
 
MONOR KÖRNYÉKI STRÁZSA BORREND  

2011. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE 
 

A Borrend Alapszabálya értelmében az éves pénzügyi tervet a Nagytanács terjeszti a Rendi Győlés elé 
jóváhagyásra. Ez a tervezet a rendi győlés által jóváhagyandó 2011. évi pénzügyi tervet hivatott 
elısegíteni, a jelenleg rendelkezésünkre álló információk és korábbi évek tapasztalatai alapján. 
 
2011. évi várható pénzügyi források:   (eFt)                                           Javasolt               Jóváhagyott   
 
2010. évi záró pénzkészlet (2011. évi induló készlet) 2.654 2.654 

2011. évi várható bevételek: (eFt) 

-  2011. évben várható tagdíjbevétel (35 x 7.200) 252 252 

-  Nemzeti Civil Alapprogram   (NCA) mőködési támogatás 300 300 

-  Pest.m-i. pályázaton tervezett elnyert de még ki nem fizetett (csökk.) 180 180 

-  Egyéb támogatásokból várható összeg (civil támogatások) 200 200 

-  Egyéb bevételek (készletértékesítés, rendezvények nyeresége, stb. 100 100 

2011. évi várható bevételek összesen:  1.032 1.032 
 
2011 évi várható forrás: 3.686 3.686 

 
A pénzügyi forrás felhasználásának terve: 

-  Két polgárırség és rendırség támogatása 100 100 

- 2011. évi meghívásos borverseny 40 40 

- „Strázsahegyi kavaró”  versenyre(Orbán nap)                                              300                        300 

-  Borvidékek hétvégéje  rendezvény pályázaton felüli költsége                      -                                - 

-  Márton napi vigadalom (vendéglátás, rendezvény, stb.)                               200 200                                

-  Tagdíjak (Orsz. Bor. Szöv., )                                                                           80           80 

-  Relikviák pótlása, ajándék, stb.                                                                      500 300                                                                     

-  Útiköltség térítés                                                          120                          120            

-  Könyvelési költség                                                                                          90                             90 

- Táblák kihelyezése, rendbetétele                                                                       - 300                                                              

-  Egyéb költségek                                                                                             200          200 
   Tervezett költségek összesen:                                                                   1.630     1.730                                    
  
A  Lieder programon belül meghirdetett  programokból két pályázaton is nyertünk, melyek 
elszámolása külön rend szerint történik. 
 
2010. évben a számlavezetı banknál lekötött pénzünk 2010. december 31-én, kerekítve 2.619.000.- Ft 
volt, az egyszámlánkon 35.000.- Ft szerepelt és a házipénztárban pedig 2.000.- Ft volt. 
 
Kérjük a Rendi Győlést, hogy a Nagytanács által már részben megtárgyalt 2011. évi programokat 
figyelembe véve  ezen pénzügyi tervezetet megvitatni és véglegesíteni szíveskedjék. 
 
Monor, 2011. május 16. 
                                                                                                          Bodor János             Takács Endre 
                                                                                                          Nagymester                Kincstárnok 
 
A 2011. évi pénzügyi tervet a Rendi Győlés a 2011. május 26-i ülésén  módosítással jóváhagyta. 
 
                                                                                                                  Bodor János  Nagymester 



 

 

 
 
 
 
 
 


