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8648 Balatonkeresztúr, Ady u. 52.

Közhasznúsági jelentés 2009.

Amely készült, a Keresztúr Nevu Települések Szövetségének 2009. évi muködésérol "A közhasznú
szervezetekrol szóló 1997. évi CLVI. Törvény" alapján.

a) Közhasznú egvszerusített beszámoló (mellékletként csatolva)

b) Költségvetési támogatások és azok felhasználása
-NCA pályázaton elnyert támogatás 250 000 Ft.
A bevételek összege a közhasznú tevékenység költségeire fordítódott.
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c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Nyitó egyenleg 2009.01.01-én
Bevételek:

- Tagdíj
- Támogatás
- Bankkamat

- Egyéb bevétel
Kiadások:

- Anyagköltség
- Bérleti díj
- Kiküldetés

- Bankköltség
- Támogatás
- Szállítási költség
- Egyéb költség
Záró egyenleg 2009.12.31-én

d) Cél szerinti iuttatások kimutatása
A közhasznú szervezet Csernakeresztúr Hagyományorzo Egyesületének 150 000 Ft, Ördögkeresztúr
Református Egyházközségének 75 000 Ft támogatást adott.

e) Központi költségvetési szervtol. az elkülönített állami pénzalaptóL a helyi önkormányzattóI kapott
támogatások.
Központi költségvetési szervtol, helyi önkormányzattói, elkülönített állami pénzalapból támogatásban
nem részesü It.

f) Vezeto tisztségviseloknek nyúitott iuttatások
A vezeto tisztségviselok nem részesültek juttatásban.
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g) A közhasznú tevékenységrol szóló beszámoló

A Keresztúr Nevu Települések Szövetségét a Somogy megyei Bíróság 2614 sorszám alatt
Pk.60228/2001. határozatával jegyezte be. A szövetség elnöke megalakulásától 2006. november 2-ig
Bárdos János Balatonkeresztúr Polgármestere volt, majd 2006. november 3. napjától Kovács József
Balatonkeresztúr Polgármestere az új elnök.
A szövetség célja, hogyaMagyarországon és a Kárpát medencében levo települések polgárai
megismeIjék egymás történelmét, kultúráját, természeti és épített értékeit, valamint településeken
muködo amator muvészeti csoportok programjait. Lehetoséget teremtsen a megismerésen túl, a
települések egymás közötti kapcsolat felvételére, a polgárok, csoportok közötti baráti kapcsolatos
kialakítására. A haza szeretet egy olyan formájának ad teret, amely teljesen politikamentes,
ugyanakkor garantálni tudja a határokon átívelo kapcsolatok ápolását
A szövetség tagjai az ország 10 megyéjében található 16 Keresztúr nevet viselo települések, és az
évente váltakozó helyen megrendezett találkozókon egyre több határontúli település is részt vesz,
illetve évente bovül a tagok száma:

A szövetség elnökségének és tagjainak üléseire évente 2-4 alkalommal kerül sor, Az elnökség üléseire
általában Budapesten és az adott évi találkozó helyszínén kerül sor /Balatonkeresztúr,
Székelykeresztúr, Ráckeresztúr, Bodrogkeresztúr, Sarkadkeresztúr, Budapest!. A szövetség döntése
alapján 2009. évtol a szövetség közgyulésére mindig más településen kerül sor, hogy a tagokat, a
településeket megismerhessék. Ennek oka, hogy a kisebb települések nem képesek találkozók
megszervezésére.

Az éves találkozók költségét a Szövetség tagjai az önkormányzatok, és a rendezo-fogadó települések
pályázatok és saját költségvetésük , illetve a szövetség tagdíj bevétele terhére biztosítanak. Ezen
túlmenoen az anyagilag nehéz helyzetben levo kistelepülések költségeit átvállalja a szövetség (utazási
költség, étkezési, szálIásköltség). A szövetség 2009. évtol módosította a fizetendo tagdíjak mértékét.

A szövetség 2009. szeptember 3-6. között a szövetség székhelyén, Balatonkeresztúron rendezte meg a
X. jubileumi Keresztúrok Találkozóját.
A rendezvény sikerét mutatja, hogy az eddig megrendezett találkozókon Balatonkeresztúron volt a
legtöbb nevében Keresztúr nevet viselo település küldöttsége. 26 településbol 12 határon túlról
érkezett meg, mintegy 260 fOs küldöttséggel. A rendezvényt 2010-ben Székelykeresztúron rendezi
meg szövetségünk. A határon túli települések részérol csatlakozási szándék bejelentések is voltak,
melyek remélhetoleg 2010. évben realizálódnak is.
A rendezvény sikerességét elomozdította, hogy mintegy 100 fOönkéntes segíto vett abban részt, 690
fó volt a fellépok száma (kulturális csoportok).

A szövetség 2009. decemberére elkészítette a Keresztúrok Naptárát is, melynek költségét a szövetség
tagjai biztosították.

Balatonkeresztúr,201O.01.24.


