Recsk Kulturális Életéért Közalapítvány
3245 Recsk, Kossuth út 165.
2009. évi közhasznúsági jelentése

A Heves Megyei Bíróság a Pk. 60.148/2003/8. számú végzésében foglaltak alapján, KA-880
nyilvántartási számon, 2004. április 19-én a Recsk Kulturális Életéért Közalapítványt
nyilvántartásba vette.
A közalapítvány jogállása: közhasznú szervezet.
A közalapítvány kuratóriumának tagjai: 5 fı, a felügyelı bizottságának tagjai: 3 fı.
2008. októberében Holló Imre elnök és Dudás Lászlóné elnök-helyettes a Kuratóriumban
betöltött tisztségérıl, Dr. Sófalvi Antal pedig a kuratóriumi tagságáról mondott le. A
Felügyelı Bizottságból Kucseráné Varga Zsuzsanna távozott.
Fentiek alapján 5. kuratóriumi tagot és új elnököt kellett választani. A Kuratórium úgy
döntött, hogy az elnök helyettesi tisztséget megszünteti. Elnökként Panyik Anita került
megválasztásra, a FEB kiesı két tagja helyére a javaslatok alapján Horváth Éva és Holló n.
István került. A személyi változások a bírósági nyilvántartásba 2009. május 27-én kerültek
bejegyzésre.
A kuratórium 3 megtartott ülésén összesen 5 határozat született, melyek végrehajtásáról a
megadott határidın belül gondoskodtak.
A közalapítvány 2009. évi gazdálkodásra nézve az alábbi számviteli beszámolót tesszük
közzé:

Megnevezés

Összeg (eFt)

Nyitó egyenleg 2009. 01. 01.
Áthúzódó tétel:
2009. évi bevételek összesen
2009. évi kiadások összesen
Záró egyenleg 2009. 12. 31.

836
7
59
635
267

Bevételek részletezése:
Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás
Központi költségvetésbıl:szja 1%
Egyéb (támogatás cégektıl)
Pályázati úton elnyert támogatás
Egyéb bevétel (kamat)

0
39
0
0
20

Összesen:

59

Kiadások részletezése:
Közhasznú tevékenység ráfordításai:
Ebbıl: A szervezet által nyújtott támogatások
Egyéb jellegő tevékenység ráfordításai:

635
550
85

Összesen:

635

A Közalapítvány az alapító okiratban foglalt célkitőzéseinek megfelelıen végezte munkáját.
A személyi jövedelemadó 1%-ból 38 629.- Ft érkezett a számlánkra.
A Közalapítványnak munkaviszonyban lévı dolgozója nincs, a tisztségviselık tiszteletdíjban
nem részesültek, sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást nem kaptak az év folyamán.
A Közalapítvány Kuratóriuma 2009. évben úgy határozott, hogy a Mátrai Visszhangok Zenei
Közhasznú Egyesület által még a LEADER+ program keretében megpályázott, ám az
Önkormányzat által elızetesen felajánlott elıfinanszírozás elmaradása miatt visszamondott,
Zenei könyvtár és kottatár alapítása elnevezéső projekt megvalósításához 500 000,- Ft
támogatást biztosít az Egyesületnek. A projekt célcsoportját a Mátrai Visszhangok Vegyeskar,
a recski és a környékbeli zenekedvelı lakosok képezik, helyszíneként a recski Nagyközségi
Könyvtár szolgál.
A Közalapítvány a 2009. évi Új kenyér, pogácsa fesztivál esti programja részeként Zám
Andrea fellépését finanszírozta. Szeptemberben a recski állomással is bíró IX: Egri Régi
Jármő Túra helyi programjaihoz járult hozzá 50 000,- Ft-os támogatásával a Közalapítvány.
Jelen közhasznúsági jelentés alapjait adó beszámolónkat a közalapítvány kuratóriuma és
felügyelı bizottsága 2010. május 27-én hagyta jóvá.

Recsk, 2010. május 31.

Panyik Anita
a kuratórium elnöke

