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Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.
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Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok

GYÖNGYÖS  VÁROS  BARÁTAINAK KÖRE

1 632 1 892 1 632 1 892

276 314 276 314

1 091 1 298 1 091 1 298

265 280 265 280

4 5 4 5

1 636 1 897 1 636 1 897

1 673 1 618 1 673 1 618

72 72

18 18
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:
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Szervezet neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2    Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2    Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1  Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):
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XIX századi piac 961 1 100

Zene mindenkié előadás 0 150

Bánk Bán Opera részletek a Nagytmelomban. 60 50

1 021 1 300

1 021 1 300

0 0

0 0

0 0
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Szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő
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Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-142
M1 -  Mellékletek

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

10 Egri Törvényszék

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.06.16 17.10.10



PK-142
PK-142-02 Szöveges beszámoló

GyVBK 2015 Elnökségi beszámoló.pdf



 

1 

 

Gyöngyös Város Barátainak Köre Elnökségének beszámolója 

az egyesület 2015. évben végzett tevékenységéről 

 

Gyöngyös Város Barátainak Köre, mint közhasznú egyesület a 2015. éves munkatervben, ill. azon 

túlmenően, de az Alapszabályban megfogalmazott közhasznú tevékenységek célkitűzéseivel 

összhangban végezte feladatát. A szekciók megalakításával az elnökség irányításával kiegyensúlyozott 

munkamegosztás volt tapasztalható.  

Az alábbi eseményeket az elnökség a Kulturális Szekcióval és a Sport Szekcióval együttműködve 

valósította meg. Köszönjük a szekcióknak, hogy munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy egyesületünk 

rendezvényei az egyesület és Gyöngyös lakosságát, azaz a város javát szolgálta 2015. évben is a 4. 

pontban rögzítettek szerint.   

1. TAGNYILVÁNTARTÁS 

A 2015. december 31. állapot szerinti tagnyilvántartást és tagdíj befizetés nyilvántartást  az elnökség 
tagjai és a Felügyelőbizottság elnöke a 2016. március 11-i Elnökségi ülésen  megtekintette.  A 
tagnyilvántartás és a tagdíj befizetés napra készen van vezetve az Alapszabály  I. fejezet 5.1. pont VI. 
fejezet 4.5. pont értelmében.  
 
RENDES TAGSÁGI VISZONY ALAKULÁSA 

 

Rendes tag létszám 2014 .december 31. KÖZGYŰLÉS UTÁNI ÁLLAPOT 141fő 
2015-ben meghalt  1 fő -1fő  

2015. évben új belépők száma: 24 fő  +24fő  

2015. december 31. taglétszám 164 fő  

KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ TAGSÁGI VISZONY ALAKULÁSA   

Tiszteltbeli tagsági viszony   
Dr. Eperjesi Imre tiszteltbeli tag elhunyt  
Dr. Dezső István  
Fülöp Magdolna  
Dunai  György Sándorné 
Bálint György  
Szilágyi Erzsébet    

6 fő 

Tiszteltbeli elnök: Dr. Fülöp Lajos  1 fő 

Társult tagsági viszony  

1.Szarvas  Város Barátainak Köre  
2. Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete 
3. Gyöngyösi Városszépítő és Védő Egyesület 
4. GYÖNGYÖS – MÁTRA  TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola 
6. Sound of Spirit  
7. Jó Palócok Egyesület  

7 tagszervezet 
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2.TAGDÍJ BEFIZETÉSEK  

A tagdíj nyilvántartás naprakész vezetése az  Alapszabály V. fejezet 4.3.3. pontja alapján történik.   

2015. március 31. után 50 értesítés került kiküldésre tagdíj nemfizetése miatt, az értesítésekben 
levezetve,- ha volt - a már megtörtént befizetések és azok összegét közöltük. Ennek alapján több évre 
visszamenőleg is történtek befizetések 2015. évben.  
A tagdíjbefizetés nyilvántartására az elmúlt évekre vonatkozóan a meglévő számviteli bizonylatok 
alapján került sor. A több évvel ezelőtti nagyobb összegű egyszeri befizetések - az évek során 
emelkedő tagdíjösszegek figyelembe vételével – kerültek átvezetésre  a tagdíjnyilvántartásba, mivel a 
bizonylatokra az van írva, hogy  tagdíj, és az Alapszabályban nincs tiltva az előfizetés.  
2015. december 31-i  163 fő taglétszámból 12 fő tag nem fizette be a tagdíjat.   
 

  

1 2004-ben nagyobb összeget befizetett, amivel 2013-ig a 
tagdíj fedezve, de nincs elérési lehetőség, keressük a 
tagsági viszony  fenntartása céljából 

  

2 2004-ben nagyobb összeget befizetett, ami 2013-ig a tagdíj 
fedezve, de nincs elérési lehetőség, keressük a tagsági 
viszony  fenntartása céljából. 

  

3  Az elnöknek azt mondta, hogy elköltözött a párja, és 
elköltözött utána, azóta nem reagál a megkeresésekre.  

  

  

4 Egyik tagtársunk nagynénje, akinek tájékoztatása szerint 
lebetegedett  

  

5   Alapító tagok, többszöri értesítésre nem reagálnak    
6 

  

7 a férj alapító tag,és  tagságát megújította 2014-ben, de 
azóta sem fizet tagdíjat, sem ő sem a felesége többszöri 
értesítés ellenére. A 2016. évi elején írta, hogy be kívánják 
fizetni, de nem történt semmi.  

8 

  

9 Nem reagál a belépés óta leveleinkre ,amit az általa küldött 
e-mail címre küldtünk 

  

10 Végre sikerült egy adategyeztető – email címet, és címet - 
kérni unokahúga közvetítésével, de azóta nem reagált a 
megkeresésekre 

  

11 Értesítés ellenére nem reagál  

12 A párja – 3. pont- júniusban bejelentette az elnöknek, hogy 
elköltözött Gyöngyösről.   
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 „Alapszabály IV. fejezet 6.2. pont: 
Az Egyesület alapszabályát súlyosan sértő magatartásnak minősül, ha a rendes tag tagdíjat nem fizeti 
meg határidőre. A tagdíj nem fizetése miatt a rendes tag kizárását megelőzően az elnökségnek 
egyszeri írásbeli értesítést kell küldeni a rendes tag részére a fizetési kötelezettség teljesítési 
határidejének meghatározása mellett.  
Az ügyet a HATÁROZATOK KÖNYVÉ-ben rögzíteni kell. A határozat ellen a tagnak fellebbezési joga 
nincs.„ 
Az Elnökség 2016. március 11- i ülésén döntött, hogy aí  Közgyűlésnek javasolja a nem fizető tagok 

törlését a tagnyilvántartásból.  
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3.Pályázatok, támogatások  2015: 

Országos pályázatok Pályázott összeg Elnyert összeg  Egyéb 

NEA-15-M kódszámú Civil 

szervezetek működési célú 

támogatása 2015. című pályázat:      

 
250.000Ft 
VISSZA NEM 
TÉRÍTENDŐ  

 

Indoklás: A Támogató döntése értelmében a 

pályázata a források korlátossága miatt 

támogatásban nem részesül. Pályázat a várólista 

481. helyén áll.  

2015. decemberében VISSZATÉRÍTENDŐ 

250.000Ft-tot kaptunk.  

A 250.000Ft VISSZÍTÉRÍTENDŐ 

TÁMOGATÁSRÓL lemondó nyilatkozattal 

lemondott 2016. február 3-án az egyesület  

NEA-KK-15-SZ Civil szervezetek 

szakmai programjának támogatása 

2015. című pályázat:  

 
1.000.000Ft 
VISSZA NEM 
TÉRÍTENDŐ  

 

Indoklás: A Támogató döntése értelmében az Ön 

pályázata támogatásban a források korlátossága 

miatt támogatásban nem részesül. Pályázat a 

várólista 1138. helyén áll. 

 

 

Gyöngyös-Mátra Turisztikai 

Közhasznú Egyesület (TDM) 

Pályázott összeg Elnyert összeg   

XIX. századi piac marketing 
tevékenységére 

100.000Ft 100.000Ft A 100.000Ft  támogatási összeg felhasználása 
Számlaszám Tárgy Bruttó Ft. 

VL1SA 5391572 XIX. századi piac szórólap, plakát   22860,00 

HC4SA1716479.  Hirdetési díj   78740,00 

összesen: 101600,00 
 

Önkormányzati pályázatok Pályázott összeg Elnyert összeg   

Közművelődési pályázat: 
7/4.078-86/2015. számú szerződés 
1.)AMIT A ZENÉRŐL TUDNI KELL című 
előadássorozat 2015. évi előadásai  
2.) Tehetséges gyöngyösi fiatal amatőr 
képzőművész kiállításának 
megrendezése 

250.000Ft 150.000Ft Sorszám Megnevezés Szállító Bizonylat-szám Nettó 

összeg (Ft) 

Bruttó 

összeg (Ft) 

Támogatás 

terhére 

elszámolt 

összeg (Ft) 

1.  hirdetés 
Mikrokapcsolat 
Kft 

AC4SA3377676 17000,00 21590,00 21590,000 

2.  
hangszer 
hangolás 

Ferenc Sándor WH1SA 5156610 15000,00 15000,00 15000,00 

3.  műanyag tálca Fénytech 94 Kft. NQ9EB9642389 370,78 470,00 470,00 

4.  
plakát 
kihelyezés 

Kecskés Attila 
Bálint 

SZ1SA3410166 8890,00 8890,00 8890,00 

5.  hirdetés Mikrokapcsolat HC4SA3548342 17000,00 21590,00 21590,00 

6.  papírtermékek Ecoplan Kft. KB5EA0001783 21456,65 27250,00 27250,00 

7.  
plakát terv, 

kivitel 

Garamond 

Grafikai Kft. 
VL1Sa5391619 40000,00 50800,00 50800,00 

8.  
nyomtatás 

meghívó 
Copiguru Kft. CT3EA4266138 3472,40 4410,00 4410,00 

   Összesen: 123189,83 150 000,00 150 000,00 
 



 

5 

 Pályázott összeg Elnyert összeg   
Sportrendezvények pályázat: 
1. Gyöngyös város sportélete XIX. 
századtól napjainkig című 
fotókiállítás. 
2. Városi gyaloglónap Kiss Antal 
ezüstérmes olimpikon vezetésével.  

1. pont: 150.000Ft 
2. pont:   50.000Ft 
 

 

A pályázat elutasításának indoka:  
…”a Bizottság az Önök pályázatát nem részesíti 
támogatásban, mert az nem felel meg a pályázati 
kiírás feltételeinek (a pályázatban csak 
sportegyesületek, alapítványok, szakszövetségek 
vehetnek részt).” 

 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK  

TÁMOGATÁSI CÉL  TÁMOGATÁSI ÖSSZEG  Cél szerinti felhasználás  

60-28/2015.-F-4. számú  
XIX .századi piac 2015.  

1.100.000Ft 1.100.357Ft 
költségrészletező 90 tétel szla. igazolva 

     

 
60-71/2015-F-4 szám. szerz.  
Dr. Tatár László 
alpolgármesteri keretéből  

50.000Ft  Sorszám Megnevezés Szállító Bizonylat-szám Nettó összeg 

(Ft) 

Bruttó összeg 

(Ft) 

Támogatás 

terhére 

elszámolt 

összeg (Ft) 

1.  
koncert 

szervezés  
Miller Lajos ev.  HC4SA3795552 30000,00 30000,00 30000,00 

2.  hirdetés Mikrokapcsolat HC4SA3548152 17000,00 21590,00 20000,00 

   Összesen: 47000,00 51590,00 50000,00 
 

 

A fentiekben részletezett pályázatokat benyújtásra elkészítettük, a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat beszereztük, hatósági igazolásokért elutaztunk, ( 

saját kts.) az elszámolásokat a szerződés szerinti határidőre elkészítettük,és leadtuk a pályázatot kiírónak. 
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4. 2015. évi programok  

4.1. GYÖNGYÖS VÁROS BARTAINAK KÖRE KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE 2015. évben  

Dátum Program megnevezés/leírás 

01.12. Don-kanyar hősi áldozataira emlékeztünk – résztvevők: 20 fő egyesületi tag  
 A Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület megemlékezést tartott a Don-kanyar hősi 

áldozataira ”Valahol Oroszországban… 1943 – 2015” címmel, amelyre meghívták 
egyesültünk tagjait is. A megemlékezésen a Szent Bertalan templom falán elhelyezett 
emléktáblánál elhangzottak az I. világháborús katonadalok az Aba Sámuel Történelmi 
Daloskör előadásában. A rendezvényen egyesületünket húsz fővel képviseltük, köztük 
olyan tagtársunk, akinek nagyapja halt hősi halált a Don-kanyarnál, neve mementóként 
az emléktáblára felkerült. A hozzátartozók és leszármazottakon kívül civil szervezetek is 
meggyújtották a megemlékezés gyertyáit. 
 

01.24. Hagyományos disznóvágás, disznótor –résztvevők:  84 fő 
 Hagyományos disznóvágás, disznótort rendeztünk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola Vendéglátó Oktatási Centrumában, 
(Gyöngyös, Sóház tér 3.). A rendezvényen a társszervezetek képviselői is részt vettek.  A 
rendezvényen a disznótoros étkek mellett a zene, népi játékok idézték a népi 
hagyományokat. A rendezvény célja a régi disznóvágás és hozzá kapcsolódó disznótor 
hagyományainak bemutatása a fiatal nemzedék számára, valamint a hagyományok 
megőrzése, és a közösségépítés.   

  
01.31. Pátzay János Zenei Alapítvány Jótékonysági bálján vettünk részt 

2015. január 31-én a Pátzay János Zenei Alapítványtól kapott egyesületünk meghívót a 
Jótékonysági Bálra. A meghívást 16 fő fogadta el. A bál bevételét a Pátzay János Katolikus 
Zeneiskola növendékeinek fellépéseire fordítják. A zeneiskola tanárai, magas szintű 
előadásukkal, nagy zenei élményt nyújtottak. A farsang jegyében megrendezett műsor 
bővelkedett jó előadott prózával, énekkel és zenével. 

  

02.07. Városbálon vettünk részt  2015.  
 A hagyományos Gyöngyösi jótékonysági Városbálon egyesületünk évek óta részt vesz. A 

Mátra Művelődési Központban 19. alkalommal rendezték meg a Városbált. Ebben az 
évben a Gyöngyösi Diákokért  Közalapítványt támogatták a bálozók. Egyesületünk 
részéről  kilenc  fő vett részt a bálon. Az adományokkal együtt 1,823 millió forint gyűlt 
össze a gyöngyösi diákok támogatására. A bálon fellépett többek között egyesületünk 
társult tagja a  SOUND OF SPIRIT énekegyüttes Nagy Gábor kántor-karnagy vezetésével. 

  
   

03.12. „Séta a gyöngyösi zsidó temetőben” című előadás a helyszínen  
 Borbándi Erik történész, egyesületünk tagja a közgyűlésen felajánlotta, hogy a tavalyi 

évben a város lakossága részére megtartott gyöngyösi zsidó temetőben történt sétát 
külön a Gyöngyös Város Barátainak Köre tagjai részére szívesen megtartja. A 
meghirdetett rendezvény a tagság körében nagy érdeklődést váltott ki, több mint 50 fő 
látogatott ki a rendezvényre vasárnap délelőtt.   A rendezvény különlegessége volt, hogy 
az egyébként zárt létesítmény megtekintése sokak számára első lehetőség volt. 
 

05.22- 
06.21-ig 

KIÁLLÍTÁS - egy tehetséges gyöngyösi fiatal képzőművésznek  
bemutatkozási lehetőséget adtunk az Aranyecset Alapítvánnyal közös 
együttműködésben –Kakas Olívia Látogatottsága: 50 fő 
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05.17. XIX. SZÁZADI PIAC GYÖNGYÖS VÁROS NAPJÁN látogatottsága: 3000 fő 
 Egyesületünk, mint közhasznú egyesület immár hetedik alkalommal megrendezte - 

Gyöngyös Város Napján - a XIX. századi piacot a Fő téren.  Az egész napos rendezvényre 
egyesületünk a rendezvény megkezdése előtt három hónappal elkezdte munkáját. 
Gyöngyösön lakó egyesületi tagok mindegyike valamilyen módon részt vett az 
előkészítésben, vagy lebonyolításban a tervezéstől a kivitelezésig bezárólag. A több mint 
60 vásározó és kézműves piaci feltételeiről – a rendezvény teljes programját és 
résztvevőit  a megkereséstől, a vásári stand kijelöléséig, sátorállításig – gondoskodtunk, 
mint ahogy  felvonuláson résztvevő 330 főről megkeresésétől a rendezvény végéig 
gondoskodtunk. 

   
06.04. NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA –n koszorúzott egyesületünk   
 Minden év június 4-e az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára 

emlékező nemzeti emléknap Magyarországon. Az Országgyűlés 2010. XLV. törvénybe 
iktatta, hogy ez a nap hivatalos nevén a  Nemzeti Összetartozás Napja, melyen 
egyesületünk a gyász és megemlékezés koszorúját helyezte el a Huszár szobornál.  
 

06.24. 2015 évi Gyöngyöspatai Péter Páli Palóc Napokon közreműködők voltunk – 
látogatottsága:1000fő  

 Gyöngyöspata Polgármester Asszonya meghívta egyesületünket a 2015. Péter Pál Palóc 
Napok június 27-i „Lakodalom van a mi utcánkban” című, egyedülálló Gyöngyöspatai 
palóc lakodalomba a XIX. századi korhű polgári ruhákban. Szívesen részt vettünk a 
rendezvényen, ez ősi település hagyományőrző törekvéseit segítve. 

  
06.2-.3.-4. Város-és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) XXXIV Országos Találkozóján 

Vésztőn 
 2015. május hónapban az egyesület tagsága meghívást kapott Dr. Mike Lászlótól - az 

egyesület tagjától-, Vésztő Önkormányzat képviselőjétől a Vésztőn megrendezett  
VÁROS- ÉS FALUVÉDŐK SZÖVETSÉGE (HUNGARIA NOSTRA) 2015. évi XXXIV. ORSZÁGOS 
TALÁLKOZÓ  ÉS SZAKMAI KONFERENCIÁJÁRA. Körlevélben meghirdettük az eseményt a 
tagság részére. Az rendezvényen az egyesület szervezésében - saját költségen - 7 fő vett 
részt. A Város-és Faluvédők Szövetsége Ráday Mihály Kossuth díjas és Europe Nostra 
díjas művészettörténész vezetésével működik. Mint minden évben a találkozók 
alkalmával, most is, a szakmai  szekciók ülésein és a plenáris ülésen  a település-, 
környezetvédelem-, fejlesztés-, szépítés, és nemzeti kulturális örökség védelem aktuális 
kérdéseivel foglalkoztak. 

  
06.18. Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark látogatás 
 Egy tagtársunk felajánlotta az egyesültünknek, hogy kedvező buszhasználatot biztosít, ha 

szervezünk egy látogatást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. 
Az egyesület szervezésében 40 fő, saját költségén 2015. július 18-án egy napot töltött 
Ópusztaszeren a Nemzeti Történeti Emlékparkban. A már többször visszatérő, ill. először 
látogatóként résztvevő tagok megtekintették a magyarok bejövetelét ábrázoló Feszty - 
körképet, a Panoptikumot, a Rotunda kiállításait, a Skanzent és a Nomád Parkot. Ez a nap 
erősítette a közösséget, és megemelte lelkileg a magyar nemzet összetartozása iránti 
vágyát. 
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09.10. Magyar Olimpiai Akadémia olimpiai körök vezetőinek tanácskozásán voltunk 
Tiszavasváriban 

 A Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) a több mint 700 tagot számláló olimpiai körök 
vezetőinek tanácskozását tartotta Tiszavasváriban.  GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK 
KÖRE a MOA tagszervezete,  az olimpiai körök egyike. Egyesületünk részéről Fucskó 
Istvánné alelnök Asszony és Balázs Ernő elnök vett részt a tanácskozáson.  

   
09.18. Dr. Fejes  András Sport és Rendezvénycsarnok avatás  - Látogatottság 300 fő 
 Egyesületünk a  Gyöngyös Városi Sport és Rendezvénycsarnok névadójának az egyesület 

egyik alapító tagját jelölte, a neves parasportolót és pszichológust, Dr. Fejes Andrást. A 
képviselőtestület elfogadta a javaslatot, így az önkormányzat rendezésében, az egyesület 
aktív közreműködésével, ünnepélyes keretek között felavatták Dr.  Fejes  András Sport és 
Rendezvénycsarnokot, melyről már hírt adott a GYÖNGYÖSI ÚJSÁG.  Az egyesület a 
Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) tagja, így a sportcsarnokavatásra meghívott 
olimpikonok közül Dr. Faragó Tamás olimpiai bajnok vízilabdázót  és  Foltán László 
olimpiai bajnok kenust meghívta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert 
Szakközépiskola és Szakiskola diákjainak körébe. A találkozón a  sportolók a 
sportpályafutásukról beszéltek, majd ezt követően a diákok kérdéseire válaszoltak. 

  
09.18. Vendégül láttuk a Kézdivásárhelyi Nők Egyesületét, és egy rövid látogatásra Szarvas 

Város Barátainak Körét  Látogatottsága a rendezvényünknek:500fő  
 Az egyesület a Gyöngyösi Szüreti Napokra és a XVI. Görgényi László főzőversenyre 

meghívta két Társult tagját, a Kézdivásárhelyi Nők Egyesületét és Szarvas Város 
Barátainak Körét. A székely és magyar zászlóval fellobogózott kapunál várta a hosszú 
útról érkező vendégeket a vendéglátók kis csapata. A Gyöngyösön eltöltött pár nap alatt 
a székely barátoknak igen gazdag programot állítottunk össze. Az egyesület tagja, 
Borbándi Erik történész bemutatta a város nevezetességeit, múltját és jelenét, borpince 
látogatás során ismerkedtek a Mátra boraival, a főzőversenyen a sátor melletti fedeles 
asztalkán kiállották erdélyi varrottasaikat, és az általuk kiadott könyveiket erdélyi 
ételekről és anyáiktól gyűjtött dalokról. Szarvas Város Barátainak Köre tagjai a mátrai 
bortúra keretein belül több mint 40 fővel, és hegedűszóval érkeztek a főzőverseny 
idejére felállított sátorhoz. 

  
09.24. Részt vettünk a Fesztivál Zenekar előadásán a Gyöngyösi Zsinagógában.   
  
10.01. A Zene Világnapján, október 1-jén Gyöngyös Város Barátainak Köre megrendezte a 

városi ünnepséget 
 Október elsején  A ZENE VILÁGNAPJA alkalmából  18 órától a GYÖNGYÖK Mátra 

Művelődési Központban egyesületünk megrendezte „ AMIT A ZENÉRŐL TUDNI KELL” 
című rendezvénysorozatának első részét a  barokk korról,  társművészetek érintésével. 
műsor szerkesztője és előadója – az egyesület elnökségének tagja - Bolyky József zenetanár és 

karnagy. A GYÖNGYÖK Mátra Művelődési Központ Kamaratermében teltház volt, mintegy 
300 fő vett részt a rendezvényen.   

  
10.06. 1849. október 6-ra emlékeztünk 
 Az 1948. szabadságharc leverése után a megtorlás éveiben mártírhalált halt hősökre 

emlékeztünk e nemzeti gyásznapon. A városi rendezvényre Batthyány Lajos volt 
miniszterelnök szobránál került sor, ahol a megemlékezések után elhelyeztük a 
megemlékezés koszorúját a város intézményei és civil szervezeteivel együtt. 

 
 
 
 

  



 

9 

10.17-18. 2016. október 17-18. A Magyar Olimpiai Akadémiai (MOA) 65. vándorgyűlésén voltunk 
Hajdúnáson 

 Egyesületünket Dr. Csépe  Györgyné képviselte Hajdúnánáson, a  Magyar Olimpiai 
Akadémiai (MOA ) 65. Vándorgyűlésén, ahol előadásokat hallgathattunk meg MOA 
szerepéről és jelentőségéről az olimpiai mozgalomban, és az olimpiai körök 
tevékenységéről. 

   

11.07. Egyesületünk szervezésében A Magyar Opera Napján, Erkel Ferenc születésének 205. 
évfordulója alkalmából bemutatásra került Gyöngyösön Erkel Ferenc Bánk bán című 
operájának   népszerű részletei 

 Rohonyi Anikó Liszt –díjas operaénekes és Miller Lajos Kossuth – díjas operaénekes, a Nemzet 
Művésze, a GYVBK egyesület tagja felelős szerkesztésében, a Magyar Állami Operaház Kossuth- 
és Liszt – díjas művészeinek előadásában ünnepelt a város.  A gyöngyösi Nagytemplom zsúfolásig 
megtelt, mintegy 900 érdeklődővel. 

   

11.14. Márton napi libavacsorát és újbor bemutató és kóstoló tartottunk 

 Egyesületünk már negyedik alkalommal rendezte meg a Márton napi hagyományokon alapuló 
libavacsorát! A rendezvényt a Borpalota Kft. pincéjében tartottuk meg. Az elnökség meghívását 
80fő fogadta el. vendégsereg a program első részeként megtekintette a Borpalota Kft. felújított 
pincészetét, majd az elnök megnyitója után vidám, népszerű dallamokkal és kabaréval 

szórakoztatták a hallgatókat a Kuturális Szekció amatőr színjátszó csoportja. A nagy sikerű 
vidám előadás után elkezdődött a borkóstolóval ízesített vacsora. 
 
 

4.2 .Egyéb közhasznú tevékenység 

Egyesületünk -  mint közhasznú egyesület - Gyöngyös Város Önkormányzatával kötött megállapodás 

értelmében a Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az ülés előtt véleményezi, és véleményét 

megküldi a képviselő irodának.  

 

4.3.  Egyesület egyéb tevékenysége  
 
Dátum Program megnevezés/leírás 

03.21. Éves beszámoló közgyűlés  - résztvevő 61 fő rendes tag 1 fő tiszteletbeli  elnök 
 A közgyűlés megkezdte meghallgatta a 2014. évre vonatkozó kiküldött beszámolók és 

tájékoztatók kiegészítését majd megvitatta, és döntését határozatokba foglalta, majd 
elfogadta és határozatba foglalta az egyesület –Országos Bírósági Hivatalnál letétbe 
helyezendő – Pk-142. számú egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletben 
foglaltakat. A közgyűlés egyhangúan megelégedésének adott hangot az egyesület 2014. 
évi kiemelkedően pozitív közhasznú tevékenységére – rendezvényeire – vonatkozóan. 
Jóváhagyta a 2015 évi munkatervet és költségvetés tervezetet. Az elnökség javaslatára a 
közgyűlés megszavazta - teljes egyetértéssel - a SOUND OF SPIRIT Énekegyüttes 
Egyesület és a Hollókői Jó Palócok Egyesület társult tagságát. A közgyűlés bezárását 
követően az egyesület tagjai  a gyöngyösi  La Maria étterembe mentek ebédelni és egy 
kis baráti beszélgetésre. 
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05.17. A XIX. századi piaccal összefüggésben záró rendezvény 
 Az elnökség meg kívánta köszönni a rendezvény zökkenőmentes lebonyolításában 

résztvevőknek a közreműködést, ezért meghívta a már rendezvényhelynek kinevezett 
Bene utca 51. számú ház kertjében, katlanban főzött sertésköröm- és csülök pörköltre a 
kedves barátainkat. A vacsorára több mint 40 fő fogadta el a meghívást. Az elnök 
köszönetét fejezte ki az elnökség minden tagjának és az előkészítésben, lebonyolításban 
résztvevő egyesületi tagoknak azt a lelkiismeretes, pontos csapatmunkát, aminek 
eredménye a sikeres rendezvény.   

 

04.19. Együttműködési szerződést kötöttünk a hollókői Jó Palócok Egyesülettel Hollókő, ahol 
az egyesületet 5 fő képviselte és Gyöngyös város polgármestere  

 Az eseményt a vendéglátók a FALUNAP –ra időzítették. 
 
 

11.19. ÉVZÁRÓ KARÁCSONYI ÜNNEP  
 Hagyományainknak megfelelően 2015.december 19-én – szombaton - 17 órai kezdettel 

a Pátzay János Katolikus Zeneiskolában karácsonyi, évzáró ünnepi rendezvényt 
tartottunk.  Az elnökség meghívását 80 fő egyesületi tag fogadta el. Az egyesület a forralt 
borról, ásványvízről és pogácsáról gondoskodott. A süteményeket és italokat - az elmúlt 
évek gyakorlatának megfelelően – a résztvevők hozták. Az ünnepi műsort a Zeneiskola 
Kamaratermében tartottuk, ahol az elnök ünnepi köszöntője után az óvodások 
karácsonyi műsora, majd a Kulturális Szekció tagjainak ünnepi, megható műsorát és a 
Gyöngyösi Játékszín musical egyvelegét hallgattuk meg. A műsorok utáni vidám 
beszélgetés , nótázás után késő este, a fellépésükről megérkező Csonka Zsuzsanna 
művésznő és társa Mujahid Zoltán énekes megajándékozta a jelenlévőket a 
koncertsorozatuk részleteiből adott előadással.  

 

5. KAPCSOLATTARTÁS 

5.1. Internet:  

5.1.1.E-mail  

2011.11.30- 2015.12.30-ig az összes g-mail levelezés száma: 4.383 db 

           ebből 

2015.01-01-2015.12.31-ig az összes g-mail levelezés száma: 2.429 db 

           ebből 

elküldött levelek száma ( nem egyenlő a címzettek számával mert pl. esetenként, 1 levél min.140 fő címzett): 1099 db 

bejövő levelek száma:1330db  

5.1.2. Honlap 

Honlap szerkesztés, programok, kötelező nyilvánosságra hozatal stb. Kulturális Szekció vezetője   
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5.2. Postai: 

Tíz tagtársunk e-maillel. Számukra személyes levél kiszállítással, illetve esetenként  postai úton 

juttatjuk el az értesítést.   

Egyéb hivatalos levelezés, ügyintézés: Törvény által előírt jelentések, beszámolók, engedélyezés, 

igazolások beszerzése, stb.  

5.3. Újságcikkek  

Az egyesület közérdeklődésre számot tartó tevékenységéről a Kulturális Szekció vezetője minden 

alkalommal tudósítást ír a GYÖNGYÖSI ÚJSÁG-ban. 

5.4. KÉPES HÍRLEVÉL  

A Gyöngyösről elszármazottak, ill. programokon különböző okokból hiányzó tagok részére részletes 

tájékoztatást ad  az egyesület főbb eseményeiről. szerkesztő: Kulturális Szekció vezetője 

 
6. Sport Szekcióvezető választás 
    Az elnökség bejelenti a Közgyűlésnek, hogy 2015. december 4-én megtartott elnökségi ülésen 

határozatával, az Alapszabály VI. fejezet 4.4.2. pontja alapján 4.4.2. pont alapján a Sport Szekció 
vezetőjének határozatlan időre megválasztotta Dr. Ördög Istvánt.   

    
 
Gyöngyös, április 2.  

                                                                                                    Balázs Ernő 

                                                                                                         elnök   

 

Elfogadva a 2016. március 11. elnökségi ülésen. 


	PK-142
	PK-142-02 Szöveges beszámoló(GyVBK 2015 Elnökségi beszámoló.pdf)

