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ERDÉLY BARÁTAINAK KÖRE KULTURÁLIS EGYESÜLET 

 

KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A 2014. ÉVRE 
 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ  

 

Az Erdély Barátainak Köre Kulturális Egyesület 2014. évben gazdálkodásáról a számviteli 

törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított 

össze. A mérleg főösszege 807 ezer Ft, a saját tőke 807 ezer Ft.  

 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

 

A Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi Kollégiumához benyújtott pályázat alapján a 

működési kiadásokra 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.  

 

Közhasznú tevékenységünk fedezetére 208 ezer Ft-ot kaptunk a magánszemélyek SZJA 1%-

nak a felajánlásából. A felajánlott összeg tette lehetővé, hogy a már régóta tervezett 

resicabányai Hóvirág daloskör tagjait vendégül láthattuk és megtarthattuk a már 

hagyományossá vált adventi rendezvényünket, amely továbbra is nagy érdeklődésnek örvend 

a szolnokiak körében. 

 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS  

 

Előző évhez képest az egyesületünk vagyona 158 ezer Ft összeggel növekedett. Arra 

törekszünk, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használjuk a közhasznú céljaink 

elérése érdekében. A növekedés oka, hogy a kapott támogatás felhasználása áthúzódott a 

2015. évre. 

 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA  

 

Egyesületünk nem adott cél szerinti juttatást más civil szervezetnek. 

 

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 

PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 

ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE  

 

Egyesületünk a 2014. évben a magánszemélyek 1%-os felajánlásán kívül 300.000 Ft 

működési támogatásban részesült. 

 

Egyesületünk összes pénzügyi bevétele 2014-ben 599 ezer Ft –ot tett ki, amelyből: 

 Magánszemélyek adójának 1%-os felajánlásából 208 ezer Ft. 

 Tagdíjakból és kamatjóváírásokból befolyt összeg 30 ezer Ft. 

 Támogatásból 306 ezer Ft. Itt kell köszönetet mondanunk Erdélyi Istvánnak és kedves 

feleségének akik 6.000 Ft támogatást adtak a tagdíjon felül egyesületünknek. 

 

Egyesületünk kiadása 2014-ban 441 ezer Ft –ot tett ki, amelyből: 

 Anyag áru beszerzés 26 ezer Ft 

 Igénybe vett szolgáltatások 415 ezer Ft 
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Egyesületünk pénzügyi eredménye 2014. évben: +158 ezer Ft. 

 

2014. december 31.-én a bankszámlánk egyenlege: 679.267 Ft.  

 

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE  

 

 Egyesületünk nem fizetett tiszteletdíjat sem költségtérítést a vezető tisztségviselőinek. 

 

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ  

 

Az Erdély Barátainak Köre Kulturális Egyesület 1991. évi megalakulása óta arra törekedett, 

hogy minél több szolnoki civil szervezettel ápolja és mélyítse kapcsolatait és 

együttműködését. Az elmúlt évben sikerült elérni, hogy a Keresztény Kulturális Egylet tagjai 

ténylegesen is bekapcsolódjanak a rendezvényeink népszerűsítésébe és szervezésébe. 

Viszonzásként mi is segítettük programjaik megvalósítását tagságunk önkéntes munkájával. 

Személyes kapcsolatainknak köszönhetően a szolnoki katolikus egyházközség ingyenesen 

bocsátotta rendelkezésünkre a Szent Imre Művelődési Ház színháztermét, ahol idén is 

megtarthattuk az adventi előadásunkat. 

 

A 2014. évi tevékenységünket jelentősen segítette az a tény, hogy a Nemzeti Együttműködési 

Alap Közösségi Kollégiuma 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatással segítette a 

működésünk megerősítését. 

 

III: Szolnoki Keresztény Bál. 

 

2014. február 08-án került megrendezésre a III. Szolnoki Keresztény Jótékonysági Bál, 

amelynek a szervezésébe egyesületi tagjaink is bekapcsolódtak, a fő szervező Keresztény 

Kulturális Egylet mellett. Idén a bál bevételét a szolnoki Cserkészház felújítására ajánlottuk 

fel. 

 

A madéfalvi veszedelem 250. évfordulójára készült dokumentumfilm bemutatójára 2014. 

03.02-án került sor a szolnoki TiszapART moziban. Meghívásunkra Sepsiszentgyörgyről 

eljött dr Kádár László. huszárőrnagy a történelmi események felelevenítésének rendezője és 

Nagy Attila operatőr. A filmbemutatót közel 100 érdeklődő tekintette meg. A helyi Új 

Néplapban tudósítás jelent meg az eseményről. 

 

„Civil Kavalkád” 

2014. szeptember1. Szolnok város napja alkalmából újból megrendezésre került a „Civil 

Kavalkád” a civil szervezetek egész napos felvonulása, bemutatkozása. Részt vettünk a 

felvonuláson és a NEA támogatásával elkészült kiadványunkat ajándékoztuk a 

megjelenteknek. Szolnok város polgármesterének Szalay Ferencnek is sikerült egy példányt 

átadni a rendezvényen. Az átadáskor a polgármester átnézte az eltelt 23 év munkáját bemutató 

kiadványunkat és megköszönte az eddigi tevékenységünket, amelyet az Erdélyben és 

Szolnokon élő emberek érdekében végzünk. 
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2014.10.03-2014.10.10.  

A III. Szolnok Alcsisziget Alkotótábor. Az alkotótáborban 10 képzőművész vett részt. 

Egyesületünk tagjai a programok szervezésében valamint a záró kiállítás megnyitójának a 

lebonyolításában vettek részt. 

 

2014.09.28. 

A budapesti Ciszterci Gimnázium „Latinovits Zoltán” diákszínpadának előadása: Tamási 

Áron: Vitéz lélek. Egyesületünk tagjai részt vettek a szervezésben és az előadás 

lebonyolításában. Az előadásra ingyenes belépőt biztosítottunk de a résztvevők 

adományaikkal támogathatták a Szolnok segít programot.. A felajánlásokból 32000 Ft gyűlt 

össze. 

 

2014.11.23. 

Gazda József : Vezényelt történelem című könyvének bemutatója. A könyvbemutatót a 

TiszapART moziban tartottuk több, mint 50 érdeklődő jelenlétében. A könyvbemutatóról a 

helyi sajtóban és a szoljon.hu internetes felületen fotó tudósítás jelent meg. 

 

„Erdélyi advent” 

Az év végén, 2014. december 6-án a már hagyományossá vált „Erdélyi advent” című műsoros 

estünket tartottuk a Keresztény Kulturális Egylet, valamint a Szent Imre Művelődési Ház 

támogatásával. 

Több, mint három éve vettük fel a kapcsolatot a resicabányai „Hóvirág” daloskörrel. 

Tervezgettük a szolnoki fellépésüket de az anyagiak hiánya miatt eddig nem tudtuk 

megvalósítani. Mivel a resicabányaiak vállalták az utazási költségeket számunkra csak az itt 

tartózkodásuk kiadásainak a fedezete maradt. Az elmúlt évben jól sikerült az 1%-os 

kampányunk s a felajánlások elérték a 200.000 Ft-ot. A működési kiadásainkra ebből nem 

kellett költeni hála a NEA működési támogatásának s így meg tudtuk valósítani az „Advent 

Dél-Erdélyben” című rendezvényünket. A Hóvirág daloskör karácsonyi énekei és a 

betlehemes nagyon nagy sikert aratott a közel 180 fő előtt. A szolnoki Tiszavirág daloskör az 

est II. részében fergeteges karácsonyi összeállítással lepett meg mindannyiunkat. Az est 

folytatásaként adventi vacsorát szerveztünk, amelyre több mint 100 fő jelentkezett köztük az 

egyesületünk majdnem teljes tagsága.. 

 

A 2014. évben végzett tevékenységeink az alapszabályban rögzített céloknak megfelelő 

közhasznú tevékenységek voltak. 

 

Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk. 

Tartós adományra szerződést nem kötöttünk. 

 

 

Szolnok, 2015. május 06. 

 

         Dr. Parádi Levente 

           egyesületi elnök 

 

 

Záradék:  

 

E közhasznúsági jelentést az Erdély Barátainak Köre Kulturális Egyesület közgyűlése 2015. 

május 06.-i ülésén elfogadta.  
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