
Közhasznúsági jelentés 2008. évről

Pro Arte Kulturális Egyesület
8960 Lenti, Dózsa Gy. u. 14.
Adószáma: 19275189-1-20

Közhasznúsági végzés száma, hatálya: Pk. 60.695/1991/9., 1998. december 9.
A szervezet céljának rövid leírása: Lenti Kistérség kulturális tevékenységének fejlesztése, 

képző- és iparművészeti tevékenységek feltételeinek biztosítása együttműködve a kistérségi civil 
szervezetekkel.

Kapcsolattartó: Tímár Lászlóné
06-30/213-0264

pro-arte-lenti@freemail.hu
proartelenti@gmail.com

I.
Számviteli beszámoló

2007. december 31-i állapot
adatok ezer forintban

A., Befektetett eszközök 269
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök 269
III. Befektetett pénzügyi eszköze             nincs az egyesületnek.

B., Forgóeszközök 28
I. Készlettel                                  nem rendelkezik az egyesület.
II. Követelések
III. Értékpapír nincs
IV. Pénzeszközök 28

Bankszámla
Pénztár
Összesen

C., Saját tőke 297
I. Induló tőke
II. Tőkeváltozás 612

D., Céltartalékot                              nem képzett az egyesület.

E., Kötelezettsége                                  nincs az egyesületnek.
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2008. december 31-i állapot
adatok ezer forintban

A., Befektetett eszközök 176
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök 176
III. Befektetett pénzügyi eszköze             nincs az egyesületnek.

B., Forgóeszközök 1394
I. Készlettel                                  nem rendelkezik az egyesület.
II. Követelések
III. Értékpapír nincs
IV. Pénzeszközök 1394

Bankszámla
Pénztár
Összesen

C., Saját tőke 1570
I. Induló tőke
II. Tőkeváltozás 283

D., Céltartalékot                              nem képzett az egyesület.

E., Kötelezettsége                                  nincs az egyesületnek.

II.
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

1. SZJA 1%-ot 2008. évben az APEH nem utalt ki a szervezet számára.

2. NCA  Nyugat-dunántúli  Regionális  Kollégium  által  megítélt  329 411  Ft  működési 
támogatás felhasználásának elszámolása 2009. június 30-ig.

3. NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által megítélt 1 453 120 Ft 
elszámolása az  Együtt leszünk erősek! – Érdekérvényesítés tanulása a Kerka mentén 
program keretében 2009. június 30-ig.
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III.
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

adatok ezer forintban
a) Anyag, alkatrészek 11
b) Energia -
c) Nyomtatvány, irodaszer 97
d) Posta, telefon 140
e) Bérleti díj 700
f) Ügyviteli szolgáltatás 117
g) Bankköltség 54
h) Egyéb költség 527
    szállítás 44
    szolgáltatás 60
    hirdetés, reklám, saját gk. használat 208
    reprezentáció 215
i) Továbbképzés 200
j) Bér és bérjellegű kiadások 930
k) Tárgyi eszközök beszerzése (beruházás) -

IV. Cél szerinti juttatások kimutatása

A Pro Arte Kulturális Egyesület 2008. évben cél szerinti juttatást nem nyújtott.

V. Támogatások mértéke

Ssz. Támogató 
megnevezése

Támogatott cél Támogatás összege
Előző évi              Tárgy évi

1. NCA Működési támogatás
Érdekérvényesítési 
program

1 392 000 4 124 000

2. SZJA 1% Közhasznú működés 12 000 0
3. Egyéb 1 000 4 000
4. Tagdíj 104 000 27 000

Összesen 1 509 000 4 155 000

VI.
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékének, 

összegének kimutatása

A Pro Arte Kulturális Egyesület 2008. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni 
juttatást vezető tisztségviselőinek.
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VII.
A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

A  Pro  Arte  Kulturális  Egyesület  többoldalú  tevékenységet  folytat.  A  Pro  Arte  Kulturális 
Egyesület csoportjai egyrészt szakmai műhely munkát végeznek már az alapítás (1992 óta) Lenti 
város lakosságának nyilvánossága előtt. Másrészt időnként meghatározott feladatok elvégzésére 
vállalkoznak tagjai.
A Pro Arte  Kulturális  Egyesület  elmúlt  években a  civil  szektor segítésében,  fejlesztésében is 
jelentős feladatot vállalt, amelyet a KAPOCS program keretében valósított meg. Az Egyesület 
vezetésével, a Lenti Kistérségi Fejlesztési Ügynökség ösztönzésére 2005 szeptemberében elindult 
a Lenti Kistérség civil szervezeteinek összefogására irányuló szervezet megalakítása, és ehhez 
kapcsolódóan  egy  civil  iroda  működtetése,  amelynek  célja,  hogy  segítse  a  civil  szervezetek 
szakmai fejlődését, tartsa a kapcsolatot a térség szervezeteivel, és különböző képzési, tájékoztató 
programokkal növelje a civil szektor tevékenységének hatékonyságát.

1. Kulturális területen végzett szakmai tevékenysége 2008. év folyamán:

A következő állandó szakmai műhelyeket működtette az Egyesület az év során:
- szövő csoport
- Napvirág bábcsoport
- patchwork (foltvarrók) csoport
- kézműves csoport

Az Egyesület feladatának tekinti:
- Hagyományőrző és társadalmi ünnepek, jeles napokról való megemlékezést, hagyományok 

felelevenítését pl. húsvét.
- Néprajzi terület, jeles napok szokásainak felkutatása.
- A térségben fellelhető, napjainkban is működő munkatechnikáinak megismerése.

Ezek  a  rendezvények  kedvező visszhangra  találtak  a  lakosság  körében,  és  évről-évre  történő 
megrendezésük már hagyománynak számít a város kulturális életében, például: Mikulás várás, 
bábszínház, húsvéti játszóház és bábszínház.

A város gyermekkorú lakosainak hasznos szabadidő szervezésére irányuló törekvéseink:
- Napvirág  bábcsoport  részéről:  a  bábjátékon  keresztül,  mesék  és  más  leírt  bábdarabok 

eljátszásával értékeink közvetítése.
- Játszóházi  tevékenységek  szervezése.  Néprajzi  terület  zenei  kincseinek  megismertetése, 

közvetítése a gyerekek felé: - népdalok, népi hangszerek, kiegészítő eszközök. Ünnepekhez 
kapcsolódó manuális tevékenységek játszóházi szervezése.

- A szövő és kézműves csoport a folyamatosan megújuló műhely munkája mellett (horgolás, 
hímzés, csipkeverés, agyagozás), a népi kismesterségek alapvető fogásait ismerteti meg az 
érdeklődő  gyerekekkel,  felnőttekkel  játszóház  és  kézműves  tábor  keretein  belül.  Az 
összegyűlt munkáikból rendszeresen időszaki kiállításokat rendeznek.

- A patchwork (foltvarró) csoport egy újabb, sokoldalú technikával színesíti  az Egyesület 
tevékenységi  körét.  Az  érdeklődők  számára  lehetőséget  biztosítanak  a  technika 
elsajátítására, játszóházak szervezésében, lebonyolításában tevékeny részvételt vállalnak.

A csoportok szinte valamennyi fent felsorolt programon tevékeny partnerként jelen vannak.
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A Lenti  Városi  Művelődési  Központ,  a  Lenti  Városi  Könyvtár  és  az  Ádám Jenő Zeneiskola 
programlehetőségek és hely biztosításával adott lehetőséget az Egyesület működéséhez.

2008-ban a következő programokat szerveztük:
-  Húsvétváró játszóház Lentiben a „Hagyományok Háza a haranglábak földjén” Látogató- és 
Információs  Központban.  A  program  keretében  tojást  festettünk  viaszolással,  zalai 
motívumokkal, ablakdíszeket, patchwork tojásokat és bábokat készítettünk. Résztvevők száma: 
30 fő.
- A lenti óvodában húsvétváró programot tartottunk a gyerekekkel, ahol megismertettük őket a 
hagyományokkal is.
- 2008. május 1.-én is állítottunk májusfát az alkotóház udvarán, amely programon kb. 25 fő vett 
részt.
-  Részt  vettünk a  Lenti  Városi  Művelődési  Központ  gyermeknapi  rendezvényén,  az  általuk 
meghirdetett kézműves és szórakoztató tevékenységek bonyolításában. Résztvevők száma: 15 0 
fő.
A város gyermekkorú lakosainak hasznos szabadidő szervezésére irányuló törekvéseink közül 
kiemelhető a kézművesek mellett a bábcsoport tevékenysége.
-  A  Napvirág  bábcsoport 2008.  decemberben,  Lentiben  az  Ádám  Jenő  Zeneiskolában,  és 
Rédicsen a Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Házban mutatott be előadást mikulásvárás 
alkalmából. A résztvevők létszáma: 60-80 fő kisgyermek szüleikkel.

-  Mikulásváró bábszínház az Ádám Jenő Zeneiskolában.  A mesedélutánt  a zeneiskola 
növendékeinek zenei műsorszámai színesítették.
- Mikulásvárás Rédicsen a Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Házban

2.  Civil  szervezetek  szakmai  segítése,  kistérségi  koordináló  feladat  2008.  év 
folyamán:

Jelentős  programunk  volt  az  előző  évek  tapasztalatait  felhasználva  2008-ban a  KAPOCS II.  
program, amelynek keretében a civil szervezetek segítésére civil irodát működtetünk.

A program keretében civil kerekasztal beszélgetéseket tartottunk:
2008.  február16.  –  Téma:  Érdekérvényesítés,  együttműködés  az  önkormányzatokkal. 
Résztvevők száma: 15 civil szervezet képviselője
2008.  április  16.  –  Téma:  Esélyegyenlőség:  civil  szervezetek  az  egészségügyben. 
Résztvevők száma: 12 civil szervezet képviselője
2008.  május  5.  –  Téma:  Civil  nap  programjának  előkészítése.  Résztvevők  száma:  20 
egyesület képviselője

2008. május 15-én szakmai tanulmányutat szerveztünk, melynek úti célja a Vas megyei Oszkó 
volt. A helyi Hegypásztor Kör fogadott bennünk, s bemutatta, hogyan dolgozik egymást segítve 
több, jól működő civil szervezet karöltve a helyi önkormányzattal.
2008.  április  10.  –  Szakmai  tréning.  Téma:  Pályázatírás,  hangsúlyozva  az  Eper  rendszer 
használatát, a regisztráció elkészítését, lépésről lépésre az adott menüpontokon.
2008. április  26.  –  Civil  konferencia,  ahol a civil  szervezetek szerepvállalásának lehetőségeit 
mutatták be az előadók a közszolgáltatásban.
2008. május 31. -  Lenti Kistérségi Civil Nap – A Lenti Kistérségi Civil Nap civil szervezetek 
közreműködésével  zajlott,  ahol  a  fő  szervezési  feladatokat  egyesületünk  látta  el.  A program 
lebonyolításában  a  „MOCORGÓK” az  Egészségért  és  a  Környezetért  Egyesület,  valamint  a 
Kerkamenti Ifjúsági és Szabadidő Egyesület,  a Kerka Kulturális Egyesület,  a thai chi csoport, 
dalkörök, népzenei együttes, baráti szervezetek képviseltették magukat. A program elsődleges 
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