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Közhasznúsági jelentés

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

a) Közhasznú egyszerusített beszámoló (mellékletként csatolva)

b) Költségvetési támogatások és azok felhasználása

-NCA pályázaton elnyert támogatás 300 OOO,-Ft.

A bevételek összege a közhasznú tevékenység költségeire fordítódott.

c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Nyitó egyenleg 2oo8.01.0l-én

Bevételek:

-Tagdíj
-Támogatás
-Bankkamat
-Egyéb bevétel

Kiadások:
-Támogatás
-Egyéb anyag
-Reprezentáció
-Kiküldetés
-Bankköltség
-Egyéb költség
-Immateriális javak
Záró egyenleg 2009.l2.31-én

1 273 355,-Ft
300000,-Ft

359,-Ft
77 700,-Ft

2331 028,-Ft
308753,-Ft

II 026,-Ft
407275,-Ft

45177,-Ft
25474,-Ft

202800,-Ft

2 545 329,-Ft

1 651 431,-Ft

3 331 533,-Ft

865227,-Ft

d) Cél szerinti iuttatások kimutatása
A közhasznú szervezet a Keresztúr Nevu Települések IX. találkozójára 2 231 028, -Ft támogatást adott.
Pál Hunor gyógyíttatására 100 000 Ft támogatást nyújtott.

e) Központi költségvetési szervtöL az elkülönített állami pénzalaptóL a helyi önkormánvzattól kapott
támogatások.
Központi költségvetési szervtoI, helyi önkormányzattól, elkülönített állami pénzalapból támogatásban nem
részesü It.

f) Vezeto tisztségviseloknek nyúitott iuttatások
A vezeto tisztségviselok nem részesültek juttatásban.

g) A közhasznú tevékenységrol szóló beszámoló
A Keresztúr Nevu Települések Szövetségét a Somogy megyei Bíróság 2614 sorszám alatt Pk.6022812001.
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 megismerjék
egymás történelmét, kultúráját, természeti és épített értékeit, valamint telepÜléseken müködo amatör
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 találkozókón egyre több határontúli település is részt vesz, illetve évente...



.Az évi találkozón már résztvevo határon túli kistelepülések Erdélybol: Apátkeresztúr, Berekeresztúr,
Csernakeresztúr, Maroskeresztúr, Pókakeresztúr,Szilágyfokeresztúr, Szlovákiából Szécskeresztúr,
Ukrajnából Tiszakeresztúr , Ausztriából Deutschkreutz, és HeiIigenkreuz települések is képviseltették
magukat.

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!.

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,
szállásköltség). A szövetség 2009. évtol módosította a fizetendo tagdíjak mértékét.

Egy-egy találkozó 500-1000 f'ó közötti települési küldöttségnek ad otthont, találkozási, bemutatkozási
lehetoséget. Minden találkozón a települések kulturális csoportjai, civil szervezetei mutatkoznak be. A
találkozót rendezo településeken élok szinte egy emberként készülnek a rendezvényre. A csoportokat
önkéntesek fogadják, kísérik. A települések polgárai között szakmai, baráti kapcsolatok szövodnek, melyet
tovább erosít, hogy családok is fogadnak vendégeket.
A szövetség 2008. évben létrehozta a ~''',,-cn ..,e.:..tl,nszv. cL~~.hLlhonlap ot, mely dinamikus felületként
szolgál a tagtelepülések számára, hogy magukról minél több információt nyújtsanak. A szövetség egyik
fontos célkituzése, hogy a települések közötti idegenforgalmi kapcsolatokat is erosítse.

Balatonkeresztúr, 2009.02.10.
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