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Az Egyesület 
 
 
 
A Tűz-kör Közhasznú Kulturális Egyesület 17 magánszemély kezdeményezésére 2010. 
Március 17-én alakult meg Békéscsabán. 
Jogerős bírósági határozat száma, kelte:Pk.60050/2010/2/I, 2010.05.04 
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Békési út 15. 
Számlaszám: 11600006-00000000-42269124 ERSTE BANK 

 
A Kulturális Egyesület alapvető célja a hagyományőrző szemlélet, és életmód fejlesztő 
programok szervezése, lebonyolítása. A lakosság kikapcsolódását lehetővé tevő kulturális 
tevékenység. Ennek keretén belül: 
* Olyan tevékenységek, programok szervezése és lebonyolítása, amelyek elősegítik minden 

korosztály hagyományainkon alapuló egészséges életszemléletének kialakulását. 
*  Minden  olyan  tevékenység,  amely  az  egészségmegőrzéssel,  betegségmegelőzéssel 

foglalkozik. 
* Minden olyan tevékenység, amely elősegíti a hátrányos helyzetű szociálisan rászorulók 

segítését,  valamint  a  fogyatékkal  élők  nevelését,  oktatását,  képességfejlesztését  az 
esélyegyenlőtlenség leküzdése céljából. 

* Segítségnyújtás az idősebb korúaknak és az ellátásra szorulóknak. 
* Az élő zene stílustól független népszerűsítése, a kapcsolódó tevékenységek színvonalának 

fejlesztése. 
* Az összművészeti kommunikáció és együttműködés kialakulásának elősegítése 
* Az egészséges életmód népszerűsítése. 
*  Az Egyesület tagjai részére a társadalmi öntevékenység és közösségi élet 

kibontakoztatása. 
 
Az Egyesület 1997. évi CLVI. Közhasznú Szervezetekről szóló Tv 26 §-a szerint végzett 
közhasznú tevékenységei: 
1. Kulturális tevékenység ( pl. kulturális örökség megőrzése, hagyományőrzés, 
nemzetiségi, kissebségi kultúra ápolása), 
2. Sporttevékenység (pl. hagyományőrző sport játékok), 
3. Oktatási tevékenység (ismeretterjesztés), 
4. Egészségügyi tevékenység (mentális- és szenvedélybetegek kezelése, lelki segélynyújtás) 
5. Környezetvédelmi tevékenység (a természetes, az épített környezet védelme, 
állatvédelem, 
6. Nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi kulturális baráti cserekapcsolatok szervezése) 



 
 
 
 
 
 

2011 eseményei 
 
2011 év kiselőadás sorozatokkal telt. Előadókat hívtunk az egészséges test, szellem 
jegyében. Előadások voltak az egészséges táplálkozásról. Biolekvár, sajt, túró készítéséről, 
gyógynövények alkalmazásáról, gyógyteák készítéséről, tájhonos növényekről kaphattunk 
tájékoztatást.  Volt  előadás  a  jógáról,  kristálygyógyászatról,  lélekgyógyászatról. 
Vendégünk volt az Ókörös Trió, moldvai csángó zenével. 
Erre 15 000,-Ft támogatást kaptunk a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatától. 

 
Ezen kívül számos hagyományőrző eseményen is részt vettünk. 
Március 5-én búcsúztattuk a telet, a Meseházban Kiszebábút égettünk. 
Április 17-én Virágvasárnapi Villőzésen vettünk részt, mint segítő-szervező csapata BMZ 
tanyán. 
Április 30-án V. Szent György napi Sárkányeregetésen vettünk részt Mezőmegyeren, mint 
egyik szervező. 
Június  24-én  a  Múzeumok Éjszakáján a  Jankay  Galériában „Múlt-jelen-jövő„utazást 
tettünk az egyesülettel. 
Július 17-én a VIII. Arató Nap részesei voltunk. 
Október  1-én  elindultunk  a  Szent  Mihály-napi  főzőversenyen,  amit  Mezőmegyeren 
rendeztek meg a Kultúrházban. 
November  30-án  a  Jaminai  Közösségházban  Nógrádi  Csilla  kiállítás  megnyitóján 
felléptünk. 

 
Végül pedig megtartottuk December 13-án az első, önálló rendezvényünket, a Luca-napi 
Boszorkányságok elnevezésű rendezvényt, ahol minden Luca ajándékot kapott, és amit 
hagyományteremtő szándékkal rendeztünk meg a fiatalabb generáció számára. 
A Luca-napi Boszorkányságok, mint hagyományőrző, családi rendezvényt kb.100 fő 
látogatta meg. 

 
Támogatóink: 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és 

Sportbizottsága 20 000.-Ft 
További 20 000.-Ft támogatás egyéb szervezettől. 



 
 
 
 
 
 
 
 

A KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 
 
 
 
1.  A beszámolási kötelezettség 

 
Az Egyesület működését és 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jogi kereteit 
meghatározó jogszabályok a következők : 

- a Polgári törvénykönyvről szóló törvény, 
- az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, 
- a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény és , 
- a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 114/1992. (VII. 3.) 

Kormányrendelet valamint általános keretként 
- a 2000. évi C. Számviteli törvény 

 
2. Bevételek, támogatások 

 
2011. folyamán kapott támogatások és egyéb bevételek: 

- tagdíjak 29 000 Ft 
- Önkormányzattól kapott támogatás 35 000 Ft 
- gazdálkodó szervezetektől kapott támogatás: 30 000 Ft 
- magánszemélyektől kapott támogatások 39 000 Ft 
- kapott kamat:   1 000 Ft 
Összes bevétel: 134 000 Ft 

 

 
Bevételeiből 121 000 forintot használt föl az Egyesület, így 13 000 forinttal növekedett a 
XII. 31-i vagyona. 

 
3.  Vagyonfelhasználás 

 
A 2011. évi 13 ezer forint vagyonnövekmény 13 000 forint pénzeszköz növekményben 
testesül meg. 
Az Egyesületnek nincs adósága, eszköz állományának saját tőke fedezete 100% 

 
4.  Az Egyesület tagjainak, tisztségviselőinek adott juttatások 

 
Az Egyesület tevékenységében személyesen közreműködő tagok, tisztségviselők sem 
pénzbeli sem pedig másfajta térítést nem vettek fel munkájukért. 
Az egyetlen személyi jellegű kifizetés is sajátgépjármű használatért kifizetett költségtérítés 
volt ahol csak a felhasznált üzemanyag került megtérítésre. 
A könyvelést külső számlás szolgáltató – a Hankó és Társa Kft - végzi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
5.  A közhasznú tevékenység forrásainak felhasználása 

 
Az Egyesületnek 2011-ben fölhalmozási (beruházási) kiadása nem volt. 
A kilenc ezer forint gépjármű költségtérítés kivételével minden más a folyó költségekre 
elköltött dologi kiadás volt. 

 
Az anyagjellegű kiadások összesen: 113 000 forintot tettek ki: 
Ebből: - 28 000 Ft Bérleti díj 

- 59 000 Ft Kulturális és rekreációs költség (rendezvényszervezés költségei) 
- 15 000 Ft számviteli szolgáltatás 
-  5 000 Ft bankköltség és 
-  6 000 Ft fénymásolás és postaköltségekre volt felhasználva. 

A bevételek és kiadások elszámolása minden tag számára hozzáférhető és bármikor 
ellenőrizhető. 

 
 
 
 
Békéscsaba; 2012. Február 29. 

 
 
 
 
 
 
 

Virók Anna Mária 
képviselő 

 
 
 
 
Záradék: 
Ezen közhasznúsági jelentést az Egyesület közgyűlése 2012. Március 28-i Ülésén 
elfogadta. 


