Mátrai Visszhangok Zenei Közhasznú Egyesület
3245 Recsk, Kossuth L. út 146.

2010. évi közhasznúsági jelentése

A Heves Megyei Bíróság a Pk.60.022/2005/4. számú végzésében foglaltak alapján, 1855
nyilvántartási számon 2005. április 3-án a Mátrai Visszhangok Zenei Közhasznú Egyesületet
nyilvántartásba vette.
Az Egyesület jogállása: közhasznú szervezet
A 2011.február 6.-án megtartott közgyőlésen a tagság az alábbi beszámolót fogadta el:
1.Számviteli beszámoló.
Egyesületünk 2010. évi gazdálkodásáról számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerősített beszámolót készített, mérleg fıösszeg 1012 ezer Ft.
Megnevezés
összeg (ezer Ft-ban)
Nyitó egyenleg (2010.01.01.)
Bevételek összesen
Kiadások összesen
Záró egyenleg
Bevételek részletezése
Támogatás helyi önkormányzattól
Támogatás megyei önkormányzattól
Támogatás gazdasági társaságtól
Pályázati támogatás
SZJA 1%
Egyéb bevétel
Tagdíj
Összesen
Kiadások részletezése
Mőködési költség
Pénzügyi eredmény

387
2454
1829
1012
összeg (ezer Ft-ban)
360
50
40
1862
53
45
44
2454
összeg (ezer Ft-ban)
1829
625

2. Költségvetési támogatás felhasználása.
Tárgyévben Egyesületünk 172 ezer Ft költségvetési támogatást használt fel, amely jóval
kevesebb az elızı évinél, a csökkenés a Nemzeti Civil Alapnál, az SZJA 1%-nál történt.
3. Cél szerinti juttatások.
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Szervezetünk nem nyújtott támogatást, így ezen a címen kifizetés nem volt.
4. Központ költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól,
megyei önkormányzattól és egyéb szervezetektıl kapott támogatás.
Egyesületünk tárgyévben összesen 2365 ezer Ft támogatást kapott különbözı címen. Ez az
elızı évhez képest 136 ezer Ft emelkedést jelent. Az emelkedés oka a pályázati úton elnyert
támogatások duplájára emelkedése, 830 ezer Ft-ról 1862 ezer Ft-ra. Minden pályázati
lehetıséget igénybe vettünk mőködésünk folyamatos biztosításához. A költségvetési és
önkormányzati támogatások csökkentek. Elkülönített állami pénzalaptól elızı és tárgyévben
is 700 ezer Ft pályázati támogatást nyertünk.
Kapott támogatások:
Támogatás összege
Megjegyzés
Juttatás
Cél
Elızı év/eFt/ Tárgyév/eFt/
Központi költ. Szerv.
Nemzeti Civil Alap
Mőködési támog.
173
119
Nemzeti Kulturális Alap Programtámogatás
700
700
Helyi Önkormányzat
Helyi Önkormányzat
Mőködési támog.
520
260
Helyi Önkormányzat
Programtámog.
600
100
50
Megyei Önkormányzat Programtámog.
Príma Díj
VOSZ.Heves Megyei
1000
Elnyerése
Szervezet
Programtám.
25
83
Egyéb vállalkozások
211
53
SZJA 1%/APEH/
2229
2365
Összesen:
Az Egyesület az alapító okiratban foglalt célkitőzéseinek megfelelıen végezte munkáját.
5. Tisztségviselıknek nyújtott juttatások.
Az Egyesületnek munkaviszonyban lévı dolgozója nincs, a tisztségviselık tiszteletdíjban nem
részesültek, sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást nem kaptak az év folyamán.
6. Közhasznúsági tevékenység szakmai beszámoló.
2010. évben végzett közhasznú kulturális tevékenységek:
1.) Recsk nagyközség március 15.-i ünnepségen való fellépés.
2.) Erkel Ferenc Emlékhangversenyen való részvétel Szécsényben.
3.) 2010. május 15.-én megrendeztük a VIII. „Fúj süvölt a Mátra szele” Nemzetközi
Kórustalálkozót, 7 kórus részvételével, határon innen és túlról.
4.) 2010. június 4.-én a Trianoni Emléknapon léptünk fel.
5.) 2010. június 25-26.-án Keszthelyen a „100 éves Dalünnep”-en való részvétel, 30
kórussal együtt. Daróczi Bárdos Tamás zeneszerzı, karnagy, zsőrielnök, szakmai
dicséretét egyedül a recski kórus kapta.
6.) 2010. augusztus 20. Szent István szobor avatáson való fellépés.
7.) 2010. szeptember 25.-én a Recski Tábor területén, a Recski Szövetség által
rendezett ünnepségen való részvétel.
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8.) 2010. október 23.-án az „Éneklı Magyarország” Minısítı Hangversenyen Egerben
kategória minısítést, „GÁLA KÓRUS” minısítést szereztünk. A KÓTA régi
minısítési rendszerében „fesztivál” minısítésnek felel meg.
9.) 2010. november 19.-én Kórustalálkozón és 35. születésnapon vettünk részt
Tornalján, az Andante Vegyeskar volt a meghívónk. A kissé kalandos utazás és nagy
köd ellenére jól éreztük magunkat.
10.) 2010.november 27. Vállalkozók Országos Szövetsége, Heves Megyei
Szervezetének „Príma Primissima Díj” kiosztó gála mősorán vettünk részt. Azt
hiszem nemcsak nekünk volt nagy meglepetés, hogy elnyertük a Príma Díjat, igaz a
pályázatot alaposan elıkészítettük. Köszönet mindenkinek akinek ebben része volt.
11.) 2010. december 5. Egri Bazilika, „Adventi Áhitat” karácsonyi hangversenyen
vettünk részt. Örömmel nyugtáztuk, hogy a fellépı kórusok között, a mősorunk
viharos sikert aratott.
12.) 2010. december 18. „Muzsika Hangja” karácsonyi koncert Recsken. A nagy
hóesés, kritikus idıjárás ellenére is sokan vettek részt a bensıséges ünnepváráson, és
azt követı baráti fogadáson.
13.) 2010. december 21.-én a Máltai Szeretetszolgálat Tarnabodi Szervezete, a
befogadó falu templomába hívott meg bennünket karácsonyi koncertre, majd azt
követı fogadásra, beszélgetésre. Egy ilyen hátrányos helyzető településen, ahonnan
már lassan minden aktív korú és fiatal elköltözik, a hangversenyünk megérintette a
jelenlévık szívét, és bizony a szemek is könnyesen csillogtak a meghatottságtól.
Másodszor adtunk hátrányos helyzető embereknek karácsonyi koncertet.
14.) Az év folyamán a kórus kétszer szerepelt a Katolikus Rádióban, kétszer Eger
televízióban.
15.) Sikerült megvalósítani a 2007. óta húzódó, „zenesarok, zenetár” kialakítását a
Könyvtár területén. Itt helyeztük el a zenei anyagokon kívül az elnyert okleveleket,
és egyéb díjakat. Mindenki látogathatja, hallgathatja a zenét, megnézheti a kórus
felvételeit. Köszönjük a „Recsk Kulturális Életéért Közalapítvány” kuratóriumának
a megvalósításhoz szükséges anyagi forrás biztosítását. Az elkövetkezendı években
feladatunk a meglévı állomány gyarapítása, zenei anyagok beszerzése az anyagi
lehetıségektıl függıen.
16.) A Heves Megyei Fıügyészség 2010.október 11.-tıl 2011. január 15.-ig bejelentés
alapján, a törvényes mőködést és gazdálkodást vizsgálta két évre visszamenıleg az
Egyesületnél. A záró határozatban a gazdálkodást és mőködést szabályszerőnek
minısítették.
A törvényes gazdálkodáshoz, számviteli rendhez, ügyészségi ellenırzéshez
kapcsolódó adatszolgáltatási és egyéb adminisztrációs tevékenységének ( APEH
bevallások, regisztrációs nyilatkozatok, kulturális és egyéb statisztikák) eleget tett.
Az Egyesület 2010. évi gazdálkodását tekintve, a végleges pénzügyi-számviteli beszámoló
2011. május 20.-át követıen közzétételre kerül, a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen:
Végül szeretném megköszönni az Egyesület minden tagjának és karnagyának a 2010. évben
végzett áldozatos munkáját, kitartását, az összefogást. Ez az év szakmailag nagyon zsúfolt,
húzós volt, fıleg októbertıl decemberig. Megérte, meglett az eredménye, ebbıl az
elkövetkezendı idıre erıt, biztatást meríthetünk. Az eredményeinkre legyünk büszkék,
keményen megdolgoztunk érte.
Szeretném megköszönni mindazon támogatóknak, NCA, NKA, Heves Megyei
Önkormányzatnak, Recsk Nagyközség Önkormányzatának, recski vállalkozásoknak,
segítıknek a munkáját is, akik akár anyagi támogatással, szervezımunkával, vagy biztatással
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hozzájárultak ahhoz, hogy az Egyesület a fenti eredményeket elérte, célszerinti közhasznú
feladatait sikeresen végezhette a 2010-es évben is.
7. Záradék
A közhasznúsági jelentést az Egyesület közgyőlése 2011. február 6.-án elfogadta.

Recsk, 2011. május 27.
Nagy Józsefné
elnök

4

