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I. Statisztikai adatok 
Az egyesület taglétszáma: 69 fő: - férfi:               38 fő 
                                                           -nő:                  30 fő 

 teljes jogú tag:       40 fő:  -férfi: 24 
                                                            -nő:    16 
             pártoló tag:             28 fő:  -férfi: 14 
                                                           -nő:    14 

  
            tiszteletbeli tag:        1 fő    -férfi:    1 
                                  
                                 
 II. A 2014-es év értékelése 

1A vezetőség és közgyűlés munkájának értékelése                                              

a) elnökség 

Az elnökség a 2014-es évben 7 alkalommal ülésezett. Ezeken az üléseken megbeszélték a 
beütemezett feladatok végrehajtását, megtervezték a következő nagy programokhoz szükséges 
teendőket.  Az ülések közül 3 kibővített volt, azokon tanácskozási joggal részt vettek a felügyelő és 
ellenőrző bizottság tagjai is.  Az üléseken 11 határozat született, többek között tagi kölcsön 
felvételéről, a beszámoló közgyűlés elé terjesztéséről, működési kérdésekkel kapcsolatosan (terem 
bérbeadás, fénymásolás, táborozás, elévült határozatok megszüntetése, 40 éves jubileum 
megünneplése, tiszteletbeli tagság, díjazások, kölcsönszerződés meghosszabbítása) 
 

b) ellenőrző bizottság 

Az első elnökségi ülést megelőzően áttekintették az egyesület működésével kapcsolatos 

dokumentációt, amit rendben találtak. A számlákat nem tudták áttekinteni, mivel azok a könyvelő 

cégnél találhatók, de átnézték a pénzügyi mérleget, és a 2015 évi költségvetést 

 c) közbeszerzési bizottság 

     2013-ban alakult, szerepük a tetőépítéshez benyújtott pályázatra beadott ajánlatok elbírálása 

során volt jelentős. Mivel a 2014-es évben nem volt új pályázatunk, így tevékenységük szünetelt. 

d) közgyűlés 

Az elmúlt évben 2 alkalommal volt közgyűlés, ezen összesen 4 határozat született: 
jóváhagyólag elfogadta az éves beszámolót, elfogadta az egyesület egységes 
szerkezetbe foglalt alapszabályát, határozatot hozott a közhasznúság újbóli 
megkérésére és 3000Ft-ra megemelte az éves tagdíj összegét 
 

2.Az Egyesület működése 

a) Egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály készítése 

Nagy feladatot jelentett számunkra az Alapszabályunk átdolgozása úgy, hogy az megfeleljen a Civil 
törvény előírásainak.  Az átdolgozott alapszabályt és a közhasznúsági kérelmet még 2013-ban 
elküldtük a Heves megyei Törvényszékre, ahonnan 2014. január 15-én kaptuk 
kézhez a bírósági végzést, miszerint az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályunk elfogadásra 
került és státuszunk továbbra is közhasznú. Sajnos nem örülhettünk sokáig, hiszen február 7-én 



fellebbezés érkezett az Egri Törvényszéktől, melyben mellékelik a Heves Megyei Főügyészség 
fellebbező levelét, ami felhívja Alapszabályunk hiányosságaira a figyelmet, és a kiegészítésre, 
módosításra ad számunkra 8 napos határidőt. Ekkor döntöttünk úgy, hogy ilyen ügyekre 
szakosodott ügyvédet bízunk meg az alapszabály átdolgozásával, és a további teendők ellátásával.  
A Dr. Magyar Attila által átdolgozott alapszabályt és közhasznúsági kérelmet a beszámoló 
közgyűlésen a tagság elfogadta, és az újra benyújtásra került az ügyészséghez, melyet 2014. április 
15-vel bejegyeztek. 
b)  Művelődési ház működtetése 
Az intézmény az elmúlt évekhez hasonlóan ez évben is jól működött. 
Heti rendszerességgel tartják a kettlebell, asztalitenisz edzéseket, illetve a művészeti csoportok 
próbáit. 
Az elmúlt évben is sikerült működtetni az adácsi kábeltelevíziót. 
Termet biztosítottunk a községi civil szervezeteknek, és intézményeknek. A művelődési ház adott 
helyet az óvodai évzárónak, az iskolai farsangi báloknak, a ballagásnak, az iskolai helyesírási 
verseny megnyitójának. Ugyancsak helyet adott intézményünk a birkózó verseny programjaihoz, 
valamint a polgárőr bál megrendezéséhez. Ezeken a rendezvényeken nem csak az intézmény 
használatát tesszük lehetővé, hanem biztosítjuk a szükséges technikát, és annak kezelését a 
rendezvény alatt, használhatják konyhai eszközeinket, berendezési tárgyainkat, és szükség esetén 
táncosaink is színesítik programjaikat (helyesírási verseny, birkózó verseny) 
Az intézményben tartja rendszeres havi összejöveteleit a Krisztus Szeretete Egyesület, valamint a 
református gyülekezet.  
A művelődési ház ad helyet heti rendszerességgel a falugazdász fogadóórájának. 
Alkalomadtán helyet biztosítunk a nyugdíjas és vasutas nyugdíjas összejöveteleknek. 
Az intézmény ad helyet a községben rendezendő véradásoknak, látás, és hallás vizsgálatoknak, 
szükség szerint egészségügyi előadásnak. 
c) A működéshez szükséges tevékenységek 
Az Önkormányzat a közművelődési szerződésben foglaltak szerint havi rendszerességgel biztosítja 
az egyesületnek a működéhez szükséges pénzösszeget. Sajnos takarító személyzetünk csak úgy 
van, ha az Önkormányzat küld közmunkást. 
A szakmai munkát az intézmény élén álló igazgató biztosítja. 
Az adminisztrációs tevékenységet, a könyvelés előkészítését az egyesület titkára, a gazdaságvezető 
és az elnök végzi. 
Az egyesület működéséhez szükséges dokumentumokat az elnök készíti el, és ellátja a működéssel 
kapcsolatos feladatokat. 
d) Iskolai közösségi szolgálat 
Az elmúlt évben szerződést kötöttünk az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziummal is, így már 3 
középiskolával van partneri viszonyunk a diákok iskolai közösségi szolgálatának segítéséhez. Az 
elmúlt évben 13 középiskolai tanuló teljesítette nálunk az IKSZT követelményeit. Közülük többen 
részt vettek a külső festési munkálatokban is. 
 
 
 
e) „II. Kulturális Közfoglalkoztatási Programban” történő részvétel 
Regisztráltunk a fenti programba, így kerülhetett hozzánk szeptember 1-vel Bagossyné Ragó 
Zsuzsanna. Az ő munkáltatója a Nemzeti Művelődési Intézet egri irodája, így ők is ellenőrzik 
tevékenységét. Természetesen azokat a feladatokat kell ellátnia, amit tőlünk kap. Ő készíti az AKTV 
felvételeit, vágja össze az anyagot, ha kell, a takarításban segít.  Az utánpótlás érdekében táncot 
tanít óvodás és kisiskolás gyermekeknek. 
f.) közérdekű önkéntes tevékenység 
Ebben az évben is nagyon sok közérdekű önkéntes munkára volt szükség ahhoz, hogy nagy 
rendezvényeink megvalósulhassanak. Itt külön ki kell emelni a külső festésnél tanúsított 



nagyszabású összefogást, hiszen az épület külső festése teljes mértékben önkéntes munkával 
készült. 
 

tevékenység fő évi össz. óra átszámítás Ft 

634.4Ft/óra 

farsang 5 14 8.881 

táncgála 2 6 168 

búcsú 30 396 251.222 

műv. ház külső festése 32 408 258.835 

40 éves évforduló 22 195 123.708 

fesztivál 38 639 405.381 

karácsony 21 79 50.117 

szilveszter 10 57 36.160 

rendezvények, műsorok 48  1776 1.126.694 

ügyintézés, adminisztráció 4 1349 994.887 

összesen 212 4919 3.256.666 

 

Ez 2013-ban 105 fő 4328 óra 2.648.736 Ft volt. 

3. Pályázatok  
- 2013-ból áthúzódó 
   a) Technikai eszközök fejlesztése 
   2013-banTechnikai eszközeink bővítésére, felújítására 2 496 614 Ft-ot nyertünk 
    az MVH-tól. Mivel utófinanszírozott volt, Szekeres János nyújtott tagi kölcsönt egyesületünknek     
  A pályázat elszámolása megtörtént, sikeresen lezárult. 
 
b) közösségi tér (belső felújítás)  
   A belső felújításra szintén az MVH-tól nyertünk 14 980 748 Ft-ot. Ebből az összegből felújításra 
kerül a nagyteremben a parketta, a mosdók, és sor került ajtók cseréjére is. Az Önkormányzat a 
munkálatokhoz kapcsolódva kicseréltette az előcsarnok, a színházterem és az öltözők ablakait, így 
sokkal energiatakarékosabbá vált a fűtés. A munkálatok szeptemberben fejeződtek be, majd 
következett az ellenőrzés. Mindent rendben találtak, de a pénz később érkezett meg számlánkra, 
így meg kellett hosszabbítanunk a kölcsönt a gyöngyösi Mátra Takarékkal. Szerencsére 
decemberben a pályázati pénzt utalták számlánkra, így elszámoltunk a Mátra Takarékkal, és az ott 
lévő számlánkat megszüntettük. 
 

- 2014-es. 
a) A FSZOT megrendezésére az Emberi Erőforrások Minisztériumától nyertünk 1 250 000Ft,amiből 
500 000Ft, még a tavalyi támogatás része.  Ugyancsak a fesztivál megrendezéséhez nyertünk az NKA-tól 
450 000Ft. 

 
b) Honlap készítésre kiírt pályázat  
Az interneten találkoztam honlap készítésre kiírt pályázattal, amire beneveztem, és bár mi 
gyűjtöttük be a legtöbb szavazatot, a sorsolás nem nekünk kedvezett. Mégis szerencsénk lett, 
hiszen a nyertesnek egy másik cég is felajánlott egy honlapot, így mi gazdagodunk egy új, 
dizájnosabb honlappal. 
 
4. Kulturális tevékenység 



  a) programok 
 Az elmúlt év hagyományos nagy programjai voltak a farsangi bál, Kispályás Labdarúgó Kupa, a 
Tánc napja, az Adácsi Búcsú, a balatoni táborozás, a Zéta és a Veritas 40 éves születésnapi 
ünnepsége, a Falusi Színjátszók Országos Találkozója, a Mindenki Karácsonya és a hagyományos 
Zéta karácsony, valamint az évbúcsúztató szilveszteri bál.  A nagy rendezvények közül külön kell 
szólni a 40. évforduló alkalmából rendezett ünnepi estről, ahol közel 300 fő jött össze, hogy 
felidézze a múltat, a közös emlékeket. Ugyancsak illik külön említést tenni az idei Mindenki 
Karácsonyáról, hiszen az egyesület hölgytagjai sok-sok órán keresztül mézeskalácsokat készítettek, 
és az előadás előtt azzal kínálták már jelmezbe öltözve az érkező vendégeket. Más volt ez abban is, 
hogy most nem csak egy- két színjátszós emlékezett meg előadás előtt az ünnepről, hanem a 
csoport minden tagja. 
  b) Művészeti csoportok  
     b/1.) Veritas Színpad 
Az év folyamán a Mágnás Miska előadással tájolt a csapat. Ellátogattak Visznekre, Karácsondra, 
Gyöngyösorosziba, a felvidéki Nánára.  A novemberi Országos Színjátszó Fesztiválon, és a Mindenki 
Karácsonyán is láthatták az érdeklődők a darabot. A jubileumi esten zenés összeállítással léptek 
közönség elé. Sajnos ez évben több előadást is vissza kellett mondanunk Vámosgyörkön és 
Jászfényszarun a szereplők egyeztetési problémái miatt, Jászdózsán az országos választás 
időpontja miatt, Parádon a szabadtérre tervezett előadást pedig elmosta a zivatar. 
         2.) Néptánc csoport 
A Néptánccsoport helyben 10 alkalommal lépett közönség elé. Ezen kívül bemutatkoztak  
Tarnamérán, Viszneken,Gyöngyösön, az abasári Katonadal fesztiválon,Markazon, Tarnaörsön, a 
balatonalmádi bornapokon két alkalommal és az almádi kempingben.  Augusztusban az erdélyi 
Bálványosváralján jártak. 
         3.) Hastánc csoport 
Helyben 6 fellépése volt a táncos lányoknak. Ők is két alkalommal léptek fel Balatonalmádiban a  
Bor napokon, és ők is bemutatkoztak a kemping közönségének. Felléptek még Karácsondon, a 
felvidéki Nánán és az erdélyi Bálványosváralján. 
5.Gazdasági tevékenység 
 a) Az egyesület bevételi forrásai 
Egyesületünk fő támogatója az Önkormányzat, akik megkötött szerződésünk szerint biztosítják az 
intézmény rezsi és bérköltségét. Bevételt hoznak számunkra a terem bérleti díjak, az szja 1%, a 
tagdíjak, a rendezvények, és a befizetett egyéni hozzájárulások 
        
 b.) Az egyesület könyvelése 
A jászárokszállási Akta Trade KFt végzi a kettős könyvelést, készíti el az adóhivatalnak a szükséges 
jelentéseket, valamint a számviteli beszámolót. A házi pénztárról havi pénztárjelentést készítünk, 
és azt minden hónap 5-ig eljuttatjuk a könyveléshez. 
c) szja 1% összege a 2014-es évben 123.020 Ft volt.  
d) számviteli beszámoló 
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2014. évi 

Egyszerűsített beszámoló 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

  

Egyszerűsített  éves beszámoló         
MÉRLEGE 

  

  

             2014.év 
  

  
E S Z K Ö Z Ö K 

  

    

adatok e 

Ft-ban 

Sor-   A tétel megnevezése Előző év Tárgy év 

szám         

a   b c d 

1. A. Befektetett eszközök (2.+3.+4. sor) 19 908 35 947 

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK      

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  19 908 35 947 

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK      

5. B. Forgóeszközök  (6.-9. sorok) 5 110 4 299 

6. I. KÉSZLETEK  2 926 2 952 

7. II. KÖVETELÉSEK     

8. III. ÉRTÉKPAPÍROK      

9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 2 184 1 347 

10. C. Aktív időbeli elhatárolások     

11. 
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 

ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor) 
  25 018 40 246 

     

  

F O R R Á S O K  

  

   

 

adatok e 

Ft-ban 

Sor-   A tétel megnevezése Előző év Tárgy év 

szám         

a   b c d 

12. C. Saját tőke (13.-18.) 3 491 4 895 

13. I. INDULÓ/JEGYZETT TŐKE     

14. II. Tőkeváltozás/eredmény 4 101 1 550 

15. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK   1 941 

16. IV. Értékelési tartalék     

17. V. 
Tárgy évi eredmény közhasznú 

tevékenységből 
-610 1 404 

18. VI. 
Tárgy évi eredmény vállalkozási 

tevékenységből 
    

19. E. Céltartalékok     

20. F. Kötelezettség 21 527 156 

21. I. Hátrasorolt kötelezettség     

22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek     

23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 21 527 156 

24. G. Passzív időbeli elhatárolások   35 195 

25. FORRÁSOK ÖSSZESEN    25 018 40 246 

     



 

 

Eredménykimutatás 

  

 

2014. év 

  

   

1. oldal 

  

 

adatok e Ft-

ban 

Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgy év 

  a                                b c d 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele   7 437 15 316 

1. 
Közhasznú célú működésre kapott 

támogatás 
4 919 8 762 

a.      Alapítótól     

b.      Központi költségvetésből 419 351 

c.       Helyi önkormányzattól 3 438 6 259 

d.      Egyéb 1 062 2 152 

2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 1 739 

3. 

Közhasznú tevékenységből származó 

bevétel 2 387 2 787 

4. Tagdíjból származó bevétel 125 209 

5. Egyéb bevétel 6 0 

6. Pénzügyi műveletek bevételei 0 1 819 

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 

C.  Összes bevétel (A+B)) 7 437 15 316 

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai  8 047 13 912 

  Anyagjellegű ráfordítások 4 050 6 458 

  Személyi jellegű ráfordítások 1 307 3 584 

  Értékcsökkenési leírás 82 1 821 

  Egyéb ráfordítás 2 368 867 

  Pénzügyi műveletek ráfordításai 240 1 182 

  Rendkívüli ráfordítások     

E Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 

  Anyagjellegű ráfordítások     

  Személyi jellegű ráfordítások     

  Értékcsökkenési leírás     

  Egyéb ráfordítás     

  Pénzügyi műveletek ráfordításai     

  Rendkívüli ráfordítások     

F. Összes ráfordítás (D+E) 8 047 13 912 

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 

H. Adófizetési kötelezettség 0 0 

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -610 1 404 



     

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Eredménykimutatás 
  

 

2014. év 
  

   

2. oldal 

  

 

adatok e Ft-

ban 

  Tájékoztató adatok előző év Tárgyév 

A. Személyi jellegű ráfordítások 1 307 3 584 

1. Bérköltség             1 081 1 734 

                      -  megbízási díjak 0 0 

                      - tiszteleti díjak     

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések   1 510 

3. Bérjárulékok 226 340 

B. A szervezet által nyújtott támogatások 733 388 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           Szekeres János Imréné 

                                                           az Egyesület elnöke 
 

 
 
 
Adács, 2015. január 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


