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1. A szervezet alapadatai:
1. Elnevezés: KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület

(rövidített neve: KUD-ARC Egyesület)
2. Képviselı: Straub István
3. Székhely: 2083 Solymár, Templom tér 25.
4. Levelezési cím: 2083 Solymár, Templom tér 25.
5. adószám: 18703148-1-13
6. TB törzsszám: nincs
7. közhasznúsági fokozat:

közhasznú szervezet

8. nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: TE 3546/2003.10.21.
9. közhasznúsági végzés száma: 4.Pk.60.429/2002/13./2004.12.02

10. A szervezet céljának rövid leírása:
Az egyesület célja elsısorban Solymáron és a Pilisi kistérségben élı fiataloknak
képességfejlesztı, ismeretterjesztı, kulturális és szabadidı programok
szervezése és lebonyolítása. Más hasonló célokat követı egyesületekkel, ill.
szervezetekkel való együttmőködési lehetıségek és információcsere biztosítása;
közös programok szervezése és rendezése az egyesület tagjai és azok egyéb
közösségei számára; fiatal tehetségek felkutatása, részükre fellépési és kiállítási
lehetıségek biztosítása.

2. Számviteli beszámoló
(mellékletként csatolva a jelen közhasznú jelentéshez)

3. Kimutatás a költségvetési támogatás
felhasználásáról
A KUD-ARC Egyesület 2011. évben 1 %-ból 148.894 Ft kapott. Egyéb
költségvetési támogatásban nem részesült.

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználását a eredmény levezetés tartalmazza.

5. A cél szerinti juttatások kimutatása
Az alábbiakban az Alapítvány célja szerinti juttatásokat mutatjuk be:
Megnevezés
Rendezvények kapcsoló anyagok beszerzése
Rendezvényekhez kapcsoló eszközök beszerzése
Rendezvényhez igénybevett szolgáltatás
Szakmai rendezvényen való részvétel
ÖSSZESEN:

Elızı év Tárgy év
139 eFt
123 eFt
311 eFt
175 eFt
150 eFt
231 eFt
192 eFt
196 eFt
792 eFt
725 eFt

6. A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített
állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási
önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott
támogatás mértékének kimutatása
A Egyesület 2011. évben nem részesült támogatásban költségvetési szervtıl,
elkülönített állami pénzalaptól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a
települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól
és mindezek szerveitıl.
A Solymári Önkormányzattól 500 eFt támogatást kapott valamint a Civil
Alaptól 70.000 Ft pályázati támogatásban részesült.

*

7. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások
értékének, illetve összegének kimutatása
Az Egyesület 2011. évben nem juttatott pénzbeli, és természetbeni támogatást
vezetı tisztségviselıinek.

*

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi
beszámolója
Társszervezı és lebonyolítóként dolgoztunk az 1 nap Együtt Hegycsúcstalálkozó
elnevezéső Ifjúsági Napon az Apáczai Csere János Mővelıdési Házzal.
A rendezvény célja a 14-28 éves korosztály érdeklıdésének megfelelı szakmai
és szórakoztató programok megvalósítása és felhívni a figyelmet az önkéntesség
nyújtotta lehetıségekre. Meghívtunk több ifjúsági civil szervezetett a közvetlen
környékünkrıl.
Részt vetünk a Sziget Fesztiválon ahol összesen 120 civil szervezetett összefogó
Civil Sziget programhelyszínen a „Kud-A.R.C. Solymár” sátor volt az egyik
legnépszerőbb,ahol képességfejlesztı és szórakoztató programokkal vártuk az
érdeklıdıket. Mellette lehetıséget biztosítottunk több környékbeli fiatal elıadó
és alkotó mővésznek a megmutatkozásra.
A solymári Búcsún fiatal civil szervezetekkel közösen szerveztük és
lebonyolítottuk a sport és civil napot, ami a színes programok sikere mellet,
példaértékő a helyi civil összefogás.
Havi rendszerességgel szerveztünk az Apáczai Csere János. Mővelıdési Házzal
vagy önállóan koncerteket, elıadásokat és kiállításokat, amatır, pályakezdı és
profi mővészeknek.
ZÁRADÉK
Az Egyesület taggyőlése 2012. május 20. ülésén elfogadta a 2011. évi
tevékenységrıl készült közhasznúsági jelentést.

Solymár, 2012. május 20.
…………………………..
képviselı

