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B e v e z e t é s 
 
     A Sárospataki Irodalmi Olvasókört a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 
Cégbírósága 2009. évi december 11-én a Pk.60255/2009/2/I. sz. jogerıs bírósági  
határozatával közhasznú szervezetként jegyezte  be. A társadalmi szervezet nyíl- 
vántartási száma:64748. 
     Tevékenységünket az 1997.évi CLVI. Törvény, és az ehhez kapcsolódó jogsza- 
bályok határozzák meg. A gazdálkodási feladatok elıírásnak megfelelı végre-  
hajtását a számvitelrıl szóló 2000.évi C. Törvényben foglaltak  segítik. 
     A közhasznú jelentés elkészítését a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003.évi 
L. Törvény végrehajtásáról szóló 160/2003.  (X.7.) Kormányrendelet  szabályozza, 
hogy  szerkezetében, tartalmában megfeleljen az NCA által kiírt pályázatok formai 
követelményeinek és a jogszabályi feltételeknek. A közhasznúsági jelentés kötelezı 
tartalmát az 1997.évi CLVI Törvény 19. §-a szabályozza.   
 
1. Számviteli beszámoló  
 
A Sárospataki Irodalmi Olvasókör a Számviteli törvény és a hozzá kapcsolódó 
elıírások alapján egyszerősített éves beszámolót állított össze. A részletes kimutatás 
a jelentés 1.sz. melléklete,amely az egyszerősített mérleget és az eredmény 
kimutatást tartalmazza. 
 
2.  Költségvetési  támogatás felhasználása  
 
Olvasókörünk a cégbírósági bejegyzés után elsı alkalommal nyújtott be  
támogatásra igényt a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán Örömőnkre  54 000 Ft 
támogatásban részesültünk, amely nagymértékben segítette  a célkitőzéseink  és a 
feladataink sikeres megvalósítását.  Pályázatot adtunk be a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Mecénás Alaphoz: Molnár Borbála ismeretlen munkái c. helytörténeti 
kiadvány megjelentetéséhez , de a terveinket  nem támogatták. A nehéz gazdasági 
helyzet miatt a sárospataki Önkormányzat nem hirdetett meg a civil szervezeteknek 
kulturális feladatok támogatására pályázatot, országosan is egyre kevesebb a  
számunkra megfelelı pályázati kiírás.   
 A költségvetési támogatást a 2.sz., a változások részleteit az 5.sz. melléklet 
tartalmazza. 
 
 3. A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 
 
Az Olvasókör megalakulásakor nem rendelkezett vagyonnal a tagság által befizetett 
tagdíjból gazdálkodtunk. A saját tıke  a közhasznú szervezetünk elıírásai, a szerény 
gazdasági körülményeink  között   valósult meg. A vagyon felhasználását az ered- 
mény kimutatás tartalmazza .Fontos feladatunknak tartjuk a Kör tartaléka feltöltését, 
amelybıl elsısorban  a pályázati kiírások  önrészét szeretnénk biztosítani. 
 
4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 
A tárgyévben és azt megelızı évben szervezetünk cél szerinti juttatást nem nyújtott. 
Ld.4.sz.melléklet. 
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5.Központi költségvetési szervt ıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulás ától és mindezek 
szerveit ıl kapott támogatás mértéke 
 
Tárgyévben az Olvasókörünk   csak a Nemzeti Civil Alapprogam biztosított  54 000 
Ft támogatást,melynek a részletes bemutatását az 5.sz. melléklet tartalmazza. 
 
6. A közhasznú szervezet vezet ı tisztségvisel ıinek nyújtott juttatások 
értéke,illetve összege 
 
A közhasznú törvény  szerint a Körünk vezetı tisztségviselıi a tárgyévben és azt 
megelızı évben  megfizetett  juttatásban nem részesültek. 
 
7. A közhasznú tevékenységr ıl szóló rövid beszámoló 
 
A 2011-ben a Sárospataki Irodalmi Olvasókör  a tervezett feladatait az Alapszabály 
célkitőzései  és az éves munkaterv alapján valósította meg. Az erıforrásainkat a 
programjaink sikeres megvalósítását segítı   
Az olvasáskultúra terjesztését  szolgálta az irodalmi, történelmi évfordulók kapcsán  
Vörösmarty Mihály, Bessenyei György, a Hunyadiak pályafutása, munkásságuk  
bemutatása. A kortárs irodalom népszerősítése érdekében két író-olvasó találkozót is 
rendeztünk, ahol    a Miskolcon élı, több magas kitüntetéssel díjazott Serfızı Simon 
költı és a Beregszászról áttelepült: Finta Éva fıiskolai tanár, jeles poéta legújabb 
kötetét mutatta be az érdeklıdıknek. A Köri tagok két sátoraljaújhelyi fiatal tehetség: 
Bodnár László költı és Nyiri Péter költı, irodalomtörténész munkásságát  ismerhette 
meg.  A Liszt-évforduló  tiszteletére a Körünkben is népszerő:  Dombóvári János 
sátoraljaújhelyi mővésztanár zenével illusztrált elıadása is  nagy sikert aratott.  
Különleges élmény volt Pocsainé dr.Eperjesi Eszter lelkész-etnográfusnak a 
Sárospataki Ref. Kollégiuma Múzeuma kevésbé ismert helytörténeti értékei: az 
úrihímzés, Lorántffy Zsuzsanna hímzı mőhelye, valamint a 125 éve született Molnár 
Mária misszionárius élete vetített képes elıadás formájában történı bemutatása, 
valamint a páratlan értékkel bíró relikviák megtekintése is. Tamás Erzsébet író, a 
pataki várban élt híres Windischgräetz–családdal kapcsolatos kutatásáról számolt 
be. Több településen nagy sikere volt Eiben Györgyné alelnökünk:A zempléni táj 
szépségei c.  reprezentatív fotókiállításának. A tárgyévben  több alkalommal 
csoportosan kerestük fel a városban megnyílt kiállításokat is.Az Olvasókörök 
Szövetsége újvidéki háromnapos nemzetközi konferenciáján a városunkban egy évig 
ırzött vándorbotot, a Tartományi székházban magas rangú vendégek jelenlétében  
Halász Magdolna elnök  adta át Tóth-Báthory Erzsébetnek,a Magyar Szó Pont 
olvasókörelnökének Az identitás érzés, az együvé tartozás  erısítését segítik a 
kassai Thália Színház magyar nyelvő elıadásainak megtekintése és a Felvidék 
különbözı tájegységeire: Rozsnyó és környéke, Eperjes és vidéke, Alsó-és Felsı-
Bodrogköz  szervezett kirándulások is..   
Sikeresek és látogatottak programjaink, ahol a tagságon kívül a családtagok, 
érdeklıdök is részt vesznek. A Kör  taglétszáma állandó növekedése is ennek 
bizonyítéka. Összejöveteleinkrıl a Sárospatak honlapon, a Kassai Figyelıben és a 
Könyvtári Levelezılapban  olvasható rendszeres  képes tudósítás. A Kör hivatalos 
iratait, eseményeit, a számítógépen  fotókkal együtt digitalizálva ırizzük. Az NCA 
pályázaton nyert támogatásból vásárolt  2 db pendrive-on is irattározzuk, a 
rendszerezésük folyamatos. 
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Záradék 
 
Sárospatak, 2012.évi március hó 1-én 
 
 
Major Jánosné                                                                              Halász Magdolna 
gazd. vezetı                                                                                           elnök 
 
A közhasznúsági jelentést az Olvasókör közgyőlése 2012.március hó 1-én elfogadta. 
 
 
 
 
     


