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2010. 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. 2010.
évben a Kuratórium tagjai: Panyik Anita elnök, Dudás Lászlóné, Holló Istvánné, Holló Imre,
Dr. Rácz Zoltán. A Felügyelı Bizottság tagjai: Nagy Józsefné, Horváth Éva, Holló n. István.
2010. év októberében Horváth Éva felügyelıbizottsági tagságáról lemondott, így a helyére új
tagot kellett választani. Nemes Marianna vállalta a megbízatást. Az alapító okirat
módosítására a tárgyévben nem került sor, így a személyi változás bírósági nyilvántartásba
vétele még nem történt meg.
A kuratórium 3 megtartott ülésén összesen 4 db határozat született, melyek végrehajtásáról a
megadott határidın belül gondoskodtak.
A közalapítvány 2010. évi gazdálkodásra nézve az alábbi számviteli beszámolót tesszük
közzé:
Megnevezés

Összeg (eFt)

Nyitó egyenleg 2010. 01. 01.
2010. évi bevételek összesen
2010. évi kiadások összesen
Záró egyenleg 2010. 12. 31.

267
197
202
262

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

0
44
0
150
3

Összesen:

197

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

202
0
202
202

A Közalapítvány az alapító okiratban foglalt célkitőzéseinek megfelelıen végezte munkáját.
A személyi jövedelemadó 1%-ból 43.967 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 2010. áprilisában pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap
Közmővelıdési Kollégiumához, az Adventtıl Karácsonyig címő rendezvény megvalósítására.
A pályázattal 150.000 Ft támogatást nyert el a Közalapítvány. Színes programokkal
gondoskodtunk arról, hogy a recskiek és a környezı falvak lakói számára meghitté, színessé
és örömtelivé tegyük az ünnepvárás idıszakát. Ennek érdekében az adventi idıszak négy
hétvégéjén különbözı helyszíneken valósultak meg a kicsik és nagyok számára egyaránt
érdeklıdésre számot tartó események. Az elsı hétvégén Családi Kézmőves Délutánt
rendeztünk a Csengıvár Óvodában, a második hétvégén Nemes Marianna és a Nagyközségi
Könyvtár közremőködésével Karácsonyi képeslap kiállítás nyílt a Mővelıdési Házban, az
egri Bazilikában pedig a Mátrai Visszhangok Vegyeskar adott karácsonyi koncertet. A
harmadik hétvégén a Kuratórium és a község lakóinak régóta dédelgetett vágya valósult meg
a Betlehem elkészítésével, melyben közremőködtek a Nyugdíjasklub tagjai, valamint
mősorukkal a hittanos gyermekek, Borsos Mátyásné vezetésével. A Betlehem felszentelését
és a mősort követıen zsíros kenyér party vette kezdetét. A Muzsika hangja címő karácsonyi
koncert és az adventi ünnepségsorozat tízéves múltra tekint vissza, minden évben várva várt
esemény a falu lakói és a kórustagok életében is. A negyedik hétvégén erre került sor a
Mővelıdési Házban.
Jelen közhasznúsági jelentés alapjait adó beszámolónkat a közalapítvány kuratóriuma
és felügyelı bizottsága 2011. május 30-án hagyta jóvá.

Recsk, 2011. május 31.

Panyik Anita
a kuratórium elnöke

