
A Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület
Közhasznúsági jelentése
a 2011-es esztendőről

Általános összefoglalás:

A Közhasznúsági jelentés a Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület 2011. évi tevékenységéről
készült.
Jogszabályi háttérként a Közhasznú Egyszerűsített beszámoló, ezen belül a Közhasznúsági
jelentés összeállításában a többször módosított 1997. évi CLVI. sz. törvény a közhasznú
szervezetekről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgálnak. Gazdálkodását tekintve
a számvitelről szóló 2000. évi C. sz. törvényben előírtak a mérvadóak.

1., Számviteli Beszámoló:

A Közhasznú Egyszerűsített Beszámoló Mérlegből és Eredménykimutatásból áll, amelyet a
melléklet tartalmaz.
A Mérleg főösszege 681 ezer Ft, a saját tőke 573 ezer Ft.

2., Költségvetési támogatás felhasználása:

2011. évben a Szervezet 91 ezer Ft állami támogatást kapott, amelyet fel is használtunk a
folyó évben. A 2010. évi működési és programköltségekre fordítható NCA támogatás 2011.
évre jutó részét folyó évben használta fel a társaság.
A kapott támogatások összege 4.397 e Ft-tal kevesebb, mint előző évben., amely az egyre
nehezebb gazdasági életnek köszönhető.
A kapott költségvetési támogatásokat és felhasználását részletesen a 2. sz. melléklet
tartalmazza,  változások részleteit pedig az 5. számú melléklet mutatja be.

3., Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás:

Előző évhez képest a Szervezet vagyona 2.358 ezer Ft összeggel csökkent. A Szervezet
törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket használja fel közhasznú céljainak
elérése érdekében. 2011. év során is pénzvagyonából gazdálkodott, valamint az előző évben
elnyert támogatások áthúzódó értékeből, amelyet a 3. sz. Melléklet mutat be.

4.,Cél szerinti juttatások kimutatása:

2011. évben a Szervezet nem nyújtott más szervezetnek támogatást (4. számú melléklet), így
e soron nem történtek kifizetések.

5., Központi költségvetési szervektől, helyi Önkormányzattól kapott
támogatás mértéke:

2011. évben  910 e Ft támogatást kapott különböző jogcímeken.
A 2. sz. Melléklet tartalmazza a költségvetési támogatások értékét (91 ezer Ft), ezen felül a
helyi Önkormányzattól és vállalkozásoktól kapott társaságunk támogatást. Ez 444 e Ft-tal



több, mint az előző évi. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet
tartalmazza.

6., A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek juttatásai:

Tárgyévben szervezetünk vezető tisztségviselői tiszteletdíj nélkül látták el feladataikat, csak a
szükséges költségtérítésben részesültek.
A tisztségviselők juttatásai 2011. évben 221 ezer Ft személygépkocsi használat volt. A fenti
összeget támogatókkal való kapcsolattartás, valamint a meghírdetett programok szervezése
indokolta.
A vezető tisztségviselők juttatásait részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza.

7., A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Szervezetünk az Alapszabályban megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően
végezte tevékenységét 2011. évben.
Rendezvényeink a történelmi hagyományok megtartását szolgálták, kapcsolatok kiépítését
más civil szervezetekkel, klubokkal, iskolákkal és intézményekkel.

Az év során több NCA pályázati támogatással megvalósított sikeres rendezvény
tartottunk. A „Zöldelő Világ” projekt alkalmat teremtett arra, amit címében is
megfogalmaztunk, az ember kapcsolata környezetével, annak megóvása a zöldelő világ
megszerettetése. E célok megvalósítása érdekében együttműködést alakítottunk ki olyan
speciális civil szervezetekkel, amelyek képesek voltak a régióban a társadalom valamennyi
rétegét megmozgatni és megszólítani, a gyermek és ifjúsági korosztályt is a környezettudatos
életre való nevelés érdekében. Így többek között a témakörrel kapcsolatos rajzpályázatokra
több, mint 250 értékelő rajz érkezett. A projektben résztvevő négy civilszervezet kölcsönös
együttműködésben 1-1 részfeladatot valósított meg más-más témakörben és helyszínen.

2011. évben is tovább építettük kapcsolatrendszerünket, hangsúlyt fordítottunk a
regionális és a határon átnyúló magyar-maggyar partneri együttműködésünk fejlesztésére.
Ennek keretében valósítottuk meg a „Dunamenti folklór fesztivál” elnevezésű
rendezvényünket, melyen 4 szlovák és 5 magyar dalkör, illetőleg vegyeskar adott nagysikerű
műsort. Délelőtti programon, melynek helyszíne a Gyárvárosi Jézus Szíve templom volt, ahol
a kórusok a tájegységükre jellemző népdalokat és húsvét ünnepköréhez tartozó dalokat
mutattak be. A déutáni gálán könyebb dalokat énekeltek. A rendezvényről Masaryk Gyula a
kolonyi kórus vezetője így nyilatkozott: „Az egész találkozó tele volt örömmel, boldogsággal,
jókedvvel. Valamennyien úgy éreztük, itt szeretnek minket és szívesen fogadnak, látnak
bennünket.”
Megállapítottuk, hogy művészeti, kulturális hagyományaink még számos lehetőséget kínálnak
a térség civil szervezetei közötti további kapcsolatok építéséhez.

Hagyományos rendezvényünk volt a 2011 augusztusában megtartott „Családi
délután”, lehetőséget teremtve a hagyományőrző amatőr művészek bemutatkozására, a
települések és vonzáskörzetük kulturális együttműködésére.
Az egyesületünk keretein belül működő Gyárvárosi Daloskör színvonalas fellépéseivel tovább
öregbítette a városrész hírnevét.
2011. évben is segítettük a Gyárvárosban működő alkotóművészeket bemutató kiállítások,
találkozások szervezésével. Támogattuk a Gyárvárosi Általános Iskola 100 éves jubileumának
megrendezését, valamint a városrészünkben működő klubokat, civil szervezeteket.
Rendezvényeink látogatottsága 2011-ben tovább növekedett. Kiemelt programjainkon több
mint ezer fő érdeklődő vett részt. Szervezett kiállításainkat, baráti összejöveteleinket
átlagosan 70-90 fő látogatta.



Az év során megvalósított programokat a szervezet önkéntes aktivistái segítségével (46fő)
valósította meg.
Programjainkon közel 10.000 fő vett részt, amely hitelesen igazolja szervezetünk hatékony
működését.
Folyamatosan fejlesztjük egyesületünk honlapját, modern és felhasználóbarát rendszer áll
rendelkezésünkre.

Győr, 2012. március 03.

Záradék:
A közhasznúsági jelentést a szervezet közgyűlése 2011. március 29-i ülésén elfogadta.


