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A V ITÁNYVÁR B ARÁTI KÖR E GYESÜLET
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
A

2011. ÉVRŐL

A Vitányvár Baráti Kör Egyesületet a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság a 2011. május
16-án kelt, Pk.60.011/2011/4. számú végzése alapján 1836. sorszám alatt közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette.
Az Egyesület a céljai elérése érdekében az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket
folytatja a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontjában
felsorolt tevékenységek közül:
a) kulturális örökség megóvása (26. § c) pont 6. alpontja)
b) műemlékvédelem (26. § c) pont 7. alpontja)
Számviteli beszámoló:
I. Támogatások részletezése forrásonként:
1.
2.
3.
4.

Magánszemélyek tagdíjai
Banki kamat
Adomány
Tagi kölcsön
Összesen:

42.000,- Ft
3,- Ft
0,- Ft
0,- Ft
42.003,- Ft

II. Költségvetési támogatás:
Az Egyesület nem részesült ilyen támogatásban
III. Tagdíj:
Nem történt kifizetés.
IV. Cél szerinti juttatások:
Nem történt kifizetés.
V. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatások:
Az Egyesület nem részesült ilyen támogatásban
VI. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése:
1.
2.
3.
4.

OTPdirekt díja
Pénztári készpénzbefizetés díja:
Nyomtatványok vásárlása:
Bélyegzők vásárlása:
Összesen:

144,- Ft
565,- Ft
2.230,- Ft
14.515,- Ft
17.454,- Ft

VII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások:
Nem történt kifizetés.
A fenti részletezésen kívül más pénzmozgás nem volt.
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A közhasznú tevékenységre fordított költségek részletezése:
Az Egyesület a 2011. évben alakult meg, így az induláshoz szükséges anyagi forrásokat az
Egyesületi tagok tagdíjaiból fedeztük.
Az Egyesület a 2011. évben költségvetési támogatásban nem részesült.
Az Egyesület költségeinek legnagyobb részét a 2011. évben az induláshoz szükséges
eszközök megvásárlása tette ki: a keletkező hivatalos iratok hitelesítéséhez az Egyesület
vásárolt két darab bélyegzőt, melyek közül az egyik az Egyesületi emblémáját, míg a
másik a nevét, címét, adószámát és bankszámlaszámát tartalmazza, ezek teljes vételára
14.515,- Ft volt. Emellett sor került különböző nyomtatványok beszerzésére is, melyek
szükségesek a pénzmozgások könyvelése érdekében; ezek összesen 2.230,- Ft-ba kerültek.
A további kisebb költségeket a bankszámla díja, és a bankszámlára történő pénztári
befizetés után fizetendő díj tette ki, melyek összesen 709,- Ft-ot jelentettek. Az Egyesület a
2011. évben összesen 42.003,- Ft-ból gazdálkodhatott, így a felmerülő költségek levonása
után a folyószámlán 24.549,- Ft maradt az év végére, melyet az Egyesület későbbi céljai
elérése érdekében kíván felhasználni.
Az Egyesület a 2011. évben cél szerinti juttatásban nem részesült.
A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől az
Egyesület a 2011. évben nem részesült támogatásban.
Az Egyesület a 2011. évben vezető tisztségviselőinek nem nyújtott juttatást.
A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Az Egyesület 2011-ben alakult meg és még ebben az évben felvette a kapcsolatot a várért
felelős hivatalos, és szakmai szervekkel is, így a terület kezelőjével, a megyei múzeummal,
a helyi önkormányzattal, és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal.
Az egyeztetések eredményeként a Baráti Kör 2011. október 2-án megtartotta I. Vármentő
Napját, melynek keretében az Egyesület társadalmi munka keretében megtisztította
Vitányvár belső területét, valamint környezetét a szétszórt hulladékoktól. Ezen kívül a
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résztvevők a vár több pontján helyeztek el figyelemfelhívó és veszélyjelző táblákat,
melyek többek közt csúszás, omlás, és zuhanás veszélyére, valamint a természet védelmére
hívják fel az idelátogatók figyelmét. A Vármentő akcióról a tatabányai Forrás Rádió,
valamint a 24 óra című napilap is beszámolt.
Folyamatosan zajlik a vár jelenlegi állapotának felmérése, a még azonosítható építészeti
elemek dokumentálása, megfigyelések alapján a vár építéstörténetének felderítése, mely
magában foglalja a még megfigyelhető részletek mind képi és szöveges rögzítését, mind
pedig az épületről és annak egyes részleteiről készülő méreteket tartalmazó felmérések,
rajzok készítését.
Az Egyesület tagjai tájékozódnak a lehetséges feltárási, állagmegóvási, helyreállítási
munkálatok lehetőségeiről, több találkozó is lezajlott az ezen a téren már tapasztalattal
rendelkező más egyesületekkel, szakemberekkel.
Az

Egyesület

tevékenységéről,

rendezvényeiről

a

www.vitanyvar.hu

honlapján

rendszeresen beszámol, naprakész információkat közöl.

Kelt: Tatabányán, 2012. május 5-én

...................................
Bozsik József
elnök
Vitányvár Baráti Kör Egyesület

Ph.
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