
 
A Hosszúhetényi Hagyományőrző Egyesület 2010. évről szóló közhasznúsági jelentése 

 
 
1./ Számviteli beszámoló 
 
A Hosszúhetényi Hagyományőrző Egyesület 2010. évi egyszerűsített eredmény levezetése: 
 
Összes közhasznú tevékenység bevétele ezer forintban:                  976
 Ebből 
 Pro Renovanda  pályázat          40
 Közhasznú tevékenységből származó bevétel        721 

Tagdíjbevétel              0 
Egyéb bevétel                         1

 Támogatás és szja 1%           93 
 Banki kamat            11 
Közhasznú tevékenység ráfordításai               1.322 
  
2./ Költségvetési támogatás felhasználása. 
2009 –ről áthúzódó üveges pályázatunk elszámolását csak részben fogadták el. Az elnyert 
összegnek egy részét vissza kellett fizetnünk, de így is maradt egy projektorunk a pályázatból.  
2010-ben 100.000 Ft-ot nyertünk működési célra. Elszámolás idén május. 
 A Pro Renovanda Hungariae Alapítvány Karácsony Sándor Szakalapítványától 
üvegnegatívok digitalizálására, kiállítás rendezésére 40.000 Ft-ot nyertünk. Pályázati 
forrásból vásároltunk egy cd lejátszót 
 A személyi jövedelemadó felajánlott 1%-ából 93.483 forintot utalt át számunkra az APEH. 
Ez előző évben ez 117.278 Ft volt. Az összeg egy részét a Múltmentő nyomdaköltségeire 
fordítottuk, a többit tartalékoltuk.  
A Ferroelektronics Kft. 100.000 Ft-os támogatását működésre és a pályázati visszautalásra 
fordítottuk. A REAL Hungaria kft. támogatás teljes költségét gyerekcsoportunk szállás, 
utazás, kirándulás költségeire fordítottuk. 
 
3./Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás 
Az egyesület az előző évben 1322 eFt ezer forint saját tőkével rendelkezett, melynek döntő 
részét pályázati célra fordította. Záró vagyon: 169 eFt 
 
4./ Cél szerinti juttatások kimutatása 
Szervezetünk nem nyújtott juttatást, így e soron nem történtek kifizetések 
  
5./ Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól, 
települési önkormányzat társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke. 
2009 –ről áthúzódó üveges pályázatunk elszámolását csak részben fogadták el. Az elnyert 
összegnek egy részét vissza kellett fizetnünk, de így is maradt egy projektorunk a pályázatból.  
2010-ben 100.000 Ft-ot nyertünk működési célra.  A Pro Renovanda Hungariae Alapítvány 
Karácsony Sándor Szakalapítványától üvegnegatívok digitalizálására, kiállítás rendezésére 
40.000 Ft-ot nyertünk. Pályázati forrásból vásároltunk egy cd lejátszót 
 
6./  A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke ill. összege. 
 Az egyesület tisztségviselői 2010. évben anyagi juttatásban nem részesültek, ez megegyezik 
az előző évivel. 



 
7./ A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:  
2010-ben is megjelentettük a Múltmentő c. kiadványunkat, amelyet ingyenesen juttattunk el 
minden hosszúhetényi háztartásba. 
Január 8-án Komlón a Carbon Rendezvényházban táncoltunk. Február 4-én a falunkat 
elkerülő út avatásán táncoltak fiataljaink. Február 12-én Kövesi Ferenc atya felkérésére a 
Gyárvárosi Plébánia és a Kolping Egyesület jótékonysági bálját nyitottuk meg.    
Április 17-én a Mandulásban a Tubes Családi napon szerepeltünk.  
Július 10-én Magyarszéken és az Üveges Hétvége keretében Pusztabányán szerepelt 
együttesünk. Július végén a kapolcsi Művészetek Völgye programjában, a Zengővárkonyi 
Hagyományőrző Együttessel Baranyát képviseltük.  Másnap hazaútban Nagyvázsonyban és 
Siófokon töltöttünk el kellemes órákat. A Népviselet Napját augusztus 8-án rendeztük.  
A Tolnai Német Klub meghívására német koreográfiákat mutattunk be az ottani németség 
hagyományos ünnepén.  Szeptember 4-én a pécsi Hauni gépgyár családi napján táncoltunk.  
10-én a Teret a vidéknek elnevezésű fesztivál fellépői voltunk Pécsett a Kossuth téren.  
A fesztivál keretében láthatta a közönség az Árkád bevásárlóközpontban elnökségi tagunk 
Radó Tihamér népviselet gyűjteményének legszebb darabjait is. November 27-én az Ikarosz 
Utazási Iroda meghívására a Szliven étteremben rendezett Görög esten szerepelt együttesünk.  
A görögországi vendégeken kívül a cég dolgozói és partnerei tapsolhattak az együttesnek. 
Pécsett a Pannon Magyar Ház bővítését követő avatóünnepségen táncosaink egy párral 
képviselték együttesünket. 
Május 29-én Bagon ünnepi közgyűléssel és konferenciával emlékeztek meg a szövetség 
képviselői a 20 éves jubileumról. Együttesünket Bertalan Éva, Füzi Gyula és Papp János 
képviselte. 
Két fő szakmai továbbképzését támogattuk a Muharay Szövetség rendezésében megtartott 
képzésen  ( Katonáné,  Horváthné ill. Lázárné ) 
Öt héten keresztül a komlói Pöndöly Néptáncegyüttes vezetőinek segítségével archív filmről 
lépéseket tanultunk. 
A Hosszúhetényi Népi Együttest, közel négy évtizedes, színvonalas hagyományápoló 
tevékenységéért a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség Muharay –Díjjal tüntette ki.   
December utolsó napjaiban leválasztottuk és átrendeztük raktárunkat. Készíttettünk egy 
szekrényt a próbaterembe. 
 
 
Hosszúhetény, 2011. február 10.  
                                                         Papp János elnök 
 
 


