
 
ÉRDI LENGYEL - MAGYAR KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

2030. Érd. Hivatalnok 14. 
Levelezési cím: 2030. Érd. Damjanich u.5. Telefon: 23/363-782 

 

 
 

1 

Az Érdi lengyel-Magyar Kulturális Egyesület 2006. évi közhasznúsági jelentése 
 

Az Érdi Lengyel - Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület 2004. október 4-én alakult 
meg. Egyesületünket a Pest Megyei Bíróság 2004. december 7-én kelt 4.Pk. 
60.481/2004./4. sz. végzésével jegyezte be. A közhasznú szervezetekr�l szóló 1997. 
évi CLVI. törvény 19.§. (1) bekezdése értelmében: 
 

„19. § (1) A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával 
egyidej�leg közhasznúsági jelentést készíteni. 

(2) A közhasznúsági jelentés elfogadása a legf�bb szerv kizárólagos hatáskörébe 
tartozik. 

(3) A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 
a) a számviteli beszámolót; 
b) a költségvetési támogatás felhasználását; 
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 
e) a központi költségvetési szervt�l, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveit�l 
kapott támogatás mértékét; 

f) a közhasznú szervezet vezet� tisztségvisel�inek nyújtott juttatások értékét, illetve 
összegét; 

g) a közhasznú tevékenységr�l szóló rövid tartalmi beszámolót” 
 
A 2007. évre vonatkozó pénzügyi beszámolót külön melléklet tartalmazza. 

Egyesületünknek a  Pest Megyei Bíróság 2004. december 7-én kelt 4.Pk. 
60.481/2004./4. sz. határozatával jóváhagyott alapító okirata szerint a következ� 
közhasznú feladatai vannak: 

 
• . Tudományos tevékenység, kutatás (1997. évi CLVI tv. 26.§. c/3 pont) 
•  Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1997. évi CLVI tv. 

26.§ c/4 pont) 
• . Kulturális tevékenység (1997. évi CLVI tv. 26 §. c/5 pont) 
• . Kulturális örökség megóvása (1997. évi CLVI tv. 26 §. c/6 pont) 
• . M�emlékvédelem (1997. évi CLVI tv. 26. § c/7 pont) 
• . A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel. valamint a határon túli 

  magyarsággal kapcsolatos tevékenység (1997. évi CLVI tv. 26. §.c/13 pont) 
 
A költségvetési támogatás felhasználása 
Az Egyesület 2007-ben az Országgy�lést�l m�ködésre 100.000 Ft költségvetési 
támogatásban  részesült. Ezzel az  összeggel az Egyesület 2008. január 31-ig köteles 
elszámolni, amely az el�írt határid�re meg fog történni.  
 
 
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
Az Egyesület ingó- vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. Az Egyesület székhelye 
befogadó nyilatkozat alapján a Csuka Zoltán Városi Könyvtár. Az Egyesület nyitó 
pénzkészlete 2007. január 1-én 304.133 Ft volt, a záró pénzkészlete 2007. november 
30-án 57.128 Ft volt. 
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 A pénzfelhasználás egyes tételeit a pénzügyi beszámoló tartalmazza. 
 
A cél szerinti juttatások kimutatása 
Az Egyesületünk 2007-ben cél szerinti juttatásban nem részesült. 

 
A központi költségvetési szervt�l, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek 
szerveit�l kapott támogatás mértéke 
Egyesületünk a fenti címen 2007-ben támogatásban nem részesült. Rendezvényeink 
lebonyolításához a MNEK Közalapítvány, a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest 
megyei Regionális Igazgatóság 2006.01.01-2007.05.31 id�szakra m�ködésre kiírt 
pályázatán (200.000 Ft összeg�) illetve Érd megyei Jogú Város külön kiírt pályázatain 
indultunk, és az ezeken nyert összegekkel a pályáztatókkal kötött külön szerz�dések 
alapján elszámoltunk. 
 
A közhasznú szervezet vezet� tisztségvisel�inek nyújtott juttatások értéke 
Egyesületünk vezet� tisztségvisel�i 2006. évben végzett tevékenységükért anyagi 
juttatásban nem részesültek, feladataik teljesítése során felmerült költségeiket (telefon, 
üzemanyag) a pénzügyi beszámoló tartalmazza. 

 
A közhasznú tevékenységr�l szóló rövid tartalmi beszámoló 
A 2007. évben megvalósult programjaink közül a következ�ket emelem ki: 

•  Január 17. - Bukowina Tatrza�skából (Lengyelország) üvegfestészeti kiállítás 
•  Március 10.- "1943 áprilisi Varsói gettó felkelés" c. el�adás. El�adó: Dr. 

Kapronczay Károly 
•  Március 15 - koszorúzás 
•  Március 31  - Lengyel hagyományos húsvéti rendezvény 
•  Április 21 - Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Múzeumának 

megtekintése 
• Lengyel Hetek a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban, amelyhez csatlakozva a  

május 19-én - lengyel - magyar történelmi kapcsolatok -  kirándulást 
szerveztünk Keszthelyre és Balatonboglárra.  

•  Július 28 - a Városszépít� és Honismereti Egyesület, valamint Érd-Óváros 
lakosságával együtt  a Mohácsra induló, II. Lajos király által vezetett magyar és 
lengyel segédcsapat egyesülésének 481. évfordulója  alkalmából  ünnepség. 

•   Augusztus 18 - 21. Kirándulás Délkelet Lengyelországba 
•  Október 5 - lengyel - magyar történelmi kapcsolatok, keretében a "Budakeszi 

srácok" c. film bemutatása, amelyen el�adást tartott dr. Kovács István. A film 
az � "Gyermekkor tündöklete" c.  életrajzi regénye alapján készült. 

• Október 22-24. Részvétel az 1956-os magyar forradalom ünnepségein Érden és 
a Rákoskeresztúri Temet� 301. parcellájánál, koszorúzások. 

• November 10. A Mohácsra induló magyar sereg és lengyel segédcsapat 1526. 
évi egyesülésének emléket állító emléktábla avatása és felszentelése. 

• December 16.  a K�rössy Csoma Sándor Általános Iskolában hagyományos 
lengyel ostyatörést - karácsony rendezvényt az  Érdi Lengyel Kisebbségi 
Önkormányzattal közösen szervezzük meg. 
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• Az Egyesület  m�ködési költségeinek csak nagyon kis részét tudjuk a tagsági 

díjból fedezni, ezen kívül minden pályázaton részt veszünk, ahol valamilyen 
lehet�séget látunk. Így sikerült a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 
Közalapítvány (MNEKK) pályázatán az emléktábla felállításának támogatására 
sikerült 150.000 Ft-ot sikerült nyernünk, T.Mészáros András polgármester úr 
saját keretéb�l a költségekhez 356.000 Ft-al járult hozzá, az Érdi lengyel 
Kisebbségi Önkormányzat 50.000 Ft-ot adott a költségekhez. Az Egyesület 
m�ködésére pályázatokon (Országgy�lést�l és az NCA-tól) nyert összegb�l a 
posta-, bel- és külföldi telefon költségek, papír, nyomtatvány, meghívók 
költségeit, a kiállítások szállítási költségeinek egy részét tudjuk fedezni. 

 
 
Egyesületünk jó sajtókapcsolatokat ápol a Polonia W�gierska, a Głos Poloniji, 
valamint az Érdi Újsággal. Jelent�sebb rendezvényeinkr�l a fenti újságokban, valamint 
az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat www.polonia.hu, továbbá  a 
www.csukalib.hu internetes honlapokon rendszeresen tudósítások jelennek meg. A 
www.csukalib.hu honlapon Egyesületünk információit külön fejezet tartalmazza. 
 
 
 
 
 
 
Érd  2007. december 08. 
 
 Összeállította: 
 
 
 Rege Béláné 

 az Egyesület elnöke 


