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

2011. 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 2012.január 29.-én megtartott közgyűlésen a tagság az alábbi beszámolót fogadta el:
1.Számviteli beszámoló.
Egyesületünk 2011. évi gazdálkodásáról számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolót készített, mérleg főösszeg 527 ezer Ft.
Megnevezés
összeg (ezer Ft-ban)
Nyitó egyenleg (2011.01.01.)
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

1012
1101
1586
527
összeg (ezer Ft-ban)
200
50
570
105
107
69
1101
összeg (ezer Ft-ban)

Működési költség

1586

Pénzügyi eredmény

-485

2. Költségvetési támogatás felhasználása.
Tárgyévben Egyesületünk 175 ezer Ft költségvetési támogatást használt fel, amely csaknem
azonos az előző évivel, a Nemzeti Civil Alapnál csökkenés, az SZJA 1%-nál emelkedés
történt.
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3. Cél szerinti juttatások.
Szervezetünk nem nyújtott támogatást, így ezen a címen kifizetés nem volt.
4. Központ költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól,
megyei önkormányzattól és egyéb szervezetektől kapott támogatás.
Egyesületünk tárgyévben összesen 925 ezer Ft támogatást kapott különböző címen. Ez az
előző évhez képest 1440 ezer Ft, 60%-os csökkenést jelent. A csökkenés oka a pályázati úton
elnyert támogatások nagymértékű csökkenése, az önkormányzat támogatásának elmaradása, a
költségvetési támogatások csökkenése. Minden pályázati lehetőséget igénybe vettünk
működésünk folyamatos biztosításához.
Kapott támogatások:
Támogatás összege
Megjegyzés
Juttatás
Cél
Előző év/eFt/ Tárgyév/eFt/
Központi költ. Szerv.
Nemzeti Civil Alap
Működési támog.
119
70
Nemzeti Kulturális Alap Programtámogatás
700
500
Helyi Önkormányzat
Helyi Önkormányzat
Működési támog.
260
Helyi Önkormányzat
Programtámog.
100
200
50
Megyei Önkormányzat Programtámog.
Príma Díj
VOSZ.Heves Megyei
1000
Elnyerése
Szervezet
Programtám.
83
50
Egyéb vállalkozások
53
105
SZJA 1%/APEH/
Összesen:
2365
925
Az Egyesület az alapító okiratban foglalt célkitűzéseinek megfelelően végezte munkáját.
5. Tisztségviselőknek nyújtott juttatások.
Az Egyesületnek munkaviszonyban lévő dolgozója nincs, a tisztségviselők tiszteletdíjban nem
részesültek, sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást nem kaptak az év folyamán.
6. Közhasznúsági tevékenység szakmai beszámoló.
2011. évben végzett közhasznú kulturális tevékenység.
-2011.januárban pótszilvesztert rendeztünk, ahol a kórus tagjai és meghívott vendégei is
nagyon jól érezték magukat.
-2011. március 15.-én felléptünk a településen rendezett ünnepségen.
-2011. áprilisban a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan hangversenyt adtunk a Recski
Római Katolikus Templomban.
-2011. május 14.-én megrendeztük a IX.”Fúj, süvölt a Mátra szele” Nemzetközi
Kórustalálkozót a Liszt Ferenc Emlékév jegyében, 7 kórus részvételével.
-2011.május 28.-án a Horgász egyesület versennyel egybekötött rendezvényén léptünk fel
a Búzásvölgyi tónál.
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-2011.július 30.-ai meghívásunk a Hevesi Dinnyefesztiválra sajnos meghiúsult a
rendezvény elmaradása miatt.
-2011. augusztus 27.-én Gyöngyösön énekeltünk a Püspöki középkori templomban,
kórustársunk esküvőjén.
-2011. szeptember 10.-én a Recski Szövetség által szervezett állami ünnepségen
énekeltünk a Nemzeti Emlékparkban.
-2011. október 22.-én meghívásra, az „Éneklő Magyarország” Kórusfesztiválon léptünk fel
Egerben.
-2011. október 28.-án az egri zeneiskolában adtunk hangversenyt két Poriból,
Finnországból érkezett kórus társaságában. Számunkra ismeretlen, de nagyon megható
élményben volt részünk, ugyanis az egyik kórus jelelő, süketnéma tagokból állt.
-2011.december 11-én a recski betlehem szentelésen énekeltünk.
-Adventi ünnepkörre 7 karácsonyi koncertre kaptunk meghívást. Ötöt vállaltunk, öt
karácsonyi koncertet adtunk: Sirokban, Parádon, Mátraderecskén, Recsken, Egerben.
-Az Egyesület törvényes gazdálkodásához, számviteli rendhez, kapcsolódó
adatszolgáltatási és egyéb adminisztrációs tevékenységének ( APEH bevallások,
regisztrációs nyilatkozatok, kulturális és egyéb statisztikák) eleget tett.
2011-ben működésre és rendezvény szervezésére 7 pályázatot nyújtottunk be. Ebből kettőn
nem nyertünk, 5 sikeres pályázatunk volt, 1 pályázatunk már a 2012. évi kórustalálkozóra
szól.
Végül szeretném megköszönni az Egyesület minden tagjának és karnagyának a 2010. évben
végzett áldozatos munkáját, kitartását, az összefogást. Szeretném megköszönni mindazon
támogatóknak, NCA, NKA, Recsk Nagyközség Önkormányzatának, recski vállalkozásoknak,
segítőknek a munkáját is, akik akár anyagi támogatással, szervezőmunkával, vagy biztatással
hozzájárultak ahhoz, hogy az Egyesület a fenti eredményeket elérte, célszerinti közhasznú
feladatait sikeresen végezhette a 2011-es évben is.
7. Záradék
A közhasznúsági jelentést az Egyesület közgyűlése 2012. január 29.-én elfogadta.

Recsk, 2012. április 24..

Nagy Józsefné
elnök
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