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Az Egyesület 2011. évi tevékenységének közhasznúsági melléklete
Készült az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működésről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV.törvény, a továbbiakban tv, előírásai
alapján.
Az Egyesület 2011.évi közhasznú tevékenységét a Pest Megyei Bíróság 2004. december
7-én kelt 4.Pk. 60.481/2004./4. sz. végzésével jóváhagyott alapokmányának- és a
tv.29.§.(6) bekezdés előírásainak megfelelően az alábbi területeken végezte:
A lengyel és magyar nép közös történelmének eddig ismeretlen részeinek feltárása,
ismertetése.
 Érden és Érd környékén élő lengyelek, lengyel származásúak és a lengyel nyelv iránt
érdeklődő magyarok részére kulturális fórumokon, kiállításokon részvételi lehetőség
biztosítása, kiállítási anyagok összeállítása, közreműködés kiállítások szervezésében.
Helyi kulturális fórumokon való részvétel biztosítása. Önálló kulturális előadások
szervezése.
 Lengyel és magyar hagyományok megőrzésével, kulturális örökség megőrzésével
kapcsolatban szakmai tevékenység végzése, önálló rendezvények megszervezése.
 Lengyelországi kulturális egyesületekkel való kapcsolattartás, különös tekintettel Érd
testvérvárosában, Lubaczówban működő kulturális egyesületekkel és művészi
csoportokkal.
 Kapcsolattartás a magyarországi lengyel kulturális egyesületekkel, közös rendezvények,
kiállítások, kulturális események szervezése.
Az Egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatos jelentés adatai a következők:
 Az Egyesület 2011-ben költségvetési támogatásban nem részesült.
 Az Egyesület ingó- vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. Az Egyesület székhelye
befogadó nyilatkozat alapján a Csuka Zoltán Városi Könyvtár.
 Az Egyesület nyitó pénzkészlete 2011. január 1-én 476.000 Ft volt, a záró pénzkészlete
2011. december 31-én 626.189 Ft volt. A pénzfelhasználás egyes tételeit az eredménylevezetés és pénzügyi levezetés tartalmazza.
 Egyesületünk 2011-ben cél szerinti juttatásban nem részesült.
 A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
támogatást nem kapott. Rendezvényeink lebonyolításához pályázatok útján Érd Megyei
Jogú Város Önkormányzatától 200.000 Ft-ot, a Wekerle Sándor Alapkezelőtől 169.000
Ft-ot nyertünk. A személyi jövedelemadó 1% -nak felajánlásából 148.826 Ft bevételünk
volt. A pályázati összegekkel határidőre elszámoltunk.
 Egyesületünk vezető tisztségviselői 2011 évben végzett tevékenységükért anyagi
juttatásban nem részesültek, feladataik teljesítése során felmerült költségeiket (telefon,
üzemanyag) az az eredmény-levezetés és pénzügyi levezetés tartalmazza.
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Az Egyesület a közhasznú jogállása a tv.32.§. előírásai szerint állapítható meg:
Az Egyesület megfelelő erőforrással rendelkezik, mivel a 2011.évi bevétele 1.606.241 Ft
volt, amely a tv.32.§. (4).bekezdés a) pontjában előírt 1 millió Ft-nál magasabb.
 Az Egyesület megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, mivel a személyi
jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint az Egyesületnek
felajánlott összege 148.826 Ft volt, amely több, mint a tv.32.(5)bekezdés a) pontja szerint
meghatározott 32.125 Ft (az 1.606.241 Ft bevétel 2 %-a)
Összefoglalva: A fentiek alapján megállapítható, hogy az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális
Egyesület közhasznú tevékenységet végez és közhasznúsági jogállása a tv. előírásainak
megfelelően továbbra is bizonyított.
Az Egyesület 2011. évi pénzügyi gazdálkodásának részletes számadatait az"Eredménylevezetés és Pénzügyi levezetés" tartalmazza.
Érd 2012.január 21.
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