A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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Tárgyév:
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Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

Közterület neve:
Házszám:

Település: SZEGED

6 7 2 3

Közterület jellege:

HONT FERENC
Lépcsőház:
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Bejegyző határozat száma:
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0 6

Szervezet adószáma:
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Képviselő neve:
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Emelet:

B
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0 2
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Ajtó:

utca
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/ 2 0 1 2/ 4

2 9 0 6
1

0 6
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Képviselő aláírása:

Keltezés:
SZEGED

2 0 1 5

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS 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

201

368

201

368

201

368

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

52

-1

51

42

-1

51

I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék

0

IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

10

0

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

93

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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150
202

224
-1

368
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PK-142

Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások

546

563

546

563

41

30

41

30

506

527

506

527

- adományok

6

6

4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés

41

30

41

30

- támogatások

506

527

506

527

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

546

563

546

563

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

0

0

0

0

535

563

535

563

1

0

1

0

6. Anyagjellegű ráfordítások
7. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

0

0

8. Értékcsökkenési leírás

0

0

9. Egyéb ráfordítások

0

0

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

0

0

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

536

563

536

563

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

536

563

536

563

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

C. Adózás előtti eredmény (A-B)
12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)
13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

100

100

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem

Nyomtatva: 2015.05.03 09.23.12

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

6 7 2 3

Közterület neve:
Házszám:

Település:

SZEGED
Közterület jellege:

HONT FERENC
Lépcsőház:

22

1.3 Bejegyző határozat száma:

7

Emelet: 5

B

0 6

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 2 9 0 2 4 4

1.6 Képviselő neve:

0 2

15

/2012 /4

. PK. 6 0 0 5 1

1.4 Nyilvántartási szám:

Ajtó:

utca

2 9 0 6
1

0 6

HULLMANN LÁSZLÓ

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

A lakosság egészségi állapotának javítása,

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997.évi CLIV.tv. egészségügyről
144.§ (1)-(2). bek.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: magyarországi pikkelysömörös (psoriasisos) betegek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 84
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

6 7 2 3

Közterület neve:
Házszám:

Település:

SZEGED
Közterület jellege:

HONT FERENC
Lépcsőház:

22

1.3 Bejegyző határozat száma:

7

Emelet: 5

B

0 6

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 2 9 0 2 4 4

1.6 Képviselő neve:

0 2

15

/2012 /4

. PK. 6 0 0 5 1

1.4 Nyilvántartási szám:

Ajtó:

utca

2 9 0 6
1

0 6

HULLMANN LÁSZLÓ

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosít

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997.évi CLIV. tv.az egészségügyről
144.§. (1)-(2).bek.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Vagyonelem értéke

PÉNZESZKÖZ

Felhasználás célja
563

RENDEZVÉNY,MŰKÖDÉS

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

563

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

563

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év
100

Támogatás a Bőrgyógyászatért alapitvány

5.2

Tárgyév

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Pfizer Kft

0
Tárgy év

346
Előző év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése
ABBVIE

200
Tárgy év

50

150

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

496

350

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

496

700

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

6.2

Előző év (1)

Tárgyév (2)
0

Tisztség

0
Tárgy év (2)
0

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0

0
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Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)
Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

563

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Magyar DERMA Társula
5.2

Tárgyév
0

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Chomamed kft

150
Tárgy év

0
Előző év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése
SZMJV Önkormányzata

100
Tárgy év

0

100

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

0

350

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

496

700

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

6.2

Előző év (1)

Tárgyév (2)
0

A.

Tisztség

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0
Tárgy év (2)

0

0

0

0
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Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)
546

563

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

546

563

H. Összes ráfordítás (kiadás)

536

563

1

0

536

563

10

0

15

15

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

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
Nem

Igen
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.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

50 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

0
0
0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0

Felhalmozási
Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

150 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

108 190
108 190
150 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

108 190

Felhalmozási
Összesen:

108 190
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

200 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

118 289
118 289
200 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

118 289

Felhalmozási
Összesen:

118 289
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.05.03 09.23.12

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

150 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

100 000
100 000
150 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

100 000

Felhalmozási
Összesen:

100 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:

100 000
100 000

- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

100 000

Felhalmozási
Összesen:

100 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142
M1 - Mellékletek
Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék

Csatolt mellékletek
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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PK-142
PK-142-02 Szöveges beszámoló
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET -2014_evi_SZÖVEGES beszamolok.pdf
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2o{4. ÉvlmÚxöoÉsÉnól

A Szegedi Pszoriázis Egyesület 2014-ben igen szerteágazó, sokszínű tevékenységet
folytatott. A március 1Sével hatályba lépő új Polgári Törvényköflyv, § az ezzel össz-

hangban módosult
"civiltöruén/ indokolttá és szükségessé tette az egyesület nevének,
alapszabályának módosítását- Ennek a szükségletnek rnegfelelően, az első félévben,
illefue az év derekán mind a tagság, mind pedig az Elnökség munkájának középpontjában az uj Alapszabály kidolgozása és a közhasznú jogállás meEszerzóséhez szükséges feltételek megteremtése állt. Elmondha§uk, hogy az elnökség is, és a taggyűlés is
sikeresen teljesítette a kitűzött feladatokat,

A Szegedi Töruényszék zaA- augusáus 7. napián kett (2B14. szeptember 17. napján
jogerőre emelkedett) végzésévela Szegedi Pszoriázis Kub €lvil szervezetet kőzhasznú szervezefíé minősítette, s ugyanekkor megváltoáatta a szervezet nevét is - ettől
kezdve Szegedi Pszoiázis Egyesü leként működü nk.
1.

M

EGYESÜLET TAGGYŰt-ÉsÉrurK (KÖZGYŰt-ÉsÉrurK)MUNKÁJA

A civil szervezeteket (is) érintő jogszabályi kömyezet megváltozása okán 2014-ben öszszesen három taggyűlést tartottunk. Az áprtfis 2-án tartoft taggyűlesen határoztunk az
alapszabály módosításának szükségességéról, s ugyanekkor fogadtuk el a 2013. évi
besámolót és költségvetési mérleget, illetve határoztunk a 2aM. évi működésről és
pénzügyi tervról is - a működési tervben külön kiemeltük, hogy 2014 a Klub megalakulásának jubileumi éve lesz.

Május 21-én tartottuk a rnásodik taggyűlésünket, amelyea az alapszabályunkat részleteiben módosítottuk: a törvényi követelményeknek megfelelően beépítettük a "Klub"
névelemet, illetrve ugyanekkor került sor az Egyesünévelem helyére kerülö
"Egyesület"
Iet új elnökségének a megválasztására, továbbá kijelöltük a budapesti rendezvényre utazó küldöttséget.

A harmadik taggyűlest augusáus &án tartottuk, ekkor a Szegedi Törvényszék állal az
egyesület alapszabályának módosításával és jogállásával kapcsolatos hiánypótlási
végzésébőleredő feladatokról döntóttünk.

A három taggyűlésen Egyesületünk tagsága összesen tizenhét napirendi pontot tárgyalt
rneg, és hozott megfelelő haározatakat ezen napirendipontokkal kapcsolatban.
2. KLUBNAPI, EGYESÜLET| TALÁLKoZÓK

2014 falyamán négy klubnapot, illetve egyesületi találkozót tartottunk. Az első találkozora február s'én került sor. Ezen évadnyitó köszöntőt mondott dr. Kemény Lajos professzor úr, a Szegedi Bőrgyógyászati és Allergologiai Klinika igazgatója. A találkozón
vendégünk volt Hegedűs-Szabó Katalin, a budapesti Pezomed Kfi. Bács-Kiskun-B&

kés-Csongrád megyei képviselője, aki a tagoknak átadta a Pezomed Kft. 2a13. évi karácsonyi ajándék termékcsomagjait.

Szeptember 17én tartotrunk ismét klubnapi összejövetelt, amelyen dr. Koyács Réka
klinikai szakorvos volt a vendégünk, aki Ember-bőr4amba *ímmel tafiott elöadást a
bórgombákról.

aktőber 2*én került §or a harrnadik klubnapi {illefue most már közhasznú egysületi)
találkozóra, ekkor tartottuk meg az Egyesület í0 éves jubileurnának ünnepségét, valamint a pszadázis világnapat. A rendezvényen 46 ő vett részt, egy€y küldöttseg képviselte a budapesti pszoriázis klubot, illetve rc§i pikkelysörnörós betegek egyesületét is,
A rendezvény dísanendege volt prof. dr. Bata Zsuzsanna, a Magyar üermatotőgiai Társuíaíelnöke. Ekkor került bemutatásra a §zeged MJV Önkormányzata á§aliuttatot támogatásból 600 példányban kiadott, ,Tíz év a szegedi pikkelysömórős betegek szaígálatában" című jubileumi íüzetünk. (A rendezvényről részletes beszámoló olvasható Egyesületünk honlapján.

}

Következó. negyedik, és egyben éwáró találkozónkal december 1&én tartottuk. Az
adventi találkozón az újszegedi MÁV rendelőintézet fóorvosa, dr. Juhász Katalin reurnapikkelysömör és íárs§efegségel" címmel tartofr igen tartalmas, jól
tológus szakorvos
"A
érthetö, a hallgatóság számára sok kérdésfettevését is eredményezö eKtadást. A szakelőadást adventi műsor követte, melynek keretében Kinyó Kata, a MakóiÁftaHnos lskola és Alapfokú Művészeti lskola Bartók §zékelyintezmény tanulóia egy karácsonyi dalcsokorral alapoz*a meg a szeretet, az aiándékozás hangulatáL A bevezető karácsonyi
dalok után került §or az önkomtányzat áítal adornányozott, és a Po§ármestei Hivatal
Humán Kózszolgálati trodája révénaz egyesülethez e$uttatott három karácsanyi ajándékcsomag átadására.

EGYÉBMUNKAFORMÁK
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Elfogado§ munkatervünknek megfelelően, Egyesületünk igyekezett szűkebb és szélesebb társadalmi kömyezetünkben tovább fuileszteni a már kgrábban kialakított ió együttműködésikapcsolatokat, illetve ujakat is kiépíteni.Ennek megfelelően március 12én résá vettünk a Magyar Reumabetegek Egyesületének Szegedi Kubja áItal meghirdetett toborzó és népszerűsítő összejövetelen, s kapcsolatba léptünk a Szegedi §cleroderma kíuöbalis.

Az év folyamán §zoro§an együttműkfttünk a budapesti, a debreeni és a p€§§i pikkelysömörös betegtársaságokkal. A budapesti és a pécsi szentezetek képviselöit az október
vegi jubileumi és világnapi rendezvényünkön vendégül láttuk, pec§i betegtársainknak
pedig sck tapasáalatot adtunk át annak érdekében,hogy 2O14 őszén a sikeres törvényszékibejegyeztetést követően ők is bejegyzett civil szervezetként folytathassák
rnunkájukat.

Nájus 314n a budapesti §ennrnehreis Egyetem Nemjkórfani és Dernataartkaí$iai Kíi-

ni&a oktatótermében tarto§ák meg a magyaí§r§zági pszoriázisbetegek
"Pikkelysömörrel
élők országas taíáIkozőja" elnevezésű rendezvényét.A találkgzó társszervezője a klinikán működö Semmeíu/eis Pszoriázjs Kíu§ valt. A rendezvényen Egyesületünket öt fós
kü ldött§eg képviselte t

it:;

tp,

Offióber 29-én részt vettünk a Magyar Dermatológiai Társulat védnökségévelszervezett Úszók éjszakája rendezvényen, amely minden évben a pikkelysörnörös
betegek
világnapján kerül megtartásra négy magyarországi egyetemi városban: Budapesten,
Debrecenben, Pécsett és Szegeden - a rendezvény {általában a betegek érdekeiért
kiálló élsportolók, valamint egyetemisták, diákok és más önkéntesek részvételével)
minden helyszínen egyazon időben kezdódik. §zegeden 2014-ben több száz résztvevó
úszott összesen 39.400 métert a pikkelysömörös
betegekért.
Egyesületünk november 17én csatlakozott a Nemzetí Betegfórumhoz, amelynek a
bórgyógyászati és a mozgáskorlátozottsággaljáró reumatológiai betegségek tagozatában van egy-egy képviselőnk.
Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Fogyatékkal Étők és Betegek ÉrdetaédelmiSzeruezeteinek Fórumával (alapító tagja is
vagyunk ennek a fórumnak}, valamint az Ónkormányzat Humán KözszolgáItatási lradájával- Az lroda támogatásával - ahogyan először 20,13-ban - 2a14 karácsonyán is sikerült három rászoruló családnak karácsonyi aiándékcsomagot biztosítani.
Mindazokról az eseményekről, amelyeket a beszámolóban felsoroítunk, további gazdag
információ található Egyesületünk honlapján, amelyet 2014-ben is rendszeresen üzemeltettünk és kaöantartottunk. Független internetes statisztikai adatszolgáltatókra támaszkodva elmondhatiuk, hogy honlapunk folyamatos feilődése során lassan a legrészletesebb és legátfogóbb tájékoztatást nyújtó intemetes ismeretforrássá válik. Több mint
160 oldalnyi anyaggal szolgá§a a látogatók ismereteinek gyarapítását, s ennek köszönhetően a látogatottsága időszakonként elérte az év folyamán a napi 34000 fót is.
Honlapunk a http:ílpsorinet,hu webhelyen érhető el"

A tagság gyarapítását tekintve a ZaM. évi terveinkhez képest szintén vannak bizonyos
elmaradások, ugyanis a 2013. év december 31-i helyzethez viszonyífua, amikor 48 teljes jogú és 1 tárnogató, illetve 2 tiszteletbeli, azaz összesen 51 tagunk volt, 2014. december 31-én az Egyesület tagsága 57 fő volt, ebböl 1 támogató, 2 tisáeletbeli és 54
te§es jogú,

tag. 2014_ben egy tagunk elhalálozott, egy Kanadába költözött,
"rende§"
továbbitagunk pedig saját kérésérekilépett az Egyesületből.
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Az EGYEsÜmr ELNÖKSÉGÉNEKzau.Évl uuNxÁ.lÁnÓl
A Szegedi Pszoriázis Egyesület ZaM folyamán hat alkalommal ülésezett, s ezeken az
értekezleteken összesen huszonhárom napirendi pontot vitatott meg, illetve ezen kérdésekben az Egyesület működésével kapcsolatban döntéseket hozott.
2014-ben január 17-én tartottuk első elnökségi ülésünket, amelyen a februárra tervezett klubnap megszervezéséről, továbbá a 2a14. évi működési terv körvonalazásáról
volt szó. Ugyanekkor tájékoztató hangzott el a Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt
pályázatokkal összefüggő feladatokról is. Egyesületünk a NEA felé egy-egy működési,
illetve szakmai pályázatot nyújtott be, melyeket az Alap kuratóriuma befogadott, a7an-
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ban a támogatási eszközök korlátozott volta folytán pályázataink várólistára kerültek, s
a remélt támogatás így elmaradt"

Március 13-án volt az Elnökség második ülése, amelyen a 2a13. évi működési és
pénzügyi beszámolóknak a megvitatásárol, illetve közgyűlésre terjesztéséröl döntött,

továbbá kialakította a 2a14. évi munkaprcgram és pénzügyi terv javaslatát is. Ugyanekkor határozott a itlbileumi esdendöben használandó klub (később egyesüleü} logó formájáról, tartalmáról, és határozott a jubileumi év meghirdetéséröl, illefue a máius végére
tervezett budapesti találkozón való részvételről,

Július 2*én volt az Elnökség harmadik ülése, amelyen a PolgáriTörvénykönyv hatátyba lépésévelszükségessé vált alapszabály-módosító taggyűlés összehívását készítettük elő, Ugyanekkor született döntés az őszi klubnapi, illetve világnapi programok kidolgozásárólis.

A negyedik elnökségi ülés megtartására szeptember 10-én kerük §or, ezen határoz-

tunk a szepternberi klubnap megtartásával kapcsolatos kérdésekröl, és az egyéb §zervezési teendőkról, továbbá részleteiben kidolgoáuk az október végijubileumi és világnapi ünnepséggel kapcsolatos feladatgkat.

Offióber 17-en tartottuk az ötödik elnökségi ülést, amelyen véglegesítettük az október
világnapi és iubileurni ünnepsfi3gel összeffiggö teendóket, illebue meghatároáuk a feladatokat az október 29.*t Úszók éjszakája rendezvénnyel összefüggé§-

2íéretervezett
ben.

November 1t|-én került sor az év utolsó, hatodik elnökségi ülésére,amelyen a decernber 1&ére tervezett adventi és évzáró egyesületi találkozó részleteit beszéttük meg,
döntöttünk a karáesonyi ajándékozásokrót (káfianaptár és üdvözlőlap}, illetve határoztunk a Nemzeti Betegíórumhoz csatlakozásról is.

***
Az Elnökség 2015. április 7-én megtartott ülésénhatárazott arról. hogy a fenti két beszámolót az Egyesület Kozgyulése elé terjesái, és javasolja, hogy rnindkét beszámolót
vitassa meg és fogadja el.

A Szegedi Pszoriázis Egyesület megjelent tagsága a2O15. április ?2-én,l4:30 órakor
megtartott megismételt közgyűlésen meghoÁa az alábbi
2IZO1

5.a4.n számú határozatot:

A megismételt kőzgyűlés egyhangú szayazással eífogadja a Szegedi Pszoiázis Egyesület és az Etnökség 2014. évi munkájáróí szóló beszámolókat.
hantapján,

Kinyó Sándorné
elnökhelyettes
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