoztatáshoz való joga az adatkezelés során
annak megszunéséig fennáll.

ADATVÉDELMI INCIDENS
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Az adatvédelmi incidens:

- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkozást a természetes személyeknek,
- személyes adataik feletti rendelkezés elvesztése,
-ajogaik korlátozása,
- a hátrányos megkülönböztetés,
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-a személyazonosság-lopás,
- a személyazonossággal való visszaélés,
-pénzügyi veszteség,
-az álnevesítés engedély nélküli feloldása,
- a jó hírnév sérelme,
-a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének

sérülése,
-a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentos gazdasági vagy szociális

hátrány.
AZ ÉRINTETT TÁJÉKüZT ATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSROL

Ha az adatvédelmi incidens valószÍnusíthetoen magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelo indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensrol.

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens
valószÍnusíthetoen magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és a szabadságára
nézve annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges intézkedéseket.

Az adatkezelo részérol az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetoen
ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselo
vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetoségeit; ismertetni
kell az adatvédelmi incidensbol eredo, valószÍnusítheto következményeket; ismertetni kell az
adatkezelo által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensbol eredo esetleges hátrányos következmények
enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következo feltételek bármelyike teljesül:
- az adatkezelo megfelelo technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és

ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, kü1önösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -,
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
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- az adatkezelo az adatvédelmi incidenst követoen olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a
továbbiakban valószínusíthetoen nem valósul meg;

- a tájékoztatás aránytalan erofeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést
kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

- Ha az adatkezelo még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensrol, a
felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínusíthetoen
magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelo indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésobb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55.
cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínusíthetoen nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem
igazolására szolgáló indokokat is.

AZ ADATKEZELÉSI SZABÁL YZAT MÓDOSÍTÁSA

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi
Szabályzatot bármikor módosítsa, amennyiben azt a tapasztalatok alapján indokoltnak tartja,
vagy a módosítást jogszabályváltozás szükségessé teszi.

Amennyiben az egyesület olyan adatkezelést kíván végezni amely ebben a szabályzatban nem
szerepel, elozetesen ezen belso szabályzatát kell megfeleloen kiegészíteni, illetve az új
adatkezelési célnak megfelelo szabályokkal kiegészíteni.

AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATHOZ TARTOZÓ EGYÉB DOKUMENTUMOK

Az Adatvédelmi szabályzathoz kell kapcsoini és azzal együtt kell kezelni azokat a
dokumentumokat és szabályozásokat, amelyek az adatkezeléshez hozzájáruló írásbeli
nyilatkozatot tartalmazzák, weboldalak esetében a kötelezo adatkezelési tájékoztatót írják le.
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AZ ADA TVÉDELMl SZABÁL YZATELKÉSZÍTÉSÉRE
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történo
védelmérol és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezésérol (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓP Al
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: lnfotv.)

- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrol (kifejezetten a 155.§-a)
- A Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatóság ajánlása az elozetes

tájékoztatás adatvédelmi követelményeirol
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történo
védelmérol és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezésérol

- 2007. évi CXXVII. törvény - az általános forgalmi adóról
- 2000. évi C. törvény - a számvitelrol

Záradék:

1. Az Adatvédelmi szabályzatot a FÉBE elnöksége 2019. április 26-i ülésén megtárgyalta
és /2019.04.26. számú határozatával 2019. május 1-jei hatállyal elfogadta.

2. A www.febe.hu honlapra a szabályzatot közzéteszi.
3. A soros májusi közgyulésen a tagsággal Adatvédelmi szabályzatot ismertetni kell.

Jászfényszaru, 2019. május 01.

Fényszaruiak Baráti Egyesülete
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