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I. Statisztikai adatok
Az egyesület taglétszáma: 73 fő: - 37 férfi
-36 nő
teljes jogú tag:
pártoló tag:

36 fő: -20 férfi:
-16 nő
37 fő: -17 férfi
-20 nő

tiszteletbeli tag: 1 fő - 1 férfi
Sajnos ez az év sok szomorúságot hozott, hiszen több olyan embertől vettünk végső búcsút
aki valamikor tagunk volt, köztük egy testvérpártól Zavarkó Istvántól és Zavarkó Bélától, akik
halálukig aktív tagjaink voltak. Mindig szeretettel fogunk emlékezni rájuk.

II. A 2015-ös év értékelése
1A vezetőség és közgyűlés munkájának értékelése
a) elnökség
Az elnökség a 2015-ös évben 5 alkalommal ülésezett. Ezeken az üléseken megbeszéltük a
beütemezett feladatok végrehajtását, megterveztük a következő nagy programokhoz
szükséges teendőket, jelentkező tagok felvételéről döntöttünk. Az üléseken 3 határozat
született.
b) ellenőrző bizottság
Az első elnökségi ülést megelőzően áttekintették az egyesület működésével kapcsolatos
dokumentációt, a bizonylatkezelés rendjét, a nyilvántartásokat, a jegyzőkönyvek meglétét,
amit rendben találtak. A számlákat nem tudták áttekinteni, mivel azok a könyvelő cégnél
találhatók, de átnézték a pénzügyi mérleget, és a 2016 évi költségvetés tervezetét

c) közgyűlés
Az elmúlt évben 1 alkalommal volt közgyűlés, ezen összesen 1 határozat született az éves
beszámoló és a munkaterv elfogadásáról.
2.Az Egyesület működése
a) Művelődési ház működtetése
Az intézmény az elmúlt évekhez hasonlóan ez évben is jól működött.
Heti rendszerességgel tartják az asztalitenisz edzéseket, illetve a művészeti csoportok
próbáit.
Az elmúlt évben is sikerült működtetni az adácsi kábeltelevíziót.
Igény szerint termet biztosítottunk a községi civil szervezeteknek, és intézményeknek. A
művelődési ház adott helyet az óvodai évzárónak, az iskolai farsangi báloknak, az óvodai és
iskolai ballagásnak, az iskolai helyesírási verseny megnyitójának. Ugyancsak helyet adott
intézményünk a birkózó klub 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.
Az intézmény ad helyet a községben rendezendő véradásoknak, látás, és hallás
vizsgálatoknak, szükség szerint egészségügyi előadásnak.

b) 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 látja el.
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.
c) Iskolai közösségi szolgálat
3 középiskolával van partneri viszonyunk a diákok iskolai közösségi szolgálatának
segítéséhez. Az elmúlt évben 17 középiskolai tanuló teljesítette nálunk az IKSZT
követelményeit. Közülük többen részt vettek a búcsúi munkálatokban
d) „II. Kulturális Közfoglalkoztatási Programban” történő részvétel
Regisztráltunk a fenti programba, így kerülhetett hozzánk 2015 áprilisában Kerek Máté és
Tóth Péter. Az ő munkáltatójuk a Nemzeti Művelődési Intézet egri irodája, így ők is ellenőrzik
tevékenységüket. Azon feladatok mellett, amit tőlünk kapnak, azokat a feladatokat is el kell
látni, melyet az NMI egri irodájától kapnak. Kerek Máté készíti az AKTV felvételeit, vágja
össze az anyagot, ha kell, a takarításban, díszletépítésben, díszletezésben segít. Ő jelenleg is
dolgozik nálunk. Tóth Péter faragott egy világháborús katona szobrot. Ő október végétől
beteg állományban van.
e.) közérdekű önkéntes tevékenység
Ebben az évben is nagyon sok közérdekű önkéntes munkára volt szükség ahhoz, hogy nagy
rendezvényeink megvalósulhassanak.
Az év folyamán 106 fő 4261 óra önkéntes munkát végzett. Ebből 3039 óra nem igényelt
szakmai végzettséget,
ennek értéke 3039 x 656.5óra = 1 995.103,5 Ft
szakmai végzettséget igényelt 1222 óra x 762.5Ft = 931775 Ft
Az önkéntes munka értéke 2.926.878, 5 Ft
Ez 2015-ben 212 fő 4919 óra 3.256.666Ft volt.

3. Pályázatok
NEA 800 ezer működési támogatás
EMMI 500 ezer OFSZT
NKA 400 ezer OFSZT
4. Kulturális tevékenység
a) programok
Tavasszal Láthatatlan Egyetem elnevezésű program zajlott a művelődési ház és a
sportcentrum közös szervezésében, ahol budapesti egyetemisták tartózkodtak 3 napig a
településen.
Az elmúlt év hagyományos nagy programjai voltak a farsangi bál, a Tánc napja, az Adácsi
Búcsú, a balatoni táborozás, a Falusi Színjátszók Országos Találkozója,

a Mindenki Karácsonya és a hagyományos Zéta karácsony, valamint az évbúcsúztató
szilveszteri bál. Illik külön említést tenni a Mindenki Karácsonyáról, hiszen az egyesület
hölgytagjai sok-sok órán keresztül mézeskalácsokat készítettek, és az előadás előtt jelmezbe
öltözve kínálták az érkező vendégeket. Az előadás előtt a csoport karácsonyi műsorral
kedveskedett a közönségnek.
Vargáné Nagy Mária egyesületi titkár színházlátogatásokat szervezett 4 alkalommal
Budapestre, amire egyre nagyobb igény jelentkezik, még a szomszéd településről is
jelentkeznek színházbarátok.
Nagy megtiszteltetés volt egyesületünk számára a Nemzeti Művelődési Intézet egri
irodájának felkérése, hogy tartsak egy előadást novemberben a Tarnaörsön megrendezett
szakmai fórumon, hogy mások is megismerjék tevékenységünket, amit példamutatónak
tartanak.
b) Művészeti csoportok
b/1.) Veritas Színpad
Az év folyamán a Mágnás Miska előadással tájolt a csapat. Ellátogattak Nagyfügedre,
Karácsondra, Vámosgyörkre, Parádra, az erdélyi Bálványosváraljára, valamint helyben volt 2
előadás a novemberi Országos Színjátszó Fesztiválon, és a Mindenki Karácsonyán
2.) Néptánc csoport
A Néptánccsoport helyben 7 alkalommal lépett közönség elé. Ezen kívül bemutatkoztak
Karácsondon, Vámosgyörkön,Boconádon, Tarnaörsön. Gyöngyösön a XIX. századi Piac
rendezvényen, az abasári Katonadal fesztiválon, a balatonalmádi Hungaricum Fesztiválon és
az almádi kempingben. A nyár folyamán az Adriatica Folk Feszten Crikvenicában és Novi
Vinodolskiban öregbítették településünk hírnevét. Ősszel vendégként léphettek színpadra a
Rozmaring együttes 65. születésnapi ünnepségén a felvidéki Abaujszínán.
3.) Hastánc csoport
Helyben 5 fellépése volt a lányoknak. Ők is két alkalommal léptek fel Balatonalmádiban a
Hungaricum Fesztiválon, és ők is bemutatkoztak a kemping közönségének. Felléptek még
Karácsondon.
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 2015-ös évben 179.703 Ft volt. Ezt az összeget a Falusi Színjátszók
Országos Találkozójának megrendezésére használtuk fel. ugyancsak ez évben használtuk fel a
2014-es évben felajánlott 123.020 Ft-ot a Néptánc csoport Adriatica Folk Festen való
résztvételének támogatására.

d) számviteli beszámoló
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Eredménykimutatás
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1.
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c

d
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Közhasznú célú működésre kapott támogatás

8 762

7 079

a.
b.
c.
d.
2.
3.
4.
5.
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3
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E
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H.
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0

0

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

0

0

J.
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1 404
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2015. év
2. oldal
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A.

Személyi jellegű ráfordítások

3 584

1 560

1.
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1 734

1 560

0

0

- megbízási díjak
- tiszteleti díjak
2.

Személyi jellegű egyéb kifizetések
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3.
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340

B.

A szervezet által nyújtott támogatások

388
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Az elnökség 2016. január -22-én az 1./2016.(01.22.) sz. elnökségi határozatával jóváhagyta a
2015 évi beszámolót és a 2016 évi munkatervet.

Szekeres János Imréné
az Egyesület elnöke

A közgyűlés 2016. február -12-én az 1./2016.(02.12.) sz. közgyűlési határozatával
jóváhagyta a 2015 évi beszámolót és a 2016 évi munkatervet.

Szekeres János Imréné
az Egyesület elnöke
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