
TANÍTÓK FEKETE ISTVÁN EGYESÜLETE
1092 BUDAPEST, KNÉZICH U. 3-13.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
az egyesület 2008. évi működéséről

A Tanítók Fekete lstván Egyesülete közhasznú civil szervezet, gazdasági tevékenységet
nem folytat, így egyszerűsített közhasznúsági j elentést készít

1.   Ajelentés része a mellékletben közölt számviteli beszámoló, az egyesület 2008. évi
működéséről

2.   Az egyesület közvetlen kőltségvetési támogatást nem kapott.
3.   Az egyesületnek vagyona nincs.
4.   Az egyesület működésének támogatására pályáztunk a civil szervezetek számára kiírt

pályázatokon. Ezeken összesen elnyert támogatás 650 000 Ft volt.
Az OM szakmai szervezetek számára kiírt pályázatán 350.000 Ft-ot, az NCA
működésre kiírt pályázatán 300.000 Ft-ot ítéltek meg az egyesület számára.

5.   A Tanítók Fekete lstván Egyesülete vezető tisztségviselői semmiféle pénzbeli, vagy
más juttatásban nem részesültek.

6.   Beszámoló a Tanítók Fekete lstván Egyesülete 2008-ban végzett közhasznú
tevékenységéről:

Az egyesület által meüelentetett kiadvány és a szákmai konferenciák megfelelnek a
Khtv. 26.§ c. alpontjában (4) sorszám alatt megjelölt, és az egyesület alapszabályában
is szereplő közhasznú tevékenységnek (képességfej lesztés, ismeretterjesztés).

Az egyesület által szervezett „Hamatcsepp"országos levelezős diákverseny
közhasznú tevékenységnek minősülő „képességfej lesztés".

A „Legkedvesebb bibliai történetem" címmel alsó tagozatos diákoknak megrendezett
rajzpályázatunk szintén közhaszmú tevékenység. (Khtv. 26. § (4.))

Az oktatáshoz kapcsolódó szakmai vitákban történő aktív véleményfomálás, a
javaslatok kidolgozásában való társadalmi részvétel megfelel a Khtv. 26.§ c.
alpontjában (10.) sorszám alatt meüelölt if]úsági érdekképviseletnek.

A fenti felsorolásban szereplő egyesületi tevékenységek részletesebb kifejtése a
közgyűlési beszámolóban olvasható.

A közhasznúsági jelentést az egyesület közgyűlése 2009. április 18-án elfogadta.

Budapest, 2009. április 18.

Dr. Hemam lstvánné
elnök sk.



Beszámoló a Tanítók Fekete lstván Egyesülete 2008. évi gazdálkodásáról

Bevételek                                                                               Kiadások
nevezés     Össze n evezés                    Össze

NCA pályázati
díj                                                                   300 000   Bankköltség
OM pályázati
díj                                                                  350 000   Posta költség
Tagdíjak                                                            9 600   Klf. szolgáltatások
egyéb                                                                1602   Könyv nyomtatás
kamatok                                                         16 374   könyv vásárlás

játékvásárlás
Terembérleti díj
lrodaszer,nyomtatvány
Egyéb költségek (éieimiszer)
NÜK részvételi

14 061

14 590
76 500

232 650
1990
9680

55 000
93 762
13 363
78 000

Ősszes bevétel                                      677 576   Összes kiadás 589 596

Bankszámla egyenlege 2008/12/31 -én
Pénztár egyenlege          2008/12/31 -én

494180
4204


