ÉRDI LENGYEL - MAGYAR KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
2030. Érd. Hivatalnok 14.
Levelezési cím: 2030. Érd. Damjanich u.5. Telefon: 23/363-782
Az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület 2010. 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 szervezetekről szóló 1997.
évi CLVI. törvény 19.§. (1) bekezdése értelmében:
„19. § (1) A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával
egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.
(2) A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb 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 szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót”
A 2010. 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 következő
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)
• . Műemlékvédelem (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 2010-ben az Országgyűléstől működésre 300.000 Ft költségvetési
támogatásban részesült. Ezzel az összeggel az Egyesület 2011. január 31-ig köteles
elszámolni, amely az előírt határidőre 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 2010. január 1-én 756.000 Ft volt, a záró pénzkészlete 2010. december
31-én 471.000 Ft volt.
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A pénzfelhasználás egyes tételeit a pénzügyi beszámoló tartalmazza.
A cél szerinti juttatások kimutatása
Az Egyesületünk 2010-ben cél szerinti juttatásban nem részesült.
A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek
szerveitől kapott támogatás mértéke
Egyesületünk a fenti címen 2010-ben támogatásban nem részesült. Rendezvényeink
lebonyolításához a MNEK Közalapítványtól 60.000 Ft-ot, az NCA-tól 2009. június 1
- 2010 május 31 időszakra működésre 2/2 részlet 135.00 Ft-ot kaptunk. Érd Megyei
Jogú Város Önkormányzata pályázataiból 2009. június 1 - 2010 április 30 időszakra,
2010 évre működésre 2/2 részt 50.000 Ft-ot kaptunk. Érd Megyei Jogú Város
polgármestere saját keretéből, testvérvárosi kapcsolatokra 150.000 Ft támogatást
kaptunk. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázataiból 2010. június 1 - 2011
április 30 időszakra, 2010 évre működésre 2/1 részt 50.000 Ft-ot, valamint kulturális
rendezvényekre 2/1 részt 75.000 Ft-ot kaptunk.
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke
Egyesületünk vezető tisztségviselői 2010 évben végzett tevékenységükért anyagi
juttatásban nem részesültek, feladataik teljesítése során felmerült költségeiket (telefon,
üzemanyag) a pénzügyi beszámoló tartalmazza.
A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A 2010. évben megvalósult programjaink közül a következőket emelem ki:
• Január 16- Közgyűlés
• Március 15 - koszorúzás
• Március 27 - Lengyel hagyományos húsvéti rendezvény
• Április 17-18- Kirándulás Sárvárra, Jákra, amelyek az 1939 évi lengyel
menekültekhez kapcsolódnak
• Május 3 - csatlakozás a május 3-i Lengyel Alkotmány Ünnepének
rendezvényeihez
• Május 5- Kovács István: "A barátság anatómiája II. kötet" c. könyvének
bemutatója
• Május
20-24 - utazás Lubaczowba (lengyel menekültek érkezésének
70.évforduloja- konferencia második része) a Lubaczowi Napok keretében,
Siekierski Zeni festményeinek kiállítása, utazás Lembergbe.
• Július 24 - Érd Óváros Szent Mihály Alapítvány, valamint Érd-Óváros
lakosságával együtt a Mohácsra induló, II. Lajos király által vezetett magyar és
lengyel segédcsapat egyesülésének 484. évfordulója alkalmából ünnepség,
• Szeptember 3-5 - Részvétel az Érdi Napokon .
• Szeptember 17- Łubczyk Grzegorz: "Karol Malczyk - lengyel menekült
festőművész élete" c. filmjének bemutatása
• Október 23-24 - Részvétel az 1956-os magyar forradalom megemlékezésein
Érden és a Rákoskeresztúri Temető 301. parcellájánál
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November 13- Zsille Gábor: Királyi sírok Krakkóban előadás és Bajcsy Lajos
grafikáinak kiállítása
• December 19 - Karácsonyi rendezvény - az Érdi Lengyel Kisebbségi
Önkormányzattal közösen - hagyományos lengyel ostyatörés.
•

Egyesületünk a 2009. évi SZJA 1 % felajánlására jogosulttá vált, amelyből
várhatóan az APEH az Egyesület bankszámlájára 99.381 Ft-ot fog átutalni.

.

Egyesületünk jó sajtókapcsolatokat ápol a Polonia Węgierska, a Głos Polonii, valamint
az Érdi Tv-vel, az Érdi Újsággal. Jelentősebb rendezvényeinkről 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 2011. január 13.
Összeállította:
Rege Béláné
az Egyesület elnöke
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