
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-27 17:49:58. Érkeztetési szám: EB00593211

04 Gyulai Törvényszék

Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért

0 4 0 2 0 0 0 1 3 4 8 2 0 2 1

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

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  03 .30 .44



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

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:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

04 Gyulai Törvényszék 2 0 2 1

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

Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért

5 6 0 0 Békéscsaba

Békési út

15

    

0 4 0 2 0 0 0 1 3 4 8

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

1 8 3 7 6 3 1 1 1 0 4

Varga Sándorné

Békéscsaba 2 0 2 2 0 5 2 5

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  03 .30 .44



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

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért

Adatok ezer forintban

10 299 13 742

34

10 299 13 708

10 299 13 742

3 522 6 204

2 754 3 523

768 2 681

6 777 7 538

10 299 13 742

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  03 .30 .44



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. 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

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

Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért

Adatok ezer forintban

570 40 570 40

3 976 7 736 3 976 7 736

82 82

3 812 7 736 3 812 7 736

42 88 42 88

4 588 7 864 4 588 7 864

3 733 5 165 3 733 5 165

9 5 9 5

13 13

78 0 78 0

3 820 5 183 3 820 5 183

3 820 5 183 3 820 5 183

768 2 681 768 2 681

768 2 681 768 2 681

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  03 .30 .44



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

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért

Adatok ezer forintban

5 500 6 624 5 500 6 624

600 700 600 700

149 232 149 232

285 180 285 180

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  03 .30 .44



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért

5 6 0 0 Békéscsaba

Békési út

15

    

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

0 4 0 2 0 0 0 1 3 4 8

1 8 3 7 6 3 1 1 1 0 4

Varga Sándorné

kulturális tevékenység

2011.CLXXXIX.tv.13§(1) 7. pont

Békéscsaba és környéke lakossága

10000

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  03 .30 .44



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért

Adatok ezer forintban

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  03 .30 .44



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

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. Adózott 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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért

Adatok ezer forintban

4 588 7 864

149 232

4 439 7 632

3 820 5 183

9 5

3 820 5 183

768 2 681

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  03 .30 .44



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  03 .30 .44
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Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért 
Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes 
 
Székhely: 5600 Békéscsaba, Békési út. 15. 
Adószám: 18376311-1-04, Nyilvántartási szám: 1348 
Kapcsolattartó: Varga Sándorné 
Email:csabatanc@gmail.com                                     
 
                                        Szakmai beszámoló        

 
2021. év 

 
 
Az egyesületünk az elmúlt évben is az alapszabályában meghatározott célok 

szellemében folytatta tevékenységét.   
 
 2021. évben is befolyásolta működésünket a COVID-19 vírus okozta járványhelyzet. 
Az év első felében nem látogathattuk a próbatermeket. Májusban az korlátozások enyhítése 
után kezdődhettek meg a próbák, így programjaink is sokkal szűkebb keretek között 
valósulhattak meg.  

A „Mindenki néptánciskolája” próbái a kezdő csoportban indultak meg leghamarább. 
Az oltási igazolványok hiánya miatt azonban csak kevesen tudták látogatni a próbákat. A 
nyári szünetben tudtuk pótolni a tavasszal elmaradt próbákat. Szeptemberben már el lehetett 
indítani a foglalkozásokat minden csoportban.  
 Ez a programsorozatunk minden korosztálynak szól, de alapvetően a középkorúak közül 
kerülnek ki tagjaink. Az érdeklődőkkel megismertetjük nemzetünk, és nemzetiségeink táncait 
olyan szinten, hogy egy táncházban jól hasznosítható tudást szerezhetnek a résztvevők. 
Haladó csoportunk rövid koreográfiák tanulását kezdte el, mivel egyre több lehetőség adódott, 
hogy közönség előtt is bemutassák tudásukat. Így szeretnénk népszerűsíteni azt, hogy a 
néptánc tanulást idősebb korban sem késő elkezdeni. 

Néhány fellépésre is lehetőségünk adódott. Júliusban az V. Regionális Nyugdíjas és 
Civil Kulturális Találkozón léphettünk fel, majd augusztusban a Mokry utcai Idősek Klubja 
tagjainak mutattuk be műsorunkat. Szeptemberben a Lecsó fesztiválon táncoltunk és részt 
vettünk a főzőversenyen is.  
 A Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes megalakulásának 35. évfordulóját ünnepeltük 
meg egy szerény keretek között tartott táncházzal, ahol az „őscsabás”, az együttes 
alapításában résztvevő, táncosok találkoztak egymással.  
 Közösségi megmozdulásainkat a társegyesületek rendezvényein való aktív részvétellel 
igyekeztünk gazdagítani pl.: Elutaztunk Szarvasra a Háromszék Táncegyüttes műsorát 
megnézni, részt vettünk a Viharsarki Táncháztalálkozón. 
  

Egyesület továbbra is támogatja a Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttest, mely folytatta 
az előző években elkezdett munkát. A heti kétszeri próbákat 30-35 fiatal látogatja 
rendszeresen. A tavasszal elmaradt próbákat a táncegyüttes is a nyári időszakban pótolta. 
Megtartották a szokásos évi táborukat is Szarvason, ami nagyban hozzájárult a kiesett időszak 
pótlásához. Ebben az évadban is tudtuk bővíteni a fellépő ruháink számát a „Csoóri 
programnak” köszönhetően. 
2021-ben is elmaradtak a minősítő versenyek, rendezvények. A táncegyüttesnek korlátozott 
lehetősége adódott a fellépésre. Június végén a Körösvölgyi Sokadalom rendezvényen vettek 
részt. Augusztus 20-án bemutatták műsorukat a Békéscsaba Megyei Jogú Város 
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Önkormányzata és a Csaba Gyöngye Kulturális Központ által szervezett ünnepi programon, 
ahol egyesületünk a zenekari díj finanszírozásával hozzájárult a műsor megvalósulásához. 
Táncosaink sikeresen szerepeltek a szeptemberi „Táncoló, Éneklő Ország” kecskeméti 
rendezvényén, az októberben Szegeden megrendezett Országos Néptánc Fesztiválon, 
novemberben pedig a Viharsarki Táncháztalálkozón előadott produkcióval nagy sikert arattak.  
Ugyan ebben a hónapban tervezték a Szekszárdi Országos Néptánc Fesztiválon való 
részvételt, melyet sajnos az utolsó pillanatban a szervezők lemondtak. 

 
Kiemelt rendezvényünk, a Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó, 

megrendezésére ebben az évben sajnos nem volt lehetőségünk.  A járványhelyzet előre nem 
látható alakulása miatt nem mertünk belefogni a szervezésbe. 

 
Továbbra is nagyon jó munkakapcsolatban vagyunk az otthont adó intézményekkel, 

mint a Csabagyöngye Kulturális Központ, Arany János Művelődési Ház, Meseház. 
Kölcsönösen segítjük egymást a programok megszervezésében és lebonyolításában. 

Az egyesület tagja a helyi Civil Szövetségnek és a Békés Megyei Néptáncosok 
Szövetségének, 2019-től a Martin György Szövetségnek is. Az információcsere jól működik a 
személyes kapcsolatok ápolásával és az internet segítségével. A szövetségek által szervezett 
programokon aktívan részt vesznek az egyesület tagjai, a táncegyüttes tagjai valamint az 
egyesülettel kapcsolatban álló érdeklődők. Együttműködünk a Román és a Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzatokkal és a helyi nemzetiségi szervezetekkel, mint például a Csabai 
Szlovákok Szervezetével. Rendszeresen fellépünk programjaikon. 

Az egyesület fő támogatója a Békéscsabai Megyei Jogú Városi Önkormányzata és 
Polgármesteri Hivatala. 

Folyamatosan ápoljuk meglévő kapcsolatainkat a piacgazdaság több szereplőjével, 
akik támogatják az egyesületünk működését, mint a Hirschmann Car Communication Kft., a 
Budapest Bank.  

Továbbra is fontos számunkra, hogy új kapcsolatokat építsünk ki külföldi civil 
szervezetekkel, hogy közös programokat, szakmai továbbképzéseket, fesztiválokat 
szervezzünk, közös pályázatokat dolgozzunk ki, valósítsunk meg.  

Egyesületünk lehetőségeihez mérten igyekszik segíteni a kisebb csoportok működését, 
alkalmi tánctanítással, táncházak megtartásával, meglévő archív anyagaink továbbadásával, 
valamint viseletek kölcsönzésével, melyekért nem szoktunk anyagi ellenszolgáltatást kérni. 

Összegzésképp elmondhatjuk, hogy nem könnyű évet zártunk, a közösség összetartása 
jelentős plusz feladatot adott az egyesületnek. Az új táncok tanulásával, a meglévő 
koreográfiák pontosításával készülünk fellépéseinkre. A Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes 
és a Csabagyöngyei Néptánccsoport kész arra, hogy színvonalas műsorral és programokkal 
várja a néptánc és népzene iránt érdeklődő békéscsabaiakat.  

Az együttes és egyesületünk munkáját Békéscsaba Város Önkormányzatának és 
magánszemélyek támogatásával, az 1%-os felajánlásokból, a Csoóri program támogatásából 
valamint az egyesület bevételeiből tudtuk megvalósítani. 

Munkánkkal igyekeztünk azt a célt szolgálni, hogy erősödjön az érdeklődés a néptánc 
és a folklórhagyományok iránt Békéscsabán. 
 
 
Békéscsaba, 2021. december 30.                                                                                     

 Varga Sándorné 
                     elnök 















Támogatások elszámolása 
2021. 

 

Támogatási program 
elnevezése: 

CSSP-E-NEPTANC-MO-2019-0487 

Támogató megnevezése: Csoóri Sándor Program 

Támogatás forrása: központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés  

nemzetközi forrás 

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2019.07.01.- 2022.06.30. 

Támogatási összeg: 4.000.000,- 

  - ebből a tárgyévre jutó 
összeg: 

2.053.036,- 

  - tárgyévben felhasznált 

összeg: 

2.053.036,- 

  - tárgyévben folyósított 
összeg: 

0 

Támogatás típusa:       visszatérítendő                   vissza nem térítendő  

                               Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi  

Dologi 2.053.036,- 

Felhalmozási  

Összesen: 2.053.036,- 

 
   Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
 
A támogatás nagy része a táncegyüttes művészeti vezetőjének oktatói díja. Az év során számos 

fesztiválon vett részt az együttes ( Eger, Nyíregyháza, Szekszárd, Budapest), melynek utazási 

költségét és zenekari díját ebből a támogatásból fedezte az egyesület. 

 



Támogatások elszámolása 
2021. 

 

Támogatási program 
elnevezése: 

CSSP-NEPTANC-MO-2020-0376 

Támogató megnevezése: Csoóri Sándor Program 

Támogatás forrása: központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés  

nemzetközi forrás 

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2020.07.01.- 2022.06.30. 

Támogatási összeg: 5.000.000,- 

  - ebből a tárgyévre jutó 
összeg: 

1.893.578,- 

  - tárgyévben felhasznált 
összeg: 

1.893.578,- 

  - tárgyévben folyósított 
összeg: 

0 

Támogatás típusa:       visszatérítendő                   vissza nem térítendő  

                               Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi  

Dologi 1.893.578,- 

Felhalmozási  

Összesen: 1.893.578,- 

 
   Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
 
A támogatás nagy része a táncegyüttes művészeti vezetőjének oktatói díja. Az év során számos 
fesztiválon vett részt az együttes ( Eger, Nyíregyháza, Szeged, Kecskemét), melynek utazási 
költségét és zenekari díját ebből a támogatásból fedezte az egyesület. Augusztus 20-án bemutatták 
műsorukat a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Csaba Gyöngye Kulturális 
Központ által szervezett ünnepi programon, ahol egyesületünk a zenekari díj finanszírozásával 
hozzájárult a műsor megvalósulásához. Táncosaink sikeresen szerepeltek a szeptemberi „Táncoló, 
Éneklő Ország” kecskeméti rendezvényén, az októberben Szegeden megrendezett Országos 
Néptánc Fesztiválon, novemberben pedig a Viharsarki Táncháztalálkozón előadott produkcióval 
nagy sikert arattak.  
Ugyan ebben a hónapban tervezték a Szekszárdi Országos Néptánc Fesztiválon való részvételt, 
melyet sajnos az utolsó pillanatban a szervezők lemondtak. 
 
 
 



Támogatások elszámolása 
2021. 

 

Támogatási program 
elnevezése: 

CSSP-NEPTANC-MO-2021-0472 

Támogató megnevezése: Csoóri Sándor Program 

Támogatás forrása: központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés  

nemzetközi forrás 

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2021.07.01.- 2022.12.31. 

Támogatási összeg: 4.900.000,- 

  - ebből a tárgyévre jutó 
összeg: 

15.000,- 

  - tárgyévben felhasznált 
összeg: 

15.000,- 

  - tárgyévben folyósított 

összeg: 

0 

Támogatás típusa:       visszatérítendő                   vissza nem térítendő  

                               Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi  

Dologi 15.000,- 

Felhalmozási  

Összesen: 15.000,- 

 
   Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
 
2021 nyarán már több próbára volt szüksége az együttesnek a járvány miatti lemaradás 

pótlására, így szükség volt próbaterem bérlésére. 

 



Támogatások elszámolása 
2021. 

 

Támogatási program 
elnevezése: 

CSSP-NEPTANC-MO-2020-0382 

Támogató megnevezése: Csoóri Sándor Program 

Támogatás forrása: központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés  

nemzetközi forrás 

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2020.07.01. – 2022.06.30. 

Támogatási összeg: 500.000,- 

  - ebből a tárgyévre jutó 
összeg: 

90.000,- 

  - tárgyévben felhasznált 
összeg: 

90.000,- 

  - tárgyévben folyósított 

összeg: 

0 

Támogatás típusa:       visszatérítendő                   vissza nem térítendő  

                               Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi  

Dologi 90.000,- 

Felhalmozási  

Összesen: 90.000,- 

 
   Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
 

A Csabagyöngyei Táncegyüttesnek néhány fellépésre volt lehetősége 2021-ben. Júliusban az 

V. Regionális Nyugdíjas és Civil Kulturális Találkozón léphettünk fel, majd augusztusban a Mokry 

utcai Idősek Klubja tagjainak mutattuk be műsorunkat. Szeptemberben a Lecsó fesztiválon 

táncoltunk és részt vettünk a főzőversenyen is. Fellépéseink zenekari díját finanszíroztuk a 

támogatásból. 

 
 



Támogatások elszámolása 
2021. 

 

Támogatási program 
elnevezése: 

Szja 1%  2020. évben utalt összege 

Támogató megnevezése: Központi költségvetés 

Támogatás forrása: központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés  

nemzetközi forrás 

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2020.09. 30. - 2022. 12.31. 

Támogatási összeg: 148.692,- 

  - ebből a tárgyévre jutó 
összeg: 

148.692,- 

  - tárgyévben felhasznált 
összeg: 

148.692,- 

  - tárgyévben folyósított 
összeg: 

0 

Támogatás típusa:       visszatérítendő                   vissza nem térítendő  

                               Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi  

Dologi 148.692,- 

Felhalmozási  

Összesen: 148.692,- 

 
   Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
 

Könyvelési költségre, telefonszámlák kiegyenlítésére és oktatói díjra valamint tábori 
étkeztetésre használtuk fel a támogatást. 

Megtartottuk a szokásos évi táborunkat is Szarvason, ami nagyban hozzájárult a járvány 
miatt kiesett időszak pótlásához. 
2021-ben is elmaradtak a minősítő versenyek, rendezvények. A táncegyüttesnek korlátozott 
lehetősége adódott a fellépésre. Június végén a Körösvölgyi Sokadalom rendezvényen vettek részt. 
Augusztus 20-án bemutatták műsorukat a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Csaba Gyöngye Kulturális Központ által szervezett ünnepi programon, ahol egyesületünk a 
zenekari díj finanszírozásával hozzájárult a műsor megvalósulásához. Táncosaink sikeresen 
szerepeltek a szeptemberi „Táncoló, Éneklő Ország” kecskeméti rendezvényén, az októberben 
Szegeden megrendezett Országos Néptánc Fesztiválon, novemberben pedig a Viharsarki 
Táncháztalálkozón előadott produkcióval nagy sikert arattak. 
 



Támogatások elszámolása 
2021. 

 

Támogatási program 
elnevezése: 

Szja 1%  2021. évben utalt összege 

Támogató megnevezése: Központi költségvetés 

Támogatás forrása: központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés  

nemzetközi forrás 

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2021.09. 30. - 2023. 12.31. 

Támogatási összeg: 141.856,- 

  - ebből a tárgyévre jutó 
összeg: 

107.615,- 

  - tárgyévben felhasznált 
összeg: 

107.615,- 

  - tárgyévben folyósított 
összeg: 

141.856,- 

Támogatás típusa:       visszatérítendő                   vissza nem térítendő  

                               Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi  

Dologi 107.615,- 

Felhalmozási  

Összesen: 107.615,- 

 
   Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
 

Könyvelési költségre, telefonszámlák kiegyenlítésére és oktatói díjra használtuk fel a 
támogatást. 

Megtartottuk a szokásos évi táborunkat is Szarvason, ami nagyban hozzájárult a járvány 
miatt kiesett időszak pótlásához.. 
2021-ben is elmaradtak a minősítő versenyek, rendezvények. A táncegyüttesnek korlátozott 
lehetősége adódott a fellépésre. Június végén a Körösvölgyi Sokadalom rendezvényen vettek részt. 
Augusztus 20-án bemutatták műsorukat a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Csaba Gyöngye Kulturális Központ által szervezett ünnepi programon, ahol egyesületünk a 
zenekari díj finanszírozásával hozzájárult a műsor megvalósulásához. Táncosaink sikeresen 
szerepeltek a szeptemberi „Táncoló, Éneklő Ország” kecskeméti rendezvényén, az októberben 
Szegeden megrendezett Országos Néptánc Fesztiválon, novemberben pedig a Viharsarki 
Táncháztalálkozón előadott produkcióval nagy sikert arattak. 
 



Támogatások elszámolása 
2021. 

 

Támogatási program 
elnevezése: 

V.261/2021.    Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése Közművelődési Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága döntése 
alapján a Költségvetés Kulturális előirányzat fejezetén szereplő 
összegből kapott támogatás                 

Támogató megnevezése: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Támogatás forrása: központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés  

nemzetközi forrás 

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2021. 01. 01.-2021.12. 31. 

Támogatási összeg: 700.000,- 

  - ebből a tárgyévre jutó 
összeg: 

700.000 

  - tárgyévben felhasznált 
összeg: 

700.000,- 

  - tárgyévben folyósított 
összeg: 

700.000,- 

Támogatás típusa:       visszatérítendő                   vissza nem térítendő  

                               Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi 0 

Dologi 700.000 

Felhalmozási 0 

Összesen: 700.000,- 

 
   Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
 

2021. júliusban is szerveztünk egy 5 napos tábort Szarvason, ahol 25 fiatal vett részt. A tábor 
célja az volt, hogy a táncosok egy kicsit összerázódjanak és meglévő koreográfiákat új táncokkal 
egészítsék ki és elkezdték a felkészülést a táncegyüttes megalakulásának 35. évfordulója alkalmából 
rendezendő műsorra. A jubileumi műsor megtartását 2022. évre halasztottuk.  Augusztus 20-án a 
táncegyüttes bemutatta műsorát a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Csaba 
Gyöngye Kulturális Központ által szervezett ünnepi programon. Táncosaink sikeresen szerepeltek a 
szeptemberi „Táncoló, Éneklő Ország” kecskeméti rendezvényén, az októberben Szegeden 
megrendezett Országos Néptánc Fesztiválon, novemberben pedig a Viharsarki Táncháztalálkozón 
előadott produkcióval nagy sikert arattak. Ugyan ebben a hónapban tervezték a Szekszárdi 
Országos Néptánc Fesztiválon való részvételt, melyet sajnos az utolsó pillanatban a szervezők 
lemondtak. 
        A támogatást a táncegyüttes és az egyesület működési költségeire, táncoktatás, tánctábor 
költségeire fordítottuk. 


