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A. C)sszes közhasznú tevékenység
bevétele (l+ll.)

382 667

I. Pénzügyi Ieg rendezett bevéte|ek
(l t2+3+4r5)

382 667

|. Közhasznú célú működésre kapott
támouatás

230 3il

a) a|apítótó|
b) központi költségvetéstő|:

o) he|yi önkormányzattó| : 50 80
d) társadaIombi aosítótó| :

e) r80 231
ribből |% r30 231
l) továhbuta|ási cé||a|

2. Pá|vázati úton r00 t))
.j. Kijzhaszn ir tevékenységb ő| származő
bevelel

30 r60

.4 l'asd íi bó| sz'ármaz.ő bevéte| ll t9
s bevétel n 22
l L Í,énzbevéte|t nem je|entő bevételek
B. Vá| lalkozási tevékenvsée bevéte|e 0 0
( l.énylcges bevételek (A/l. +B/l 382 667
D. Pénzbevételt nem jelentő bevéte|ek
(A/il.1B/il.)

0 0

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai
il r2+3r4)

L+5/. s30

| ' Ráfordításként érvénvesíthető kiadások 388 486
[bbo|: továbbuta|t támosatás
2. Ráfordítást ie|entő eszközváltozások 44 44
.1. Ráftlrdítást ielentő elszámolások
4. RáÍbrdításként nem érvényesítheto
kiadások

0 0

l;. Vá||a|kozási tevékenység ráfordításai
(l+2+3+4)

0 0

l 3.áfordításként érvényesíthető kiadások
2' RáÍbrdítáSt jelentő eszközvá|tozások
3. Ráfordítást ie|entő elszámo|ások
4. Ráfordításként nem érvényesíthetij
kiadások
(i.'Iárgyévi pénzügyi eredmény ( t- | +-

2l
-6 r8l

| . Kcizhasznú tevékenység tárgyévi
pénzügyi eredménye (^l |-El | -El 4)

-6 t8l

I2. Y á||a|koz'ási tevéken 0 0



pénzügyi eredménye (B/|-F/ | -Fl4)
H' Nem pénz}en rea|izá|t eredmény (+- |

| -ll
-44 -44

l. Közhasznú tevékenység nem pénzben

IS9Lir.4!! s.qq.gnyg(44]:E4:1ry3 )

-44 -44

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben
realizá|t eredménye (B/z-F /2-F /3\

0 0

I. Adózás előtti eredmény 0 0
J.Jrzqlq4glg !4rs4!9gi adó 0 0
K.'rársvévi eredménv -50 137
l . Ktizhasznú tevékenység tárgyévi
credménye (A/l+A/||)-(E/ | +El2+El3)

-50 t37

2. VálIa|kozási tevékenység tárgyévi
eredménye (l-J)

0 0

éves bes:ámoló
2008' l-I2. hó 2009. l-l2. hó

A. BeÍb ktetett eszko:ök: t03 59
l' l nlmaleriális,javak: 0
Il. Targvi es:közök: t03 59
I I I. BeÍéktetett pénzüsvi eszköztk:
l]. h.orpoes:ktzök: 401 58J
I. Kés:letek:
lI. Követelések:
IIl. Ertékpapirok:
t|,. Pénzes:közök 401 581
Es:kö:ök bkt íváb öss:esen 504 613
(,' Saiát tőke 501 ó1I
l. Indulo tőke - Jeg1lzett t(ike, ebből.
viss:avásárolt lulaidoni részesedés
nél,érÍéken:
ll' .I'őkcvúlto:ás 

/ Eredmé 551 501
ilt. Lek0tt;tt tartalék:
lV. Targlévi eredmény
u l u p le tl é ke nysé g b ő l ( kö: h asznú
tavékenységből) :

-50 t37

V. Tárglévi eredmény vallalkozási
tevékcnvségből:
E. Céltartalékok 0 0
F', Kötcle:ettsések 0 )

l t ó ! rrx orol t köte l e:ettsé pe k:
l I oss:li le i tlralú köte le:e t l sépe k:
Ri,v id l e i d ratú köte l e:e tt sépe k : 0 0
F t l rras ok ( passz iva k) öss:e se n 504 613



B. Kti|tségvctési támogatás fe|használása
Io,,il: 2009. évbcn az Egyesü|ct kapott 23 l .220ft-ot

C. A vagyon fe|haszná|ása
A vagytln fe|haszná|ásár(l| a számviteli beszámo|ó tanúskorlik.

D. Cé| szerinti j uttatások kim utatása
,I.iirsadaInri 

szervezetek részérc adott vissza nem tórítcndÖ lámogatások összcgc 0 Ft vo|t.

E. Központi kiiltségvetési szervtő|, c|kü|önített álIami pénzalaptó|' he|yi
önkormányzattő|, kisebbségi tc|epülési önkormányzattó|, az cgészsógbiztositási
önkormány,Lattő| és mindezek szerveitő| kapott támogatások mértéke
lVl a.j si onkormányzat támogatása: 80.000ft

F. A,z Egyesü|ct vezető tisztségvise|óinek nyújtott juttatások értóke, i||etve összegc
Az t:gyesület képvise|ője Í-eladatát társadalmi munkában |átta c|.

G. A 2009. évi közhasznú tevékenységrő| szó|ó tartalmi tleszámo|ó

A Majsi Ku|turális Egyesiilct a 2009. évben az a|ább felsoro|t eseményeket bonyo|ította le, i||etve
nregrcndezósében segített'

]0()9.0].2|-én megtaÍottuk a XVI. Majsi Farsangi rendezvényt.
Dé|előtt az Ónkormányzat }1ázasságkötő termóbcn Csi||ag Gábor Majsró| e|sz.ármazoLt épü|ctszclbriisz és
arrtat(ir Í.estii képeiből nyí|t kiállítás, ami két hétig volt megtckinthető. Mayer Mihá|y pécsi l]őtisztelcndő
Ptispök Atya szernélycsen is megtrszteIte rendezvónyünket.
E'stc a MÍive|ódési Ház nag\,terrnében megtartottuk a vidám farsangi műsorunkat.
A laIu rrrinden korosztá|ya szcrepe|t. l.ellópett a l|armónia F)nekegyüttes. a Majsi Frey.lános Á|ta|ános
Isko|a és óvoda diák.jainak nép és modcrntánc csoportja, ma.isi amatőr sz'ínjátsz(l kőr tagiai' va|arnirrt a
ttcnlrég aIakuIt ',Scl ist gut'. TánccgyÜttcs.
N4/rrcius 7-én együttrnűködési mcgálIapodást kotöttünk a Nagynyárádi Művészeti l-gyesü|ettcI köztis
pror]r.arnok szervczésére'
Március 9-én NCA pá|yáza\oL adtunk be l55.000.-Ft-ra pá|yáztunk' működési cé|ra.
Má1us 0|-én l0 órátó| a Műve|ődési Ház udvarán a közsóg civiI szervezeteivc| közöscn Má.iusÍá-á||ítás.
Íóziivcrseny' ós sok kulturá|is program kerü|t megrcndezésre, az cstÓt tábtlrtűl'ze| zártuk.
lV|á.|rrs .i0.án a fent enr|ítctt he|yszínen Má.iusÍ-a-kitárrcolás, gycrmeknap. Az őszrc tcrvezett program czcn
aZ cstén Ictt nregtartva. A 38 ive a|aku|t iskoIai fúvószcnekar ''Tú|ó|ői'' adtak önál|ó koncer-tet' majd
rrtculepetós vendégként Orosz Zoltán harmonikaművószt ha||hatta a közönség.
.lúrnius 5-én az Oszikék E'gycsület juniá|isán vendógeskcdtünk.
.lrinius 29-.jú|ius l. Megtartottuk a Művclődési ||áz'z.a| kozösen az. Y- kézmíivcs tábort, Ilegedűs l:mese
keiznlÍives szakoktató vczetésévc|. ].éma a,,Víz vi|ága'' volt. A gyerekck megismcrkcdhettek a vízi
i|ő|ényekke|. a tengcrek élővilágáva|. ,|.cxtilfestóssc| 

zász|ókat, körmön ícrnássa| karkötokct készítcttek.
llIkeszítették a Karib és a Holt tenger ''térkópei|'. I'apírhajtogatássa| á||atÍigurákat' varrássaI szitakötőt
készítettek. A tizenhat résztvevő diáknak
nauv élményt.ie|cnlett ez a tábor.

.|úlius l |-ón a Pécsi Szabadtéri Játékok t,égy.|ó nrindha|á|ig című darab.iát nózhettük rneg.
|,z tt st.ínház|átogatás azért is nagy é|mény volt, mert a |őszercpben egy ma.isi kistliák iÍl. .l.ar|ós 

Fercnc

'.nriivészÍlr 
.. 

e|őadását nózhettiik meg.
Jú|ius 20-án a beadott NCA pá|yázaton l55.000'-Ft vissza nem térítendo rnűködési támogatást nycÍi'ink.
l\ttgttszttts lt-9. VIl. Majsi inyerlc|csztivál. Művészeti csoportjaink szercpeltetésc, a Nagynyárádi
l\1firészcti Egycsü|et vcndégszcrcpeItetóse, szcrvezésben is segítcttük a rendczvényt.
Szcpternber |-én cgyüttműködési megá|lapodást kcitöttiink a majsi ljrey János A|ta|ántrs Isko|a és Ovoda
igazuat(ljiiva|, amiben válIa|juk a közös kuIturális rendezvényck szervezésót.



októbcr l |-in íelkértük a |".ondéria Művészeti Egyesületet a20|0.02.|3-án megrendezésre kerülő Majsi
Farsang művészeti kiá| l ítására.
()któbcr |7.én szüreti fe|vonuláson a táncegyi.ittesek és a népvise|etbe öltöziitt gyerekek vonultak a fa|u
utcáin.
November |3-án a Márton napi Iampionos fe|vonuláson az óvoda és isko|a diákjait mi is e|kísértük.
Ntlvember 26-án megkezdtük axVll. Majsi Farsangi e|okészü|eteket, kiosztottuk a szerepeket.
Dcccmbcr c|ejótől a Harrrrótlia Erlckegyiitles kü|önbözo helyeken adventi koncertet adott.
Deccmber | 8-án a község intézményeivel és civiI szervezeteivel közösen ünnepeltük a Falukarácsonyt.
A Majsi Ku|turális Egyesület tevékenységi köre kihatott a te|epü|és és a szomszédos falvak minden
koros:rtályára és társada|mi rétegének etnikai kisebbségek érdek|ődésére. Az egyesii|et úgy Szervezte
programjait, hogy azon az említett korosaály és népcsoportok aktívan részesei |ehettek, akár tevő|egesen,
akár közönségként. Rendezvényeinken a Bóly Városi Televízió felvéte|eket készített, amik a Sághy.Sat
kábe| tv mr.isorán voltak láthatóak.
A rendezvények fotói a http://www.majsikultura|isegyesuIet.hu/ga|ery.htmI tárhelyen megtekinthetőek.
A beszámolóbó| kitűnik, hogy az egyesü|et a telepíilésen működő intézményekke|, az egyházakkal' az
Ónkormányzatokkal va|amint a civil szervezetekkel összefogva valósította meg programjait.
A tcvékenységbe bevont aktív egyesü|eti tagok száma 47 fő, ezen kívü| még sok önkéntes segítőre
számíthattunk.

Az ogyesület 20|0 évben tevékenységének fokozását és ezá|ta| bevéte|einek növe|ését teryezi közhasznú
tevékenysége körében'

Mais. 2010.03.05.
+ t r,\

\d"i"pt-e-
MAJ6| KulTudÁffi{fi{sÍrEr

7783 Mals. Táné|u{yÜ. 376.

edógzám: í&90567&142
Sassz': 501 00064-1 200002 1

7ára<lék..
E közhasznúsági je|entóst a Majsi Ku|turális Egyesü|et taggyűlése a20|0.03.|2-én megtartott ü|ésén
olfosadta.



MAJs| KULTURÁLIs EGYEsÜler xÖznnsznÚ szÁtvlvlTELl geszÁníoLó
2009.év

Bevétel:

1 Majs Község onkormányzata
2 Német kisebbségi tnkormányzat
3 APEH SZJAI%
4 NCA pá|yázat
5 Gazdá|kodT szervezet adományai
6 Magánszemé|y adománya
7 Tagdíjbefizetések
B Banki kamat
9 Kerekítés

50 000 Ft
30 000 Ft

231 220 Ft
155 000 Ft
110 000 Ft
50 000 Ft
19 200 Ft
21 822 Ft

1Ft

Kiadás:

Osszesen.'

1 Fenntartási és Úz.anyagok /e|em' mikrofon kábe|/
2 Nyomtatvány,irodaszerek
3 Egyéb anyag kÖ|tségek / virág, dekoráció/
4 Posta, adatátvite|
5 Baranya Megyei Ku|t.Szöv.tagdíj
6 Banki költség
7 Hirdetés
B Könyve|ési Díj
9 Rendezvények repr.kt|tsége

10 Harminia EnekegyÜttestámogatása
11 Kikü|detésidíj
12 Mikrofonok vásár|ása
13 Videó fe|véte| készítés
14 Ajándék uta|vány,t5 Kerekítés

667 243 Ft

18 601 Ft
42 264 Fl
27 460 Ft
76 410 Fl
5 000 Ft
6 600 Ft

14 400 Ft
24 000 Ft
96 442 Ft
50 000 Ft
57 263 Ft
50 000 Ft
7 500 Ft

10 000 Ft
5Ft

Osszesen; 485 945 Ft

i\\. l\
\ eli^il 1f\^^í)

"\
|uA"Jst KULTURALE EGYESoLEÍ

7783 Ma|s, Táncs|cg u.376.
..ls?.ám: 1830567&í{2

'': llrs..:' 50.l 0(X)64-12ú0021

Majs,20'10.03.05



Kiizhasznrí Je|entés

Ma.isi Kulturális ligyesület
20()9.évre
A közhasznú szervezetekről szóló |997.évi CLV.törvény irja elő a vagyon fclhaszná|ásával
kapcsoIatos kimutatást

Mcgnevezés 2009.01.01 Évközi változás 2009.12.3r
.l.árgyi 

eszközök

Pénzeszközök

I 03eft

401eft

-44eft
+1 83eft

59eft

584eft

Eszközök

Saját tőke

KöteIezettséc

504eÍt

504eft

0eft

I39eft

+1 37eft

+2eft

ő43eÍt

641eft

2eft

Forrdsok

Vawon

504eÍt

504eft

I39eft

l39eft

643eÍt

643eft

A vagyon változás oka:
Az cgycsület közhasznú tevéken.ységének bevételei magasabbak a közhasznú tevékenység
ráfordításainál l 39eft-al

Kclt 2010.03.05.

Tényi János

MAJSI KULTURALIS EOYESOI"ET
.'.'93 Mals. Táncs|og u.37B.
' 1.:''anl: 1890567&1'02
t]i "'rln00064.1200002í


