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1. Számviteli beszámoló
A Szentkereszti Polgári Kör Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 2010. évi
gazdálkodásáról a számviteli elıírásoknak megfelelıen a közhasznú szervezetek
részére rendszeresített 1715/B. nyomtatványon egyszerősített éves beszámolót állított
össze. A mérleg szerint az Egyesület 2010. évi bevétele 829.000,- Ft, ráfordítása
709.000,- Ft, mérleg szerinti eredménye 120.000,- Ft volt. A részletes kimutatás
jelentésünk 1. számú melléklete, amely a mérlegbıl és az eredmény kimutatásból áll.

2. Költségvetési támogatás felhasználása
2010. évben Egyesületünk nem részesült költségvetési támogatásban.

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználását a 2. számú melléklet tartalmazza..
.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
A 2010. évben befizetett tagdíjakból és adományokból 300 Euro (80.000,- Ft)
támogatást juttatunk el a felvidéki Nagyölved testvérközségben mőködı Rákóczi
Szövetségnek az iskolás magyar gyermekek támogatása céljából. A támogatás
átnyújtására 2010. március 15-én került sor a Nagyölveden megrendezett ünnepség
alkalmából.
Az év decemberében három adományozótól 130.000,- Ft adományt kaptunk abból a
célból, hogy a falubéli rászoruló családokat támogassuk karácsony alkalmából. Az
összegbıl ajándékcsomagokat állítottunk össze 35 család részére.

5. Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami
pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl
kapott támogatás mértéke
A 2009. évi NCA pályázaton nyert 300.000,- Ft támogatásból 90.000,- Ft 2010.
évben került átutalásra (210.000,- Ft 2009. évben). 2010. évre húzódott át a
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támogatás egy részének a felhasználása: 1 db A/3 mérető laminálógépet,
számítógépes szoftvert szereztünk be, valamint a kántorházi sínes világítás
továbbfejlesztését valósítottuk meg. A 2009. évi támogatásból 16.635,- Ft nem került
felhasználásra, az összeget visszautaltuk az NCA-nak.
2010. évben a Nemzeti Civil Alaptól 200.000,- Ft támogatást kaptunk, amelyet teljes
mértékben felhasználtunk és el is számoltunk vele. A támogatási összegbıl a
könyvelés, valamint a honlapunk készítése került kifizetésre, valamint beszereztünk 1
db A/3 mérető színes nyomtatót és 2 db kávétermoszt.
Egyesületünk 2010. évben részesülhetett elıször a személyi jövedelemadó 1 %-ának
felajánlásából adódó támogatásban. Az adózók 330.013,- Ft-ot ajánlottak fel, amely
összeggel 2011. november 2-áig kell elszámolnunk. Az összeg átutalására két
részletben, 2010. december 6-án (31.253,- Ft), valamint december 13-án (298.760,Ft) került sor, ezért a felhasználás 2011. évre húzódott.

6. A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott
juttatások értéke, illetve összege
Egyesületünk vezetıi tisztségviselıi 2010. évben semmilyen juttatásban nem
részesültek.

7. A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid
tartalmi beszámoló
Egyesületünk fontos feladatának tekinti a fıvárostól mintegy 30 km-re elhelyezkedı
Pilisszentkereszten az aktív és sokoldalú helyi kulturális élet megteremtéséhez
történı hozzájárulást. Célunk bemutatni a település gazdag kulturális és természeti
értékeit, melyek megóvásáért az itt lakó szlovák és német nemzetiségiek a
magyarokkal összefogva készek közösen tevékenykedni.
A kulturális-ismeretterjesztı tevékenységünk színvonalának fejlesztése továbbra is
célunk. Korábbi évek pályázatain nyert pénzbıl beszereztünk már házimozi
berendezést, projektort és vetítıvásznat. Modern képkereteink lehetıvé teszik
fotókiállítások rendezését, a megállítótáblák az utcán járó-kelıkkel tudatják
rendezvényeinket. Többfunkciós nyomtatóval plakátokat, kollázsokat, prospektusokat
tudunk elıállítani. Eszközfejlesztéseink eredményét nem csak Egyesületünk
rendezvényein használjuk, hanem térítésmentesen biztosítjuk azokat más civil
szervezetek, önkormányzatok és intézményeik részére is.
Elkészült honlapunk is, mely lehetıvé teszi, hogy még több emberhez jussanak el az
információk.
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2010. évben Lánszki Imre ökológus İsbuda nyomában
megrendezésében mőködtünk közre a Közösségi Házzal.

c.

elıadásának

Meghívásunkra dr. gróf Bethlen István, a
Magyar Páneurópai Unió elnöke tartott elıadást
a Közösségi Házban „Magyarország helyzete, a
csatlakozás elınyei és hátrányai” címmel.
A felvidéki magyar iskolások támogatása
érdekében 300 euro támogatást nyújtottunk a
testvérközség Nagyölveden mőködı Rákóczi
Szövetségnek.
Közremőködtünk Gaján Vilmos helytörténeti
elıadás-sorozatának megrendezésében.
A Széchenyi év alkalmából „Széchenyi
emlékek a világban” címmel poszterkiállítást
rendeztünk a Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület anyagából, az egyesület lelkes
tagjainak elıadásával egybekötve.

Szelényi Károly fotómővésznek a Szent
Koronát, a jogart és a koronázási palástot
megörökítı gyönyörő fotóinak kiállítását
rendeztük meg, mely osztatlan sikert aratott a
látogatók körében.

A falu történelmi-kulturális emléke a ciszterci
monostor-rom, melynek kerengıjérıl tartott
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meghívásunkra vetítettképes elıadást dr. Takács Imre mővészettörténész, az
Iparmővészeti Múzeum fıigazgatója.
Az adventi idıszakban a Somvirág Egyesülettel közös szervezésben két fiatal
orgonamővész, Gedai Eszter és Gedai Ágoston orgonakoncertjének örvendhettünk a
templomban.
Ugyancsak az adventi idıszak meghitt és bensıséges eseménye volt az Ünnepi teríték
c. bemutató, mely – Egyesületünkön kívül - a Közösségi Ház, a Plébánia, a
Somvirág Egyesület, az 1. osztályos kisiskolások és mások által alkotott lelkes
kreatív csapat közremőködésével valósult meg.

2010. évben az óvodás gyermekek szülıi munkaközösségének megkeresésére
foglalkoztunk az óvodai játszókert kialakításával, mely 2011. évben elıttünk álló
feladat. 2010. évben vázlatterveket és látványrajzokat készíttettünk.
Ez évben is sort kerítettünk – egy jelentısebb külsı adományozó jóvoltából – a falu
szegényebb lakóinak karácsonyi ajándékozására, élelmiszercsomag juttatásával.
2011. szeptember 01.

dr.Horváth Sándor
elnök
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2. számú melléklet
KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról 2010. év

Megnevezés
Induló tıke
Tıkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény
Közhasznú tevékenység tárgyévi
vesztesége
Vállalkozási tevékenység tárgyévi
vesztesége
Egyéb

Elızı évi összeg
eFt
5
624

Tárgyévi összeg
eFt
5
794

172

120

Változás
%
0%
+ 27,2 %

- 43 %

3. számú melléklet
KIMUTATÁS
a központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól,
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatásokról
2010. év

Támogató
Támogatott cél
szerv
megnevezése
Nemzeti Civil Mőködési támogatás
Alap
SzJA 1 %
Szakmai program+mőködés

Támogatás összege
Ft
elızı évi tárgyévi
300.000
200.000

Összesen:

300.000

0

%
-33
%
330.013
330
%
530.013 76,7
%

Változás
Ft
-100.000
+ 330.013

+ 230.013
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