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Tevékenység rövid bemutatása
Egyesületünk 2000. február 03.-án alakult. 2004.10.29-én kérte a kiemelt közhasznú
szervezetté történı minısítését, melynek eredményeként 2005. 03. 11.-én kelt a Pest Megyei
Bíróság 4. PK. 60.136/200/10. sz. végzése szerint kiemelkedıen közhasznú szervezetként
került nyilvántartásba.
Fı célja: Monor város kulturális örökségének megırzése, a strázsahegyi borvidék épségének
megtartása, ırzése, óvása, szılı- és bortermesztéssel kapcsolatos kulturális hagyományok és
értékek ápolása, megırzése, gazdagítása. Régi hagyományok újjáélesztése Monor városban,
küzdelem a jó bór minıségének fenntartásáért.
A szervezet vezetése
Vezetı tisztségviselıink:
Egyesület elnöke-nagymestere: Bodor János
Kancellár: Kis Péter
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Ceremóniamester: Czeglédi György
Titkár: Csuzi Lászlóné
Kincstárnok: Takács Endre
Fıügyész: Dr. Kiss György
Fıpohárnok: Tóth László
Krónikás: Ambrózi Pál
Nagykövetek: Mészáros Ferenc, Hanzelik Lajos, Karakas János

A szervezet vezetı tisztségviselıi a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.
Az egyesület 2010.évi átlagos statisztikai létszáma: 37 fı
Tartalom
1, Számviteli beszámoló, valamint kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
2, A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
3, A cél szerinti juttatások kimutatása
4, A központi költségvetési szervtıl és egyéb szervezetektıl kapott támogatás mértéke
5, A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások összege
6, A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló
1. Számviteli beszámoló
A Monor Környéki Strázsa Borrend Egyesület mérlege és eredmény kimutatása a
közhasznúsági jelentés mellékletében található.
A 2010. évi mérleg fıbb mutatói:
A. Befektetett eszközök
B. Forgóeszközök
C. Aktív idıbeli elhatárolások
Eszközök/aktívák/ összesen:
D. Saját tıke
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
G. Passzív idıbeli elhatárolások
Források /passzívák/ összesen:

adatok eFt-ban
4.359
2.654
7.013
7.013
7.013

Az eredménykimutatás adatai szerint:
2010.évi összes bevétel
2010.évi összes kiadás
Tárgyévi közhasznú eredmény:

1.877
3.094
-1.217

Egyesületünk 2010.évben csak közhasznú tevékenységet végzett.
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2, A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Bevételek:
Bevételeink normatív támogatásból, adományból, tagdíjból, megnyert pályázatok során kapott
támogatásokból származtak.
A szervezet közhasznú tevékenységébıl elért bevétele:
Helyi önkormányzattól kapott támogatás:
Központi költségvetéstıl kapott támogatás:
Egyéb helyrıl kapott támogatás:
Alapítói támogatás:
Pályázati úton elnyert támogatás:
Tagdíjból származó bevétel:
Egyéb bevétel:
Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel:

100.000.680.000.130.000.580.000.250.000.123.000.14.000.-

Kiadások, ráfordítások:
Közhasznú tevékenységeink kiadásait és ráfordításait az anyag- és árubeszerzés, támogatás és
egyéb mőködési költségek képezték 3.094 eFt értékben.
A pályázatokon elnyert támogatásokat a pályázati feltételeknek megfelelıen használtuk fel.
A támogatásokkal a megvalósított programok.
Az Egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett, ezáltal vállalkozási
kiadása, ráfordítása sem volt.
Vagyoni helyzet alakulása
Megnevezés
Induló tıke
Tıkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Vállalkozási eredmény
Közhasznú tevékenység eredménye

Befektetett eszközök alakulása
Immateriális javak
Ingatlanok, vagyoni értékő jogok
Termelı gépek, berendezések, felszerelések

2009.év
1932
6.301

/adatok eFt-ban/
2010.év
Változás
8230
6298
-1217
-7.518

Bruttó
érték
0
5054

/adatok eFt-ban/
Ért.csökk.
Nettó
érték
0
1111
3943

Jármővek, irodai ber.,számítástechn.eszk.

1025

609

416

Befektetett eszközök összesen:

6079

1720

4359
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3, A cél szerinti juttatások kimutatása
Juttatás
Elızı év
megnevezése
3.708.000
Pénzbeli
támogatás
Nem pénzbeli
támogatás
3.708.000
Összesen

Tárgyév
1.490.000

Eltérés Ft-ban
Eltérés %-ban
+
+
2.218.000
40

1.490.000

-2.218.000

A célszerinti juttatás tartalmazza a helyi önkormányzattól kapott 100.000.- Ft támogatást is.
Ezt a „Strázsahegyi tekerı” verseny póló emblémái készíttetésére használtuk.
A cél szerinti juttatásokból megszerveztük az Orbán napi ünnepséget. Ezen belül 2008.-ban
negyedszerre került megrendezésre a „Strázsahegyi tekerı” túrakerékpár verseny és elıször
rendeztük meg a „Strázsahegyi kavaró” fızıfesztivált.
Márton napi rendezvény keretében a „Márton napi új bor ünnepe” megnevezéssel rendeztünk
ünnepséget.
4, A központi költségvetési szervtıl és egyéb szervezetektıl kapott támogatás mértéke
A központi költségvetéstıl 2010-ben támogatást nem kaptunk.
Az Egyesület az Alapító Okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben is
közhasznú céljainak megfelelıen látta el.
5, A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások összege
Az alapítvány 2010-ban tisztségviselıinek nem adott juttatást.
6, A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló
A Monor Környéki Strázsa Borrend 2004. október 29-én módosította Alapszabályát, melynek
eredményeként 2005. március 11-én kelt a Pest Megyei Bíróság 4.Pk. 60.136/2000/10. sz.
végzése szerint az 1997. évi közhasznú szervezetekrıl szóló CLVI. tv. 26. §. c./5., 6. és 9.
pontjában foglalt tevékenységei alapján kiemelkedıen közhasznú szervezetként került
nyilvántartásba. A Borrend az eredeti Alapszabályhoz képest a közhasznú tevékenység
beiktatásával egy sor újabb feladatot vállalt.
A közhasznú tevékenység körében:
 A szılı és bortermeléssel kapcsolatos kulturális hagyományok és értékek ápolására,
megırzésére megszervezte a városi Márton napi ünnepségeket, a város környéki
borversenyt.
 Gondoskodott a település szılı- és borkultúrájával kapcsolatos kulturális javak
győjtésérıl, ırzésérıl és a tanösvény megépítésével igyekezett azt a közönség
számára bemutatni.
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 Középtávú célja keretében átveszi a gazdátlan, illetve az önkormányzati tulajdonba
kerülı pincehelyeket és présházakat, gondoskodik azok épségben történı
megtartásáról, ırzésérıl, megóvásáról, hasznosításáról.
A települési környezet védelmével kapcsolatosan szorgalmazta más civil szervezetek
bevonásával a Strázsahegyi borvidék és pincesorok helyi védetté nyilvánítását tartalmazó
önkormányzati rendelet megalkotását
Tavasszal társrendezıként részt vettünk a Monor városi borverseny megszervezésében a
József A. Gimnáziummal, a Strázsahegyi-Szárazhegyi Hegyközséggel és a KERBORT KFTvel. A versenynek hagyományosan nagy sikere volt, és igen sok monori gazda jelent meg
kiváló boraival.
Az Orbán napi ünnepséget – az elmúlt évekhez hasonlóan – a Monori Gazdakörrel térben és
idıben is megosztva szerveztük meg. Az ötödszörre megrendezett „Strázsahegyi tekerı”
túrakerékpár versenyt és a harmadszor megrendezésre került „Strázsahegyi kavaró”
fızıfesztivált az Orbán nap délelıttjére és a Téglaházi pincék közelében lévı rekultivált
hulladéklerakó területére szerveztük meg. A kerékpárverseny résztvevıi egy-egy feliratos
pólót, enni és innivalót, valamint emléklapot kaptak, a gyıztesek pedig díjakat. A
„Strázsahegyi kavaró” zsőrijében több neves szakács is részt vett. A rendezvényen az
érdeklıdık a versenyen indulók által fızött finom ételeket ehettek és hozzá a pincegazdák
saját boraikat kóstoltatták.
Délután az Orbán szobor környékén meghívott hivatásos és amatır mővészek szórakoztatták
az érdeklıdıket, a vendégváró pincékben pedig a bort szeretı emberek bort kóstolhattak és
különbözı ételeket fogyaszthattak. Itt került sor a város bora 2008. díj átadására is.
A Kossuth L. Iskola tornatermében a Márton napi rendezvényen a bortermelık a 2009. évi új
boraikat kínálták, a rendezvényen megjelenık Borrendi emblémával díszített poharat kaptak,
mellyel korlátlan borfogyasztásra kaptak jogot. A szlogenünk: „Aki Márton napkor újbort
nem iszik az egész évben szomjazik.” A finom újborok mellé az ilyenkor szokásos libasültet
kínáltuk.
A rendezvényeinkre a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének vezetıit és tagjait,
Monor Város vezetıit is meghívtuk, színvonalas ellátásukról gondoskodtunk.
A közhasznúsági jelentést a Monor Környéki Strázsa Borrend Rendi Győlése a 2011. május
26-i ülésén jóváhagyta.
Monor, 2011. május 26.

Bodor János Nagymester
az egyesület elnöke

