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I. A szervezet alapadatai

1. Elnevezés:  Puszta Hangja Egyesület

2. Képviselő:   Szabó István Elnök

3. Székhely:     6090 Kunszentmiklós, Kossuth Lajos út 7.sz.

4. Adószám: 18369250-1-03

5. Bankszámla száma:  52800038-10304642

6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet

7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: PK. 60.102/2006/4  2006. 09.22.

8. Puszta Hangja Egyesület céljának rövid leírása:

Az egyesület alapvető célja egy olyan szellemi műhely létrehozása, amely támogatja 
és  segíti  a  színvonalas,  különleges  és  igényes  kulturális  értékek  felkutatását, 
bemutatását  és  terjesztését.  Magyar  nyelvünk  ápolását  és  hagyományaink 
széleskörű megismertetését.
  
Az egyesület további célja az egyetemes társadalmi értékek (sokszínű műveltség, 
nyilvánosság,  elfogadás,  nyílt  párbeszéd  a  vallások  és  eszmerendszerek  között, 
nemzeti,  etnikai,  társadalmi  kisebbségek  érdekvédelme)  ápolása,  pártolása  és 
rendelkezésre álló eszközökkel való terjesztése. Az egyesület tevékenysége során 
nyitottsággal fordul minden jellegzetes társadalmi csoportot jellemző életmód felé. Az 
egyesület kiemelten fontosnak tartja környezetünk védelmét, a sport jelentőségének 
elismertetését, a térség gyermekeinek és hátrányos helyzetű fiataljainak védelmét, 
lehetőségeik megismertetését.

Az  egyesület  céljai  elérése  érdekében  az  alábbiakban  felsorolt  tevékenységeket  kívánja 
megvalósítani.  Az egyesület  nem nyereségérdekelt  szervezet,  ezért  a  fenti  célok elérése 
érdekében végzett tevékenységeket nem vállalkozási, gazdasági tevékenységként végzi.
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• Programszervezési tevékenységek 
- Szakmai viták rendezése (környezetvédelemtől az egészségvédelemig)
- Környezetvédelmi ismeretterjesztő előadások, viták, táboroztatások
- Kulturális programok, kulturális küldöttségek szervezése határainkon innen és túl
- Kiállítások rendezése
- Bűn- és balesetmegelőzési ismeretterjesztő előadások, táboroztatások lebonyolítása
- Sportrendezvények
- Természet- és tájvédelmi kirándulások szervezése, az őshonos állatvilág felfedezése, 
megismertetése és megóvása
- Gyermek- és ifjúságvédelmi szakmai fórumok szervezése

• Internetes honlap fejlesztése, levelezőlista létrehozása.
• Képzések és tanulmányutak szervezése.
• Egyéb tevékenységek:

- Egyéb ismeretterjesztés, információszolgáltatás
- Hazai és nemzetközi, hasonló arculatú társaságokkal való kapcsolatfelvétel, kapcsolat 
fenntartása és erősítése, együttműködés, kölcsönös segítségnyújtás.
- Kapcsolat fenntartása az egyesület tevékenysége iránt érdeklődőkkel.
- A tagok érdekképviseletének ellátása.
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II. Számviteli beszámoló
A Puszta Hangja Egyesület

2006. évi gazdálkodásáról

Az egyesület ÁFA szempontjából alanyi mentes.

Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az egyesület könyvelését végzi: Libora Kft.

a. Az egyesület nyitó pénzeszköze összesen:        0.-Ft
Ebből: a pénztár egyenlege: 0.-Ft
            a bankszámla egyenlege:   0.-Ft

b. Az egyesület főkönyvi számláinak záró egyenlege a tárgyév dec. 31 –én 
( Ft-ban ):

Az egyesületnek a beszámoló időszakában pénzmozgása nem volt.
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III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Puszta Hangja Egyesület 2006 évben költségvetési támogatást nem kapott.

IV.   A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás  

Puszta Hangja Egyesületnek 2006 évben vagyona nem keletkezett.

V. A cél szerinti juttatások kimutatása

Puszta Hangja Egyesület a 2006-os évben juttatásban nem részesült, ilyenben nem 
részesült.

VI. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami 
pénzalaptól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a 

települési önkormányzatok társulásától, az 
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek 

szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

Puszta  Hangja  Egyesület  a  2006-os  évben  központi  költségvetési  szervtől, 
elkülönített állami pénzalaptól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek 
szerveitől támogatás nem kapott.

VII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 
értékének, illetve összegének kimutatása

Puszta Hangja Egyesület a 2006-os évben tisztségviselőinek nem nyújtott juttatást.
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VIII.  A KÖZHASZNÚ  TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI 
BESZÁMOLÓJA

a. Beszámoló a közhasznú egyesület megalakulásáról.  

Egyesületünk a Puszta Hangja egyesület 2006. május 27-én alakult, 17 fővel. 
Bács-Kiskun  Megyei  bíróság  hiánypótlást  kért  egyesületünktől.  Hiánypótlás 
elfogadta  és  a  Pk.60.102/2006/4.  számú  határozatával,  2687.  szám  alatt 
bejegyezte.  Bejegyzést  a  Bács-Kiskun  Megyei  Főügyészség  a  Szegedi 
Ítélőtáblánál  megfellebbezte.  Fellebbezést  követően  a  Közgyűlés  a 
Főügyészség  kifogásait  figyelembe  véve  módosította  az  Alapszabályt. 
Módosított Alapszabályt megküldtük az Ítélőtáblának. Az Ítélőtábla, másodfokú 
eljárásában  figyelembe véve a módosítást,  2006.  november  16-án jogerőre 
emelte  a  Bács-Kiskun  Megyei  bíróság  bejegyző  határozatát.  A  végzést 
megküldte  a  Bács-Kiskun  Megyei  bíróságnak,  az  december  közepén 
továbbította az egyesületünknek. Ezt követően, januárban tudtuk megkezdeni 
az érdemi  munkát.  Bejelentkezést  az APEH-nál,  bankszámla nyitást,  majd  a 
rendezvények szervezését.

b. 2006 évben végzett munkánkról.  

Az egyesületünk jogerős bírósági bejegyzéséig nem kaphattunk adószámot és 
nem nyithattunk bankszámlát,  ezért  kevésbé költséges feladatokat  vállaltunk. 
Elsősorban a 2007-évi programokat terveztük. Megszerveztük az „Ide nekem az 
oroszlánt  is!!!”  című  műveltségi  vetélkedőt.  Decemberben  elindítottuk  a 
„Csendes téli esték” című felolvasó estjeinket. 

Kunszentmiklós, 2007. április 22.

Szabó István
Egyesület elnöke
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