
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2018.05.30 09:29:09
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Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 10.05.59



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

03 Kecskeméti Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

6 1 0 0 Kiskunfélegyháza

Kazinczy utca

8/C. 3. 21.

    

0 3 0 2 0 0 0 2 4 8 9

0 3 P k 6 0 1 5 9  2 0 0 4 1  

1 8 3 6 6 4 7 7 1 0 3

Lőrinczné Kapás Éva

Kiskunfélegyháza 2 0 1 8 0 5 3 0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 10.05.59



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 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
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

58 0

58 0

838 39

838 39

1 356

896 1 395

896 1 045

795 896

101 149

350

896 1 395

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 10.05.59



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

1 489 1 489

3 909 815 3 909 815

54 70 54 70

3 855 745 3 855 745

745 745

3 909 2 304 3 909 2 304

3 909 2 304 3 909 2 304

3 601 2 097 3 601 2 097

115 115

87 58 87 58

5 5

3 808 2 155 3 808 2 155

3 808 2 155 3 808 2 155

101 149 101 149

0 0 0 0

101 149 101 149

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 10.05.59



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

500 350 500 350

1 979 1 979

61 25 61 25

370 370

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 10.05.59



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

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:

6 1 0 0 Kiskunfélegyháza

Kazinczy utca

8/C. 3. 21.

    

0 3 P k 6 0 1 5 9  2 0 0 4 1  

0 3 0 2 0 0 0 2 4 8 9

1 8 3 6 6 4 7 7 1 0 3

Lőrinczné Kapás Éva

magyar népzenei és néptánc hagyományőrzése

vidékünk fiataljai, valamint a felnőttek

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 10.05.59



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 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. Tárgyévi 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

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

3 909 2 304

61 25

1 979

1 869 2 279

3 808 2 155

115

3 808 2 155

101 149

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 10.06.00



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység 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

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

39/2017. számú önkormányzati támogatás

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

1 év

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 10.06.00



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység 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

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

SZJA 1%-a

adózók

1 év

24 748

24 748

24 748

24 748

24 748

24 748

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 10.06.00



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység 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

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Adományok

Vállalkozók, magánszemélyek

1 év

370 000

370 000

370 000

370 000

370 000

370 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 10.06.00



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 10.06.00



PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló

2016. és 2017. évi szakmai beszámoló.pdf



Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület  

2016. és 2017. évi szakmai munkájának beszámolója 
 

2016. 
 

Egyesületünk 2016-ban is több programmal gazdagította Kiskunfélegyháza és a környező 

települések kulturális életét. 

2016-ban egyesületünk olyan szakmai munkát vállalt fel és mutatott be Kiskunfélegyházán, 

mely hosszú évek óta példa értékű. Az év elején egy régebbi darabunkat újítottuk fel, melynek címe 

„A víz szalad, a kő marad”. Ezt a darabot először 2007-ben mutattuk be a kiskunfélegyházi Móra 

Ferenc Művelődési Központban. Az előadás majd 10 éves múltra tekint vissza, melyet 2016. március 

12-én mutattunk be a kiskunfélegyházi Rocktárban. Darabunkat a Transylmania együttes zenéjére 

építettük. A bemutató különlegessége az volt, hogy a Transylmania együttes  élőben kísérte le ezen 

produkciónkat. Ez az esemény mind a nézőközönségnek, mind pedig a résztvevő fiataloknak is egy 

élete szóló élményt jelentett. A méltán híres Transylmania együttes zenéjére táncolni, a koncertjükön 

fellépni hatalmas megtiszteltetést volt. 

A 2016-os évben másik nagy programunk a „Néptánccal a néptáncért” című nyári tábor 

megvalósítása volt, mely egyben előkészítő tánctábora volt az augusztus 19-én bemutatásra került 

„Mátyásnak tüköre” című történelmi táncjáték ősbemutatójának. Nyári táborunk helyszíne a 

Borsihalmi Művésztelep volt. A nyári táborban és az előadáson a kiskunfélegyházi fiatalok mellett 

részt vettek a szegedi Délikert Táncegyüttes tagjai, valamint a kunszállási és jászszentlászlói táncosok 

is. Egy hatalmas összefogás valósult meg ezen a nyáron, hiszen közel 60 diák táncolt egyszerre a 

színpadon és közel ugyanennyi fiatal tölthette el hasznosan szabadidejét a Borsihalmi Művésztelepen 

nyári tánctáborunk alkalmával. 

A „Néptánccal a néptáncért” nyári tánc tábor ideje 2016. augusztus 12-20-ig valósult meg, 

ahol a diákok komoly szakmai munkákban vettek részt. A délelőtti órákban néptánc órákon, a 

délutáni órákban népdal éneklésen, kézműves foglalkozásokon. Vendégünk volt a táborban egy 

alkalommal Mészáros Márta a Kiskun Múzeum igazgatója, aki a táborban részt vevő diákoknak 

Mátyás király életéről tartott egy nagyon színes és érdekfeszítő előadást.  

A „Mátyásnak tüköre” című előadásunkat 2016. augusztus 19-én mutattuk be 

Kiskunfélegyháza főterén, a Béke téren felállított színpadon. A közel 500 fős nézőtér megtelt, és nagy 

örömünkre szolgált az is, hogy a téren az álló közönség száma elérte az 2000-2500 főt. Büszkén 

mondhatjuk el, hogy a Félegyházi Táncszínház ismét megmutatta, hogy egy nagyszabású 

összefogással a helyi, amatőr fiatalok milyen csodálatos előadást tudnak színpadra vinni. 

Egyesületünk az elmúlt 13 év alatt igen nagy ívű pályát futott be, mely idő alatt olyan 

nagyszerű darabokat mutattunk be, mint 2003-ban és 2004-ben az István, a király című rockoperát. 

Majd 2006-ban mutattuk be első saját önálló darabunkat, a Nimród Vére című történelmi 

táncjátékunkat, melynek helyszíne a volt Bem József Laktanya alakuló tere volt. 2005-ben a Költő 

visszatér című előadást vittük színpadra. Majd 2009-ben a Felvidéki Rockszínházzal közösen A napba 

öltözött lány című rockoperát, és 2011-ben a Megfeszített című rockoperát adtuk elő. 2014-ben 

ünnepeltük 10 éves Jubileumunkat. 



 

Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület  

2017. évi szakmai munkájának beszámolója 
 

Célunk, hogy tevékenységünkkel minél több fiatalt ismertessünk meg a zene, a tánc, a színpad, a 

művészetek szépségeivel. Rámutassunk számukra olyan értékekre, mint a hagyományőrzés, a magyar 

néptánc és a magyar népzene ápolása. Ezen kívül drámapedagógiai szakembereink segítségével 

megismertetjük a gyermekekkel a színpadi kulissza titkokat, részt vehetnek szituációs játékokban, 

színpadi mozgásórákon. Megtanulhatnak verset szavalni és mesét mondani, levetkőzhetik gátlásaikat 

a "nagyközönség" előtt. Mind a mellet szándékunk nemcsak a fiatalokat, hanem szüleiket is bevonni 

programjainkba és így ezáltal segítünk a családoknak is összekovácsolódni, szülőnek és gyermekének 

újra egymásra találni rendezvényeink alkalmával. Valamint a szülők csoportjából és néhány külsős 

tagból kialakult egy olyan "aktív mag", akik önkéntes közreműködői lettek egyesületünknek és 

akármilyen rendezvényünkről legyen szó, ők mindig jelen vannak és civil munkájukkal rengeteget 

segítenek. Ők és az egyesület minden tagja tevékenységüket társadalmi munkában végzik fizetség 

nélkül. 

Egyesületünk tagjai, és az előadásokban közreműködők tevékenységüket térítésmentesen, 

önkéntesen végezték. A 13 év alatt a Táncszínház mintegy 400 fővel dolgozott együtt közvetlenül. A 

város és a régió amatőr és profi művészeivel, kulturális civil szervezeteivel, közművelődési 

intézményeivel dolgoztunk együtt produkcióinkban. Kiváló nemzetközi kapcsolatokat ápolunk 

határon túli magyar hagyományőrző és kulturális szervezetetekkel (Vajdaság, Felvidék), akik nagy 

produkcióink meghívott fellépői voltak.  

2017-ben egyesületünk több táncházat és az Arany János Emlékévhez kapcsolódóan egy 

nagyszínházi előadást szervezett meg, melyre több önkéntest sikerült bevonnunk.  A színházi 

előadásunk előkészületei során olyan önkéntes összefogás alakult ki, melyre nagyon büszkék 

vagyunk. A rendezvényeink során új emberekkel ismerkedtünk meg, új arcok kezdtek megjelenni a 

táncházainkon és egyre többen kezdtek bekapcsolódni a Félegyházi Táncszínház vérkeringésébe. 

Számunkra ez olyan lendületet adott, mely nagyban előbbre viszi a 2018. évi terveinket, 

előadásainkat. 

2017-ben egy régebbi darabunkat újítottuk fel és mutattuk be a Móra Ferenc Művelődési 

Központban, mely Arany János művét dolgozta fel az „Ágnes Asszony Balladája”-t. Ezt a darabot 

először 2007-ben mutattuk be a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Művelődési Központban.  Így az 

előadás 10 éves múltra tekint vissza és nagy jelentősége volt a 2017-es évben megrendezésre kerülő 

Arany János Emlékév alkalmából is. Az előadáson kb. 30 táncos vett részt, akik már augusztusban igen 

komoly felkészítő táncórákon, próba folyamatokon vettek részt. Az előadás nagyon nagy sikert 

aratott a teltházas közönség előtt. 
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