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Teremtőkert Kulturális és M űvészeti Alkotó Egyesület 
2463 Tordas, Erdőmajor 1/A Hrsz. 59/2 
 
 
 

Közhasznúsági jelentése 
a 2011. évről 

 
 

1. Számviteli beszámoló 
 

A Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a 
számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve Közhasznú Egyszerűsített  
beszámolót állított össze. 
A mérleg főösszege 129 ezer Ft, a saját tőke 129 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. 
sz. melléklete, mely a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból áll. 
 

2. Támogatás felhasználása 
 
2011-ben a szervezet nem kapott központi költségvetésből támogatást. A helyi 
önkormányzattól 75 ezer Ft , vállalkozó- és magánszemély támogatóktól 130 ezer Ft 
támogatásban részesült, melyet közhasznú tevékenysége működési költségeire fordított. (2. 
számú melléklet) 
  

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 
 
Az Egyesület vagyona az előző évhez képest 73 ezer forinttal nőtt. Részleteiben jelentésünk  
3. sz. melléklete mutatja be. 
 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Szervezetünk nem nyújtott juttatást. (4. sz. melléklet) 
 

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek 
szerveitől kapott támogatás 

 
2011-ben a helyi önkormányzat 75 ezer Ft támogatásán kívül címben felsoroltaktól nem 
kapott egyesületünk támogatást. (5. sz. melléklet) 
 
 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, 
illetve összege  

Az egyesület vezető tisztségviselői semmilyen juttatásban nem részesültek. (6. számú 
melléklet)  
 
A 2011. évre vonatkozó pénzügyi beszámoló a 7. számú mellékletben található. 
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7. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló 
 

2010 második félévében alakult egyesületünk, mely kezdete óta intenzíven vesz részt a 
település kulturális és művészeti életében. Értékrendünk szerint, mely a hagyományok 
őrzésén, teremtésén, emberi, természeti, kulturális és nemzeti értékeink védelmén alapul: 
célunk egy olyan kézműves alkotóház, galéria és szálláshely létrehozása, mely teret biztosít a 
faluban tevékenykedő kézműveseknek és az általuk működtetett foglalkozásoknak. 
Az egész térséget egy olyan létesítménnyel kívánjuk gazdagítani, amely alkalmas régiós, 
országos és nemzetközi alkotótáborok helyszínéül is szolgálni. 
Tordas Község Önkormányzata térítésmentesen biztosítja számunkra a telephelyünkként 
szolgáló ingatlant, Kézműves Alkotóház létesítése céljából. Az év során jelentős 
erőfeszítéseket tettünk az épület rendbetételére.  
 
A helyi hagyományok, szellemi és tárgyi értékek felkutatásán és megőrzésén túl célunk, hogy 
a hagyományőrző mesterségeket minél szélesebb földrajzi térségben tanulmányozzuk, 
elsajátítsuk és mások számára is megismerhetővé tegyük. 
A helyi művészeti iskolával való együttműködés keretein belül meghatározó szerepet 
vállaltunk az iskolás korosztály kulturális, művészeti és kézműves oktatásában. 
Kurzusokat szervezünk és teret biztosítunk felnőttképzésnek. A kulturált, nevelő és építő 
szórakoztatás érdekében kiállításokat, előadásokat, filmvetítéseket szervezünk. 
A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára kedvezményes lehetőséget biztosítunk 
képességfejlesztő és tehetséggondozó programjainkon való részvételre. 
Célunk a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás, közös programok létrehozásával, 
cseretáboroztatások szervezésével. 
A környezettudatos életmód elterjesztése érdekében ismeretterjesztő előadásokat szervezünk, 
és együttműködünk környezetvédelmi csoportokkal. 
Céljaink beteljesítése érdekében szolgáltatásként tanfolyamokat, valamint ünnepkörhöz 
kapcsolódóan rendszeres és alkalmi kézműves foglalkozásokat tartottunk, részt vettünk a 
falurendezvényeken. 
Az egyesület internetes megjelenése: teremtokert.hu – ahol aktualitásaink, terveink, 
megvalósult programjaink megtalálhatóak. 
 
Tordas, 2012. március 22. 

 
 
 
Záradék: 
 
E közhasznúsági jelentést a Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület 
közgyűlése 2012. március 22-ei ülésén elfogadta. 
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Mellékletek: 

1. 2011.évi Egyszerűsített beszámoló (Mérleg, Eredménylevezetés) 
2. 2011. évi támogatás felhasználása 
3. 2011. évi vagyoni helyzet alakulása 
4. 2011. évi cél szerinti juttatások 
5. 2011. évi átvett támogatások 
6. 2011. évi vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 
7. 2011. évi pénzügyi beszámoló 
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Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület 
2463 Tordas, Erdőmajor 1/A Hrsz. 59/2 
18144150-1-07 
 
 
2. számú melléklet 
 

Kimutatás a 2011. évi támogatás felhasználásáról 
 

2011. évben kapott támogatások: 
1. helyi önkormányzattól 75 eFt 
2. vállalkozástól 90 eFt 
3. magánszemélyektől 40 eFt 

Összesen: 205 eFt 

2011 évi felhasználás 
Közhasznú célú működésre 205 eFt 

Összesen: 205 eFt 
 
 
 

 
 
3. számú melléklet  
 
 

Kimutatás a 2011. évi vagyoni helyzet alakulásáról 
 

adatok EFt-ban 

Megnevezés 2010 2011 Változás 

Alapítói vagyon       
Előző évek tartaléka   56 56 
Tárgyévi eredmény 56 73 17 
Kötelezettség       
Vállalt kötelezettség       
Összesen 56 129 73 
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4. számú melléklet, 
 

Kimutatás a 2011. évi cél szerinti juttatásokról 
 
 

2011. évben cél szerinti juttatás nem történt. 
 
5. számú melléklet 
 

Kimutatás a 2011. évben központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, 
kisebbségi települési önkormányzattól. a települési önkormányzatok társulásaitól és mindezek 

szerveitől átvett támogatás mértékéről 
 
2011. évben központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, kisebbségi 
települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásaitól és mindezek szerveitől 
támogatás nem érkezett. 
 
A helyi önkormányzattól működési költségekre 75 ezer Ft összegű támogatás érkezett. 
 

 
 
6. számú melléklet 
 

Kimutatás 2011. évben a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
mértékéről, összegéről 

 
2011. évben a Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület vezető tisztségviselői 
semmiféle juttatásban nem részesültek. 
 
 
 
7. számú melléklet 

 
Pénzügyi beszámoló 

a 2011. évi működésről 

2011.évi nyitó adatok:  
Bankszámlán lévő összeg: 56 eFt 
Pénztárban lévő összeg:         - eFt 
Követelések           - eFt 
Összesen: 56 eFt 
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adatok EFt-ban 

Megnevezés 
2011.01.01. 

nyitó 
egyenleg 

2011.évben 
befolyt 
összeg 

2011.évi 
felhasználás 

2011.12.31-én 
rendelkezésre 

álló összeg 
Megjegyzés 

Alapítói vagyon               56                     56       
2010. évről áthozott 
eredmény 

Közcélú 
működésre kapott 
támogatás 

           205                 205                       -       
Tordasi 
Önkormányzat, Ikea, 
magánszemélyek 

Közhasznú 
tevékenységből 
származó bevétel 

           606                 477                     129     

Kerámia-, szövés-, 
rajz- szakkörök, 
húsvétváró, adventi 
rendezvények 
bevételei 

Tagdíj            110                 110                       -         

Egyéb               17                   17                       -       Megtérített költség 

Összesen:               56              938                 865                     129       
 
 
 
 
 
 
Tordas, 2012. március 22. 

 


