A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-542
2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

05 Miskolci Törvényszék

2020.07.27 10:37:02

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület
Nyilvántartási szám:

0 5

Időszak terjedelme: egész év

0 2

0 0 0 3 3 2 5

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 9

2 0 1 9
1 2
időszak vége

3 1
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PK-542

2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 9

05 Miskolci Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 9
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

3 5 3 4

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Miskolc
Közterület jellege:

Szarkahegy
78

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1

1

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 5

Ügyszám:

0 5 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

0 0 0 3 3 2 5

/P k.6 3 3 2 5

1 8 4 4 0 7 7 9

/ 2 0 0 2

1

0 5

Sélley Andrea

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Miskolc

2 0 2 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök
I. Készletek

1 298

0

0

1 087

1 298

0

0

6 599

1 514

0

II. Követelések

51

39

III. Értékpapírok

0

0

6 548

1 475

IV. Pénzeszközök
C.

1 087

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

0
7 686

2 812

6 301

1 327

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke

0

II. Tőkeváltozás/eredmény

4 846

6 301

III. Lekötött tartalék

0

0

IV. Értékelési tartalék

0

0

1 455

-4 974

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

0

E.

Céltartalékok

0

0

F.

Kötelezettségek

447

620

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

447

620

Passzív időbeli elhatárolások

938

865

7 686

2 812

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

380

421

380

421

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

0

0

0

0

23 592

14 672

23 592

14 672

32

32

32

32

0

0

0

0

20 900

14 317

20 900

14 317

1 050

2 880

1 050

2 880

0

0

0

0

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

23 972

15 093

23 972

15 093

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

23 972

15 093

23 972

15 093

5. Anyagjellegű ráfordítások

14 511

12 665

14 511

12 665

7 034

5 113

7 034

5 113

0

0

0

0

7. Értékcsökkenési leírás

347

328

347

328

8. Egyéb ráfordítások

625

1 961

625

1 961

0

0

0

0

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

22 517

20 067

22 517

20 067

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

22 517

20 067

22 517

20 067

1 455

-4 974

1 455

-4 974

10. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

1 455

-4 974

1 455

-4 974

3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

11 107

1 469

11 107

1 469

0

0

0

0

5 977

9 919

5 977

9 919

0

0

0

0

3 816

16

3 816

16

0

0

0

0

73

36

73

36

0

0

1 050

2 880

1 050

2 880

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

3 5 3 4

Település:

Miskolc
Közterület jellege:

Szarkahegy

78

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1

1

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 5 0 0 / P k .6 3 3 2 5

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 5

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 0 2

0 0 0 3 3 2 5

1 8 4 4 0 7 7 9

1

0 5

Sélley Andrea

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
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:

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

23 972

15 093

73

36

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

0

E. Normatív támogatás

0

0

3 816

16

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

20 083

15 041

H. Összes ráfordítás (kiadás)

22 517

20 067

7 034

5 113

22 517

20 067

1 455

-4 974

10

10

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

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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.07.27 10.41.59

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület
Támogatási program elnevezése: "Megújulás-Jelenlét az Avasi lakótelepen" projekt
Támogató megnevezése:

Miskolci Önkormányzat, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, központi költségvetés
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

projektzáró kifizetések (2018.01.01.-2018.12.31.)

Támogatási összeg:

9 919 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

9 919 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 9 919 000
- tárgyévben folyósított összeg:

9 919 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

9 919 000

Felhalmozási

0

Összesen:

9 919 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-542-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-542-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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PK-542
PK-542-02 Szöveges beszámoló
Dialóg jegyzőkönyv.pdf

PK-542
PK-542-03 Kiegészítő melléklet
DIALÓG A KÖZÖSSÉGEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET_20190525.pdf

Társadalmi szervezet neve: Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület.
Címe: 3534 Miskolc, Szarkahegy u. 78. 1/1.
Adószáma: 18440779-1-05
Bírósági nyilvántartási száma: 11.Pk. 63325/2002/4.

Kiegészítő melléklet
A 2019. évi beszámolóhoz

Kelt: Miskolc, 2020-05-25.

……………………………………………………..
Elnök

1

Társadalmi szervezet neve: Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület.
Címe: 3534 Miskolc, Szarkahegy u. 78. 1/1.
Adószáma: 18440779-1-05
Bírósági nyilvántartási száma: 11.Pk. 63325/2002/4.
1. Általános kiegészítések
A Kiegészítő melléklet a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület 2019.01.01-jétől
2019.12.31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.
Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a
többször módosított 2000. évi C törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő
adótörvények szolgáltak.
2. Az egyesület adatai és tevékenységi körének bemutatása
2.1. Alakulás
Bírósági nyilvántartásba vétel kelte: 2002.06.13.
Egyesület teljes neve: Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület
Székhelye: 3534 Miskolc, Szarkahegy u. 78. 1/1.
Telephelye: 3876 Hidasnémeti, Fő tér 6.
3713 Arnót, Petőfi u. 23.
Adószáma: 18440779-1-05.
Bírósági bejegyzés száma: 11.Pk. 63325/2002/4.
Bírósági nyilvántartási száma: 05-02-0003325.
2.2. Tulajdonosi struktúra
Az egyesület jelenlegi elnöke és képviselője: Sélley Andrea.
Besorolása: közhasznú egyesület.
2.3. Fontosabb tevékenységi körök
2.3.1. Az egyesület célja
Az egyesület célkitűzése Magyarország, valamint a határon átnyúló magyarlakta területek
településeinek, kistérségeinek fejlesztése a társadalmi innováció erősítése érdekében, a
közösségfejlesztés módszereivel. A helyi lakosság érdekérvényesítő képességeinek, a helyi
nyilvánosságnak, a helyi társadalomnak az erősítése, az életminőség javítása az ott élők
erőforrásainak bevonásával.
2.3.2. Az egyesület tevékenységei
Az Egyesület a Civil tv. 2. § 16. pontja szerinti közcélú és a 20. pontja szerinti közhasznú
tevékenységet folytat. Az Egyesület közhasznú tevékenységet végző szervezetként hozzájárul
a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben a szolgáltatásai a
szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is
hozzáférhetőek. Az Egyesület által felvállalt – a Civil tv. 34. § (1) a) pontban foglalt feltétel
szerint – Alapszabályban rögzített közfeladatok:
Az egyesület megfelelő erőforrással rendelkezik és megfelelő társadalmi támogatottságú, azaz
megfelel a 2011. évi CLXXV. Törvény közhasznú jogállás megszerzése feltételeinek.
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TEVÉKENYSÉG

KÖZFELADAT

JOGSZABÁLY
MEGJELÖLÉSE
Egészségmegőrzés,
A
lakosság
egészségi 1997. évi CLIV. Tv. az
betegségmegelőzés, gyógyító-, állapotának javítása, a jobb egészségügyről 35. § (1)-(2).
egészségügyi
rehabilitációs életminőség elősegítése, az
tevékenység.
egészségkárosító környezeti,
társadalmi és egyéb hatások
elleni fellépés.
A helyi társadalom és a Együttműködés a középtávú 2004. évi CXXXIV. Tv. a
nonprofit szektor körében tudomány-, technológia-, és kutatás-fejlesztésről
és
a
tudományos
tevékenység, innováció-politikai
stratégia technológiai innovációról 5. §
kutatás és fejlesztő jellegű kialakításában.
(3).
tevékenység.
Nevelés
és
oktatás, Formális
és
informális 2011. éiv CXC. Törvény a
képességfejlesztés,
felnőttképzési
tevékenység. nemzeti köznevelésről 4. § (1)
ismeretterjesztés.
Munkaerőpiacon
hátrányos a)-u).
helyzetű rétegek képzésének, 2001.
évi
CI.
Tv.
a
foglalkoztatásának végzése.
felnőttképzésről 3. § (2) a)-b).
Foglalkozik a munkaerőpiacon Felnőttképzési
tevékenység: 2001.
évi
CI.
Tv.
a
hátrányos helyzetű rétegek meghatározott jogalanyok e felnőttképzésről 3. § (2) a)-b).
képzésének, foglalkoztatásának törvénynek megfelelő, saját
elősegítésével.
képzési programja alapján
megvalósuló iskolarendszeren
kívüli olyan képzése, amely
célja szerint meghatározott
képzettség
megszerzésére,
kompetencia
elsajátítására
irányuló általános, nyelvi vagy
szakmai
képzés,
a
felnőttképzéshez kapcsolódó
szolgáltatás.
Szociális, a hátrányos helyzetű Szociális, gyermekjóléti és 2011. évi CLXXXIX. Tv.
csoportok
társadalmi gyermekvédelmi
Magyarország
helyi
esélyegyenlőségét
elősegítő szolgáltatások/ellátások.
önkormányzatairól 13. § (1) 8.
tevékenységet fejt ki.
pont.
Kulturális
tevékenységet Közösségi
kulturális 1991. évi XX. Tv. a helyi
folytat.
hagyományok,
értékek önkormányzatok és szerveik, a
ápolásának
/művelődésre köztársasági
megbízottak,
szerveződő
közösségek valamint
egyes
centrális
tevékenységének/ a lakosság alárendeltségű szervek feladatéletmódja javítását szolgáló és hatásköreiről 121. § a)-b).
kulturális
célok
megvalósításának támogatása,
művészeti
intézmények
/lakossági
művészeti
kezdeményezések,
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TEVÉKENYSÉG
KÖZFELADAT
JOGSZABÁLY
MEGJELÖLÉSE
önszerveződések támogatása, a
művészeti
alkotó
munka
feltételeinek
javítása,
a
művészeti
értékek
létrehozásának, megőrzésének
segítése.
Környezetvédelemmel
Helyi
környezetés 2011. évi CLXXXIX. Tv.
kapcsolatos
tevékenységet természetvédelem,
Magyarország
helyi
folytat.
vízgazdálkodás,
önkormányzatairól 13. § (1) 11.
vízkárelhárítás, ivóvízellátás, helyi
környezet
és
szennyvízelvezetés, -kezelés és természetvédelem.
–ártalmatlanítás
1995. évi LIII. Törvény a
(csatornaszolgáltatás),
környezet védelmének általános
hulladékgazdálkodás,
non szabályairól 46. § (1) e) A
formális képzéseket szervez a települési
önkormányzat
környezethez
fűződő elemzi, értékeli a környezet
állampolgári jogokról, gyűjti és állapotát illetékességi területén,
közvetíti a lakosság elvárásait a és arról szükség szerint, de
környezet
állapotával legalább
évente
egyszer
kapcsolatban,
azokat
az tájékoztatja a lakosságot.
önkormányzat fel továbbítja.
Kutatást végez, elemzéseket
tesz közzé a település(ek)
környezeti
állapotával
kapcsolatban stb.
Természetvédelemmel
A természetvédelmi kultúra 1996. évi LIII. Tv. a természet
kapcsolatos
tevékenységet fejlesztése,
a
természet védelméről 64. § (1).
folytat.
védelmével
kapcsolatos
ismeretek oktatása.
Közreműködik az emberi- Jogvédelmi
feladatok: 2011. évi CXI. Tv. az alapvető
állampolgári
jogok gyermekek jogai, a jövő jogok biztosáról 2. § a)-d).
megismerésében, védelmében. nemzedékek
érdekei,
nemzetiségek jogai, leginkább
a veszélyeztetett társadalmi
csoportok jogai.
A lakosság
önszerveződő Támogatja
a
lakosság 2011. évi CLXXXIX. Tv.
közösségeinek támogatása, a önszerveződő
közösségeit, Magyarország
helyi
települések
önfenntartó erősíti a település önfenntartó önkormányzatairól 6. § a)-b).
képességének erősítése, és más képességét.
közhasznú szervezetek számára
biztosít
szakmai-közösségi
szolgáltatásokat.
2.3.3. Az egyesület feladatai
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a) Általános célkitűzéseinek valóra váltása érdekében felméréseket végez a
településeken és a kistérségekben, helyi cselekvéseket ösztönöz a helyi lakosság
körében.
b) Kiemelt jelentőséget tulajdonít a humánerőforrás fejlesztésének, ezzel
párhuzamosan olyan jellegű képzéseket szervez, bonyolít és támogat, amelyek segítik
a helyi cselekvési programok beindítását.
c) Feladatának tekinti továbbá a helyi társadalom és az azt mozgató erők
kapcsolatrendszerének kutatását, az eredmények publikálását (audiovizuális és
nyomtatott formában).
d) Programjai között szerepel rendezvények, konferenciák szervezése, melyek célja,
hogy bemutassák a fejlesztés eredményeit, a közösségfejlesztés módszereinek
lehetőségeit.
e) A munkája során kiemelt hangsúlyt helyez a partnerség építésére, külföldi
kapcsolatok kialakítására (különösen a határon átnyúló kapcsolatokra).
f) Részt vesz a fenti célok és feladatok megvalósításához szükséges források
megteremtésében, illetve bevon a célok megvalósításába más együttműködő
partnereket is.
g) Információs hálózat kialakításában közreműködik az elindult fejlesztések
bemutatása céljából.
E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési
cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú egyesület formájában végzi.
3. Az egyesület gazdálkodása
Az Egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható
pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról. Az Egyesület
által meghirdetett képzések, tanfolyamok, egyéb tájékoztatók prospektusai – az Egyesület
székhelyén – bárki részére rendelkezésre állnak.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásokból.
Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell
vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület
gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről
vagyonkimutatást készít.
Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó
könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget,
illetve annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy az Egyesület
tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen alapszabályban rögzített
tevékenységekre fordítható.
Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt és nem fogad el.
Az Egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével
kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon
(közzétételi kötelezettség), másrészt az alapszabályban szabályozott irat-betekintési és
felvilágosítás-adási jog rögzítésével. Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a
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nyilvánosság biztosítása, úgy az Egyesület vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben
országos sajtó útján megjelentetett közlönyben teszi közzé ezen adatokat.
Az évente kötelező közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) nem kell semmilyen ellenőrzést
vagy felügyeletet gyakorló szervnek megküldeni, vagy ott letétbe helyezni, ugyanakkor
biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetőségét (betekintését és saját költségre másolat
készítését).
A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
 A számviteli beszámolót.
 A költségvetési támogatás felhasználását.
 A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást.
 A cél szerinti juttatások kimutatását.
 A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek
szerveitől kapott támogatás mértékét.
 A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét.
 A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
 Mindazon elemeket, melyeket a jogszabály reá nézve kötelezően előírt.
A közhasznú szervezet éves beszámolója jóváhagyása az általános rend szerint történik.
A közhasznú jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.
Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba való bekintésről, ill. szolgáltatásai igénybe vétel módjáról felvilágosítást
adni, megküldeni.
Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbekintést kérővel történt megállapodás
szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben
teljesíteni.
Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a
kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.
A szervezet működéséről, szolgáltatásai igénybe vétele módjáról az érdeklődőt személyesen,
vagy egyéb módon (pl. postai út) az elnök haladéktalanul tájékoztatja.
4. A számviteli politika főbb vonásai
A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál
alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági
adótörvényben és a számviteli törvényben meghatározott leírási kulcsokkal került
meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. A társaság tevékenységéből adódóan a
beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a
beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.
A 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba
vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.
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A közhasznú egyéb szervezet közhasznú egyszerűsített éves beszámolója a 224/2000 Korm.
rendelet 4. számú melléklete szerinti mérlegből, továbbá e rendelet 6. számú melléklete
szerinti eredménykimutatásból, valamint tájékoztató adatokból áll.
5. A társaság valós vagyoni, pénzügyi elemei a következők
5.1. Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak:
Megnevezés
Bázisév
Összes bevétel
23.972
Összes ráfordítás
22.517
Adózás előtti eredmény
1.455
Tárgyévi eredmény
1.455
5.2. A bevételek részletezése
Megnevezés
Központi költségvetéstől
Szja 1%
Egyéb támogatás
Pályázati úton elnyert
támogatás
Közhasznú tevékenységből
származó bevétel
Tagdíj
Kapott bértámogatás
Egyéb bevétel
Kártérítés
Adományok
Összes bevétel
5.3. A ráfordítások részletezése
Megnevezés
Anyagjellegű ráfordítás
Személyi jellegű ráfordítás
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műv. Ráf.
Összes ráfordítás

Bázisév

Tárgyév
15.093
20.067
-4.974
-4.974
Tárgyév

11.107
73
1.436
9.793

0
36
17
9.919

380

421

32
0
1
0
1.150
23.972

32
1.469
2
317
2.880
15.093

Bázisév

Tárgyév
14.511
7.034
347
625
0
22.517

5.4. Személyi jellegű ráfordítások részletezése
Megnevezés
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetősek
Bérjárulékok
Összes személyi jellegű ráfordítás
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12.665
5.113
328
1.961
0
20.067

Tárgyév
4.273
214
626
5.113
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5.5. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
5.5.1. A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):
a) Pénztár:
88
b) Bank:
1.387
5.1.2. A saját tőke alakulása 2019. évben (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Bázisév
Induló tőke/Jegyzett tőke
0
Tőkeváltozás/Eredmény
4.846
Lekötött tartalék
0
Értékesítési tartalék
0
Tárgyévi eredmény
1.455
alaptevékenységből (közhasznú
tevékenységből)
Tárgyévi eredmény
0
vállalkozási tevékenységből
Saját tőke
6.301

Tárgyév
0
6.301
0
0
-4.974
0
1.327

5.1.3. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFtban):
Jövedelem:
Szoc.hj:
SZJA
Nyug.bizt:
Eg.bizt és MP:
Tagi kölcsön:

400
60
50
54
36
20

5.1.3. Az egyéb rövid lejáratú követelések sor az alábbi tételekből adódik (adatok E Ft-ban):
Szállítói túlfizetés:
Helyi iparűzési adó túlfizetés:
EHO túlfizetés:
1/3ad Táppénz túlfizetés:

11
1
2
25

5.6. Tájékoztató kiegészítések:
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma: 2 fő.
5.7. Egyéb kiegészítő információk:
Nincs olyan kötelezettségünk, amely jelzáloggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve
amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.
Az egyesület határidőn túli, valamint kétes kint levősége: 0 Ft.
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5.7.1 Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenési leírásának
alakulása:
Megnevezés Bruttó Tárgyévi Bruttó
Eddig
Tárgyévben Összesen Nettó érték
érték
beszerzés érték
elszámol elsz
elszámol
összesen értékcsökk értékcsökke écs.
enés
nés
Immateriális
0
0
0
0
0
0
0
javak
Ingatlanok és
852
229
1.081
58
20
78
1.003
kapcs.
Vagyoni
értékű
Műszaki
0
0
0
0
0
0
0
berendezések
, gépek,
járművek
Egyéb
3.331
310
3.641
3.038
308
3.346
295
berendezések
,
felszerelések,
járművek
Tenyészállato
0
0
0
0
0
0
0
k
Beruházások,
0
0
0
0
0
0
0
felújítások
Összesen
4.183
539
4.722
3.096
328
3.424
1.298
6. Beszámoló az egyesület 2019. évi tevékenységéről
Avasi Közösségfejlesztési Programunk 2019. évi projektjei:
,,Megújulás- Jelenlét az Avasi lakótelepen” projekt
Támogató megnevezése:: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatás időtartama: 2019. január 1.- 2019. december 31.
Támogatási összeg: 10 900 000 Ft
 ebből a tárgyévre jutó összeg: 10 900 000 Ft
 tárgyévben felhasznált összeg: 10 900 000 Ft
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Előzmények:
A Dialóg Egyesület 2002 óta végez közösségfejlesztői munkát Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében. Az egyesület azzal a céllal jött létre, hogy összefogja a megyében dolgozó
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közösségfejlesztőket a közös szakmai munka és fejlődés érdekében. Az első években főként a
kistelepülési fejlesztéseken volt a hangsúly, majd 2009-ben elkezdődött az avasi munka is.
2009-től különböző projektek keretében elkezdődött a területen meglévő partnerekkel való
kapcsolatépítés, valamint az itt élő emberek és körülmények feltérképezése. Az egyik avasi
projekt keretei között 500 kérdőíves felmérés készült az itt lakó avasiak körében. 2014 óta a
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és a Jezsuita Renddel közös konzorciumban a Megújulás –
Jelenlét az Avasi lakótelepen elnevezésű projektben dolgozunk a területen.
Munkánk fókuszában az itt élő emberek közösségi szintű képessé tétele van. Ennek során
támogatunk minden alulról létrejövő csoportosulást, legyen az szabadidős klub vagy a
lakókörnyezeten változtatni akaró szerveződés. A megmozdulások szervezésére az Avasi
Közösségi Kávézóban és a helyi settlemnet lakásban teret adunk, valamint munkatársaink
szakmai támogatást biztosítanak. Célunk, hogy a területen létrejöjjön egy olyan jól működő
társadalmi hálózat, amely képes felismerni a közös problémákat és célokat és azokat önállóan
tudja kezelni és elérni.

Szomszédsági munka
Szilvás u. 19:
Ez évben újra aktívabb munkába kezdtünk az eddig kapacitás hiány miatt részben mellőzött
Szilvás 19-ben. Az év során közösségi falfestésre és zöldesítésre is sor került, amely során a
lakókban újra kialakult a kezdeményező készség és egyre nagyobb önállóságot mutatnak.
Valamint a ház üzemeltetését ellátó Miskolc Holding is kisebb fejlesztésekbe invesztált a
lakók közös hivatalos megkeresésének köszönhetően.
Az utolsó negyedévben két fontos dolog körül forgott a lakók élete, az egyik, hogy a Holding
a közösköltségből javíttassa meg a kapucsengőt, amely több más probléma okozója is. Sajnos
erre a megkeresésükre a lakók negatív visszajelzést kaptak a közösképviselettől. A másik a
közös csótányírtás kérdése volt, amelyben a Holding sokkal együttműködőbbnek mutatkozott,
valamint a lakók is elkezdték egymás között a szerveződést és ők maguk keresnek megfelelő
csótányírtót is.
A következő évre a fentieken túl közös tervünk, hogy a házban található nagyszámú gyereket
felválta és közösen felügyeljék, egyfajta játszó klubot létrehozva, ennek köszönhetően sokat
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fog erősödni az itt élők közötti kapcsolódás, valamint a lakóknak, ennek a közösségi
szolgáltatásnak köszönhetően sok energiája fog felszabadulni, ezt követően pedig más közös
igényeket célzunk meg az ott lakókkal. Ennek részeként a settlement lakás kihasználtsága is
nagymértékben nőni fog.
Felsőruzsin krt. 4:
A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és a lakókkal közösen egy igazán esztétikus és sok
embert megmozgató lábazatfestést hajtottunk végre a 2019-es évben. A lakók részéről jött
kezdeményezésbe eddigi tapasztalatainkkal, önkéntesekkel és koordinációval kapcsolódtunk
be. Több közösségi tervezési alkalom után egy önkéntes grafikus készítette el a terveket, a
festés pedig szintén egy önkéntes szakember felügyelte. A Máltai Szeretetszolgálatnak nagy
szerepe volt a mozgósításban az eddig kialakított kapcsolataikon keresztül. A lakók a
tervezésen kívül, részben saját maguk finanszírozták a projektet, a kivitelezést pedig szinte
teljes mértében maguk végezték a felületek előkészítéséről egészen a festésig. Ez a
megmozdulás viszont csak az alapja a további közös munkánknak. Az avasi Magyar Máltai
Szeretetszolgálattal együtt működve továbbra is szeretnénk közös projekteket és
megmozdulásokat véghezvinni a Felsőruzsin 4-en és az egész avasi kettesütemben.
A lakók körében felmerült jelentős probléma, hogy az épület kukáinak számát háromról
kettőre csökkentették, a következő időkben segíteni fogunk számukra, hogy közösen
felléphessenek ezirányú problémájuk ellen.
Továbbá erősíteni fogjuk a Szilvás 19. és a Felsőruzsin 4. alatti lakó közötti kapcsolatokat,
többek között azzal, hogy a fent említett játszó klubot igény esetén kiterjesszük az ottani
szülőkkel és gyerekekkel.

Öntevékeny csoportok:
Avasi Paradicsom Közösségi Kert:
Az Avasi Paradicsom Közösségi Kert egy három éve fejlődő, formálódó lakótelepi termesztői
közösség, amelyet összeköt a közös területen meglévő, de egyedi gondozású parcellák. Idén is
sokat változott és fejlődött a kert. Idén is voltak közös főzések és programok, valamint
tanulmányi kirándulás, az utolsó negyedévben tovább erősödtek meg azok az igények,
amelyek a közösségi kohézió fejlődését célózzák. Az elkövetkezendő idökben a tagsággal
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közösen egyre több kert programot fogunk tervezni, valamint hangsúlyossá válik, hogy olyan
célokat tűzzenek ki maguk számára, amelyek eléréséhez közös erőfeszítés szükséges.
Szólam klub:
Sok éves zenei programunk a Szólam Klub, amely minőségi kikapcsolódást jelent az
önkéntesek és az itt lakók számára. A klubban különböző zenészek lépnének fel, akik egyfajta
interaktív próbán vesznek részt, ahol a közönséggel való kapcsolódás és véleménynyilvánítás
sokkal hangsúlyosabb, mint egy egyszerű fellépésen. Ezek mellett számos önkéntes is
hozzájárul az eseményekhez munkájával, mint a fotók, videók és sütemények készítése vagy
az estén való házi gazda szerep betöltése.
Playback:
A Mintha társulat modern improvizációs színházi elemekkel tűzdelt próbája. A társulat tagjai
egyszerre működnek művészeti formációként, de mindezek mellett ugyanúgy fontos az
előadások és próbák közösségi, társasági mivolta, valamint az egyéni fejlesztés.
Avasi Fotókör:
A Fotókör már öt éve folyamatosan működik. A kezdetben professzionális vezetésű csoport
mára teljesen átalakult egy önképző, közösségi tanulásra koncentráló klubbá. A jövőévben a
klubtagokkal közösen elkezdjük az új tagok toborzását, hogy új lendületet kaphasson a klub.
Patchwork és Kézműves Klub:
A klubban helyi lakók egymástól tanulnak foltvarrási technikákat és különböző egyéb
közműves praktikákat. A közösségi alapú tanulás mellett az egyének közti kapcsolódás és
közösség szintén hangsúlyos része a klubnak.
Ruhacsere-bere:
Havi rendszerességű ruhacsere lehetőség az érdeklődők számára. Rendkívül népszerű a
program, elsősorban nők körében. Vannak visszajáró résztvevők valamint mindig új
érdeklődők is jönnek. Jövőre közösen fejlesztjük, hogy milyen módon lehetne a közös
feladatokat arányosabb módon elosztani.
Szépség Klub:
A kezdeményezés elsősorban az Avasi lakóközösség hölgy tagjainak szól, akik a szépség
klubban olyan otthon könnyedén elvégezhető szépség tippekkel térhetnek haza, ami
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pénztárcakímélő és amitől jobban érzik magukat a bőrükben.
Retró klub:
A Retró klubot a helyi lakók hívták életre még 1,5 évvel ezelőtt, most pedig megújulva indult
újra. A régi időket kedvelő hölgyek és urak, a 70-80-as éveket megelevenítő külsőségek
mellett, a kor nagy slágereit hallgatva vehetnek részt időutazáson. Az estén több önkéntrs saját
maga adta elő a klasszikus számokat, amire a közönség többi része táncolhatott és
mulathatott.
Táncklub:
A worskshop-sorozatból kinőtt szabadidős klub. A táncklubban salsa és tango tudással
gyarapodhattak a résztvevők. Mivel egyre nagyobb az érdeklődés, így jövő évben folytatódik
a klub, változatos tánc stílusokkal kiegészülve.
Aerobic Klub:
Az Aerobic Klub egyfajta közösségi torna, mely heti egyszeri alkalommal került
megrendezésre. A magát kompetensnek érző vezeti, ami azt jelenti, hogy bármikor
cserélődhetnek az "edzők", ezzel is erősítve a közösségi jelleget.
Játszó- és tanulócsoport:
Az év elején egy formálódó szülő és gyerek közösség az Avasi Közösségi Kávézóban tartotta
találkozóit és gyűléseit. Céljuk, hogy kiegészítsék, hosszútávon pedig kiváltsák a közoktatást.
Ehhez kerestek a tagok közös eszmei és pedagógia alapot. Mindezek mellett a találkozókon a
tagok gyerekei önfeledt közösjáték során ismerkedtek egymással. Egyesületünk munkatársai
segítik a formálódó „szervezet” fejlődését.
Kreatív Kölyök Klub:
A kezdeményezés célja a lakótelepi gyermekek bevonása, hogy szabadidejüket hasznosan
töltsék, elsajátítsanak különböző kézműves technikákat, melyekkel képességeik is fejlődnek.
Angol klub:
A NaturKids angol foglalkozását több önkéntes készítette elő és vezette le. A program
lényege, hogy a gyerekek szabad, kreatív formában tanulhassanak angolt már igen fiatal
kórtól. A gyerekek az eseményen nem csak tanulhattak, hanem festés és más tevékenységek
során remek hangulatban tölthették a kávézóban az idejüket. A program hatalmas siker lett, az
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önkéntesek tervezik újabb programok szervezését is.
Számitástechnikai Klub:
Idén is indult egy alkalom szerint találkozó klub, a számitástechnikai klub, amely szintén
tanulói csoport, amelyben az önkéntes szakember segítségével fejlődhetnek az informatika
számos területén az érdeklődők.
Társasjáték Klub:
Új induló klubunk az Avasi Társasjáték Klub, amelyre várunk minden korosztályt. Az egyik
önkéntesünk ötlete alapján elinduló legújabb klub első alkalmán a hangsúly a játékon volt, a
további alkalmakkal még több embert szeretnénk bevonni és közösen átbeszélni, hogy mégis
milyen formában képzelik a klubot.

Megbeszélések, események és programsorozatok:
Összejövetelek:
Az Avasi Közösségi Kávézó mindig nyitva áll a környékbeli lakosok számára. A kávézó az év
során pár alkalommal baráti társaságnak biztosított helyet, hogy kulturált, rendezett
környezetben a megfelelő konyhai és multimédiás eszközöket biztosítva tudjanak találkozni,
kikapcsolódni.
Workshop-sorozat:
A szeptemberben elindult workshop-sorozatunk tovább folytatódott. A sorozat folyamán
különböző önkéntesek tartanak az általuk ismert témákban workshopot és egyfajta közös
tanulás során további embereket vonjanak be ezzel potenciális kluboknak és más
csoportoknak megteremtve a személyi alapját. Az elmúlt évben a következő workshopokra
került sor: Tánc és érzelmek, Klímakatasztrófa a mindennapokban, Pártsemleges politikai
beszélgetés, Közösségi komposztálás, Avasi Gombászda, Filmtörténeti és média, Kert a
közösségért, Természetfotók I és II, Önismereti beszélgetés, Közösségi pedagógia és a
Csodálatos India.
A workshopok különböző mértékben, de számos embert megmozgattak és sok pozitív
tapasztalattal gyarapodtak az előadók és az érdeklődők is, aminek köszönhetően
önkétességükben is megerősödtek. További hozadéka volt az eseményeknek, hogy újabb
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önkéntesek csatlakoztak. A jövőévben a most létrejött emberekkel szeretnénk tovább gondolni
a közös munkát és fejlődést.
Jógyakorlat látogatások:
Ebben az évben is több kisebb-nagyobb csoport látogatta meg a kávézót azzal a céllal, hogy
megismerje munkánkat és módszereinket. Idén az iskola rendszer minden szintjéről voltak
nálunk tanulók és tanárok, az általános iskolától, a középiskolai szociálismunkát tanulókon át
az ELTE szociológiai intézet dolgozókig. Rajta kívül szakmai bemutatkozást tartottunk a
Nemzeti Művelődési Intézet tagjainak, valamint több kistelepülési oktatásban vagy
önkormányzatban dolgozó vendég számára is, akik egy másik projekt keretében
munkatársainktól tanulnak a közösségfejlesztés eszközeiről.
Ötletbörze:
Az Avasi Közösségi Kávézóban időről-időre megújítjuk a belső berendezést, a helységet
használó csoportok és önkéntesek igényei szerint, az ő közreműködésükkel. A mostani
megbeszélésen eldöntöttük, hogy a belső térbe teljesen új bútorzatot fogunk készíteni, a
megújító barkács műhelyünk segítségével. Új függönyök, tapéta, háló, projektor és polcok
beszerzése és felszerelése is szóba került. Megújítunk a kávézó előtt is, zöldesítés, valamint új
biciklitárolók beszerzésére is sor kerül. A megjelentekkel felosztottuk egymás közt a
feladatokat és neki láttunk a további teendők előkészítésének, külön-külön és csoportosan is.
Kapcsolódó partneri programelemek:
Munkatársaink a B-terv elnevezésű kapcsolódó programelemben fiatalok számára tartanak
különböző kreatív elfoglaltságokat, drogprevenciós célzattal. Az Avasi Közösségi Kávézó
több alkalommal ad helyet az Ifjúsági Fotókörnek, a Megújító Műhelynek és a
Kommunikáció Képzésnek.
Fotózás és aktivizmus:
Egy közösségi oktató- és kutatóközpont, amely a kirekesztett csoportok aktív társadalmi
részvételét támogatja, képzést szervezett Miskolcon és az Avasi Közösségi Kávézót
választotta ennek helyéül. Erre a képzésükre elsősorban érdekvédelmi szervezetek és
önszerveződő közösségek hátrányos helyzetű tagjait várták, akik szeretnék megtanulni a
fotózás alapjait és azt, hogyan hasznosíthatják a vizuáliselemeket a szervezetük
kommunikációjában. A kétnapos képzés remek hangulatban telt és a tagok sok hasznos
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tudásra tettek szert, amit a további akciók során felhasználhatnak.
Közönségtalálkozó – közösségi finanszírozás:
Egy független országos internetes portál az Avasi Közösségi Kávézót választotta, hogy
találkozhasson a helyi olvasókkal és támogatókkal. Mivel teljes mértékben nonprofit az újság
ezért csak az olvasok rendszeres támogatásával tudják biztosítani a lap működését. Az
eseményen új támogatókat toboroztak emellett pedig meséltek a munkájukról és
tapasztalataikról.
Mol Alapítvány helyi érték képzés:
A Mol Alapítvány az Ökotárs segítségével tartott tájékoztató egy pályázatról, amely a régiós
szervezeteknek biztosít forrásokat.
Kárpátok alapítvány – workshop:
A Kárpátok Alapítvány egy több országban is jelenlévő szervezet, amely szakmai tudásával a
helyi hátrányos helyzetű csoportokat segíti. Az egyesület a kávézót választotta, hogy a
miskolci, a fenti profilba beleillő közösségekkel találkozhasson és számukra oktatás és
segítséget nyújtsanak, annak érdekébe, hogy hatékonyabban tudjanak a jövőben működni.
Papp Dénes akusztikus előadás:
Az évelején Papp Dénes énekes és gitárművész tartott hangulatos, minőségi zenei előadást
saját számaiból a kávézóban megjelenő érdeklődők számára.
Mc Martinez fellépése:
Mc Martinez egy avasi nehéz sorsú fiatalember, aki a zenével próbál kitörni. Számaiban saját
életéről mesél.

Martineznek sokadik alkalommal biztosítottunk lehetőséget, hogy a

kávézóban mutathassa meg tehetségét a helyiek számára. Munkatársaink biztosították
számára a kellő nyilvánosságot és a technikai hátteret is.
Önkéntesek piknike:
A nyarat egy nagy közös szalonnázással zártuk, amelyre meghívtuk a kávézó számos
önkéntesét, klubját vagy bármi más módon hozzánk kapcsolódó személyt. Az éjszakába nyúló
kötetlen sütögetéssel búcsúztatok a nyarat. Az ilyen pozitív megerősítések fontosak, hogy
fennmaradjon az önkéntesek motivációja és lelkesedése, valamint lehetőségük legyen
egymással elmélyíteni a kapcsolataikat vagy újakat kialakítani.
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Kávézó 5. Szülinap:
Az Avasi Közösségi Kávézó idén ünnepelte ötödik születésnapját. A munkatársak és
önkéntesek egy nagyszerű ünnepséget szerveztek a többi önkéntes, helyi lakó, társzervezet és
barát számára. Idén is elkészült a közösség tortája, fellépett a kávézó állandó zenei klubjának
a Szólam Klubnak egy új együttese az Eseti Esti Műszak, valamint az önkéntese hoztak
sütiket, pogácsákat, koktélokat, hastáncot és kvízt is. Az ünneplés tovább erősítette a helyi
emberek közti kötődést.
Mikulás napi ünnepség:
Az önkéntesek és a munkatársak közös szervezésében egy mikulásnapi ünnepséget tartottunk,
amelyen számos helybeli gyermek megjelent.
Önkéntesek Világnapja:
Idén is megünnepeltük a közösség fejlesztői munkánk alapját jelentő önkénteseket. Az elmúlt
hónapban több körös fordulón keresztül a helyi közösség jelölhette és választhatta ki az Év
Önkéntesét/Önkénteseit. Egész napos tematikus programokkal készültünk, amely során
megbeszéltük kinek mit jelent a közösség, az önkéntesség, valamint csapatépítő társasjátékot
is játszottunk. A jó hangulatú esemény során tovább erősödött az önkéntesek közössége.
Karácsonyi ünnepség:
Az év végét és a karácsonyt szokásosan együtt ünnepeltük meg az Avasi Közösségi Kávézó
önkénteseivel, öntevékeny csoportjaival és a Dialóg Egyesület partnereivel. Az este
hangulatát az önkéntesekkel közösen elkészített ételek, italok és a Szólam Klub által
szolgáltatott zenészek biztosították. Együtt közösen értékeltük és búcsúztattuk a 2019-es évet.

Avasi Közösségi Kávézó, mint találkozások helye:
A közösségi kávézó az eseményeken és programokon túl az itt élők számára a mindennapi
találkozások színtere is. A jövőévben tovább fogjuk erősíteni ezt a vonalat és elmozdulunk
annak az irányába, hogy a hétköznapokban még többet használják az egymással való
kapcsolódásra a helyet az itt élő emberek.
A Közösségi Kávézó alapvetően nem szociális funkciót lát el, de fontos kiemelni, hogy olyan
támogató, biztonságos közeget jelent, amelynek köszönhetően a társadalmilag elszigetelődött
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emberek is előszeretettel használják. Ez a funkciója pedig kifejezetten hiánypótló az avasi
városrészben. Az egész évben 3199 belépési forgalmat bonyolított le az Avasi Közösségi
Kávézó.
Összegzés:
Az elmúlt évben is tovább folytattuk közösségfejlesztői munkánkat az Avason. Tovább
gondoztuk és fejlesztettük a hozzánk kapcsolódó kisközösségeket, annak érdekében, hogy
növekedjen cselekvőképességük és szervezettségük. Az év során több új csoport is létrejött,
amelyek megerősödése és stabillá válása kiemelten fontos feladatunk.
Fenti munkánk központja az Avasi Közösségi Kávézó volt, amely helyet adott a különböző
találkozónak és programoknak, amelyeket a közösség szervezett. A kávézó falain túl pedig
több szomszédsági munkát végeztünk főként a settlement lakásunknak helyet adó Szilvás u.
19-ben. A Magyar Máltai szeretet szolgálattal pedig a Felsőruzsin krt. 4-en folytattunk közös
projektet. A jövőben további közös megmozdulásokat tervezünk konzorciumi partnerünkkel.
Valamint szomszédsági munkánkat a 2020-as évben nagymértékben kibővítjük még több
embert bevonva.
Önkénteseink idén is számos programot kezdeményeztek vagy vettek bennük részt, valamint
számuk is növekedett. Célunk, hogy tovább fejlődjenek és erősödjenek meg közösségi
szemléletükben, annak érdekében, hogy még aktívabb alakító legyenek a helyi életnek.
Az év utolsó negyedében pozitív visszajelzéseket kaptunk az Önkormányzat részéről, is ennek
köszönhetően bízunk benne, hogy a 2020-as évben az együttműködésünk sokat fog javulni, a
kommunikáció pedig folyamatossá válik, aminek köszönhetően a mi helyben végzett szakmai
munkánk is nagyot léphet előre.
Készítette: Csere Áron, Szabó Adrienne

Értékünk a közösségünk
EFOP-1.3.7-17-2017-00253
A Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda támogatást nyert az „Értékünk a
közösségünk!” című támogatási kérelmével, melyet az EFOP-1.3.7.-17, „A társadalmi
kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenysége
bővítésével” című pályázati felhívásra nyújtott be. Konzorciumi partnerként a miskolci Dialóg
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Egyesület a közösségfejlesztés területén vállalt feladatokat.
Támogató megnevezése:
Támogatás időtartama: 2019. márciusától 2021. augusztus
Támogatási összeg: 7 092 000 Ft
tárgyévben folyósított összeg: 2019 évben előleg 1 773 000 Ft
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
A Dialóg Egyesület által vállalt szakmai munka bemutatása:
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében cigány közösségek szerveződésének támogatása
görögkatolikus cigánymissziós iroda partnerségében
A programban a görögkatolikus egyházközség vezetők közösségi szemléletformálása és a
roma emberek társadalmi szerepvállalásának erősítése a cél, e két helyi erőforrás
együttműködését támogatjuk. Az együttműködések támogatásával olyan közösségek
erősítését célozzuk, amely nemcsak az érintettek (egyházközségi és roma szereplők), hanem a
települések jobb életminőségéhez vezethet.
A projekt keretében a Miskolci Egyházmegye területén cigánypasztorációban aktív
görögkatolikus lelkészeknek és lelkipásztori kisegítőknek több tevékenységben való
részvételre nyílik lehetősége.
Első lehetőségként az egyházközség vezetői számára vezetői készségekben és közösségi
szemléletben való együttgondolkodást biztosítottunk 2x2 napos elvonulás során Egerben és
Noszvajon, s ezzel párhuzamosan roma kisegítőknek tartottunk tréningalkalmakat.
Majd közösségi tervezést célzó műhelymunkát szerveztünk 2019 őszén összesen három
alkalommal, ahol az egyházközség vezetők, az aktív egyházközségi szereplők együtt vehettek
részt. A műhelymunka ráépül azokra a tréningekre és workshopokra, amelyeket 2019 tavaszán
és nyarán szerveztünk a görögkatolikus lelkészeknek és lelkipásztori kisegítőknek vezető- és
közösségfejlesztési témakörben, majd tereplátogatásokkal kiegészülve további kapcsolatokat
épített.
A műhelymunkák és a tereplátogatások eredményeként 10 településen készült el
közösségfejlesztési terv, azokkal a helyi érintettekkel, akik szeretnének továbbhaladni velünk
a közösségfejlesztés megismerése és megtapasztalása útján. Három településen aktívabb a
közösségfejlesztési terv megvalósításának támogatása: Rakaca, Homrogd, Sajópetri, illetve
lehetőségekben gazdagodhatnak Ózdon, Felsővadászon, Miskolcon, Mezőzomboron,
Múcsonyon, Selyeben és Felsőregmecen. A program során egy olyan roma csoport készségeit
erősítjük, akik helyi értékeik felhasználásával válnak képessé a görögkatolikus egyházközség
vezetők támogatásával a roma emberek társadalmi szerepvállalására.
A folyamatok kísérésével párhuzamosan olyan roma fiatalok bevonásával kezdünk el
dolgozni 2020. nyarán egy Mobilizációs táborban, akik egy-egy helyi közösségi cselekvési
akció megszervezésével nyernek tapasztalatot társadalmi szolidaritás terén.
Készítette: Sélley Andrea, Szabó Adrienne

19

Társadalmi szervezet neve: Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület.
Címe: 3534 Miskolc, Szarkahegy u. 78. 1/1.
Adószáma: 18440779-1-05
Bírósági nyilvántartási száma: 11.Pk. 63325/2002/4.

Egyéb szakmai programok:
•
Megyei műhely keretében zajló munkában nem voltunk aktívak az éven, informális
kereteket tartjuk egy online levelezőlista segítségével.

CIRMI - Civil Rádió Miskolc indult 2014. szeptemberétől, melyben egyesületünk
tevékeny partner volt, s ez bármely tag számára lehetőség, kapcsolódó projektek építésére
alkalmas kommunikációs és médiatevékenység területén. http://cirmi.org/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szervezeti működtetés:
Működésünk finanszírozása az alábbi forrásokból valósult meg:
- célszerinti tevékenységek ellátását vállaltuk az alapfeladataink finanszírozása érdekében (pl.
Magyar Ökomenikus Segélyszervezet számára playback színházi előadás, Komlóstetői
Kerékpáros Sport klub számára képzés,..).
- szja 1%
- adományok
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Belső képzések, szakmai és szervezeti ügyek:
- Részvétel a Nyári Egyetemen Kunbábonyban, és a Közösség konferencián ami egyben
szakmai képzés is a tagok számára. Kárpátok Alapítvány programjában való részvétel
Kárpátok térségének civil platformja címmel.
- A projektteamek folyamatos kommunikációja, munkája jellemző, valamint kapcsolattartás az
együttműködő szervezetekkel és az önkéntesekkel. Emellett eltérő rendszerességgel
találkozunk aktív tagjainkkal, amelyen a vezetőség és a szakmai feladatokat ellátó tagság
megosztja a futó programok haladását, tapasztalatát. A tagság kapcsolattartása leginkább
online levelezőlistán történt az éven.
- Szervezeti feladatok: bizonylatok kezelése (pt, bank), számlák rendezése; nyilvántartások
vezetése; közgyűlési dokumentumok vezetése, nyilvántartása; kapcsolattartás (honlap,
közösségi oldalak működtetése, tagok felé kommunikáció); marketing. A szervezeti feladatok
elvégzése a projektekben dolgozó munkatársakra és az elnökre hárulnak.
- Szervezeti dokumentáció tárolása, irattározás két helyszínen valósul meg az iroda
felszámolása miatt: az egyesületi titkár magánlakásán és az avasi settlement lakásban.
- Telephelyünkkel kapcsolatos ügyintézések kevésbé hangsúlyosak
- Szervezet képviselete szakmai programokon, konferenciákon az éven jellemzően az Avasi
munka kapcsán valósult meg.
- Ebben az évben is előtérbe helyeztük a környezeti fenntarthatóságot. A levelezéseink e-mailben történnek és csak a legszükségesebb dokumentumokat nyomtatjuk, valamint postázzuk. A
telephelyen vagy a nem Miskolcon történő megbeszéléseink alkalmával egyeztetünk, és annyi
autóval indulunk el, amennyi feltétlenül szükséges. A legtöbb távolabbi munka elvégzéséhez
legtöbbször vonattal utazunk a költségcsökkentés és a környezet megóvása végett.
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Dialóg Egyesület 2020. évi tervei
2020. évi szakmai tervek:
 Egyesületünk részvétel fejlesztése témában együttműködést kezdeményez Miskolc
Város Önkormányzatával, amelynek keretében a részvételi költségvetés lehetőségében
szeretnénk kísérletezni. Ennek érdekében szakmai együttműködés keretében vállalunk
önkéntes tevékenységet a részvételiség kereteinek kidolgozásában, illetve tanulást
segítő projektekben vállalunk szerepet lehetséges nemzetközi pályázatok segítségével
2 fő tagság kapacitásával tervezve.
 Az Avasi Közösségfejlesztő Program keretében az önkormányzat által támogatott
Megújulás program fut tovább 2020 évben is, a városi tervekkel párhuzamosan és
közös metszeteket, erőforrásokat keresve. A program a korábban beadott
Drogambulancia Alapítvány projektével történő kiegészüléssel fut, barkácsműhellyel
és különböző készségfejlesztő ifjúsági műhelyekkel.
 Görögkatolikus egyházközséggel folytatjuk az együttműködést, kistelepüléseken
közösségfejlesztő szemlélet átadása érdekében.
2020. évi szervezeti tervek:
 Szervezeti működésben a ’fiatalodás, frissülés” lehet az év kulcsszava, amit első
lépésként 4 új tagunk köszöntésével szeretnénk megalapozni.
 Az elnökségi ülések gyakoribb rendszerességét, és tudatosságát tervezzük szervezeti
működtetés terén, ami a szervezetben erősítheti a belső kommunikációt.
 A honlap újjáélesztése megvalósítható terv.
 A civil szervezetek átalakuló életét kóstolgatva, az általunk működtetett közösségi
terek kapcsán az adományozási kultúra és a fenntarthatóság egyéb lehetőségeiben
tovább kísérletezünk. Ennek egyik lehetősége, egy állandó fundraising munkatárs
megtalálása, s a vele való közös munka tapasztalatinak gondozása mellett a társadalmi
vállalkozások elindítása a terv.
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