KURATÓRIUMI JEGYZŐKÖNYV
Amely készült a Kortárs Balettért Alapítvány hivatalos helyiségében 2018-05-24. napján.
Jelen vannak:
1 .) Pataki András, levezető elnök, kuratóriumi tag
2.) Juronics Tamás kuratóriumi elnök
3.) Sztáry Erika, kuratóriumi tag
4.) Dr. Kovács Beáta, jegyzőkönyv-vezető
5.) Marjanovic Alekszandra, könyvelő
Pataki András levezető elnök: köszönti a kuratórium tagjait, a meghívott vendégeket.
Megállapítja, hogy a kuratórium határozatképes. Javasolja a tervezett napirend elfogadását.
A Kuratórium egyhangú döntéssel meghozta az
1/2018.(V.24.) KUR. sz. HATÁROZATOT
A Kuratórium a jelen ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
A 2017. évi, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv., valamint a 2011. évi CLXXV. - Civil
törvény - szerinti, a kettős könyvvitelre kötelezett egyéb szervezet egyszerűsített
beszámolója és közhasznúsági jelentésének ismertetése és elfogadására.
Pataki András tájékoztatást ad az alapítvány és a kuratórium 2017. évi működéséről a
működés finanszírozási feltételeiről, az alapítvány szervezetéről.
Levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a mérleg főösszege 120531 eFt., az adózott
eredmény pedig 12779 eFt. Tájékoztatja a Kuratóriumot arról, hogy a Felügyelő Bizottság
ülésén megtárgyalta a 2017. évi beszámoló és közhasznúsági jelentést és ismerteti a
Felügyelő Bizottság 2/2018 (05.24) FB számú határozatát, mely szerint az FB elfogadásra
javasolja mind a beszámolót, mind a közhasznúsági jelentést.
Ezt követően javasolja a beszámoló elfogadását.
A Kuratórium egyhangú döntéssel meghozta a
2/2018.(V.24.) KUR. sz. HATÁROZATOT
A Kuratórium egyhangú döntésével a Kortárs Balettért Alapítvány
2017. évi, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv., és a 2011. évi

CLXXV. - Civil törvény - szerinti éves beszámolót és
közhasznúsági jelentését elfogadja.

Egyéb napirendi pont nem lévén Pataki András levezető elnök megköszöni a
jelenlévők közreműködését, az ülést bezárja.
K. m. f.

Juronics Tamás
elnök

Dr. Kovács Beáta
jkv. vezető

Pataki András
kuratóriumi tag

Sztáry Erika
kuratóriumi tag

Marjanovic Alekszandra
könyvelő

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-342
2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

06 Szegedi Törvényszék
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)
Előtag

Családi név

Első utónév

Viselt név:

PATAKI

ANDRÁS

Születési név:

PATAKI

ANDRÁS

Anyja neve:

DEÁK

ERZSÉBET

Születési ország neve:

MAGYARORSZÁG

Születési település neve:

BUDAPEST

Születési ideje:

1 9 6 3

1 2

További utónevek

1 9

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 6

Időszak terjedelme: egész év

0 1

4

töredék év

7

Tárgyév:

7
2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

2 0 1 7

2 0 1 7
1 2
időszak vége

3 1
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2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 7

06 Szegedi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 7
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

6 7 2 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Szeged
Közterület jellege:

HORVÁTH M.
3

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 6

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
0 6

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 1

.P k . 6 0 1 9 0

4 7 7

/ 1 9 9 3/3 6

1 8 4 5 1 9 9 9

2

0 6

PATAKI ANDRÁS

Képviselő aláírása:
Keltezés:
SZEGED

2 0 1 8

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 5

1 8
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

23 815

25 958

I. Immateriális javak

5 321

5 787

II. Tárgyi eszközök

18 494

20 171

68 096

87 810

7 257

4 194

14 916

36 493

0

0

45 923

47 123

5 351

6 763

97 262

120 531

81 459

94 237

I. Induló tőke/jegyzett tőke

50

50

II. Tőkeváltozás/eredmény

79 923

81 408

III. Lekötött tartalék

0

0

IV. Értékelési tartalék

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

1 647

12 779

-161

0

0

0

11 137

25 604

11 137

25 604

4 666

690

97 262

120 531

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.21 20.01.19

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

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

120 332

164 674

40 505

40 286

előző év

338

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

383

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

120 670

165 057

83 194

40 505

83 194

83 194

40 286

83 194

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

1
17

2

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

160 854

247 870

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

160 854

247 870

5. Anyagjellegű ráfordítások

128 809

203 712

12 520

1
17

2

161 192

248 253

160 854

247 870

129 308

204 095

16 066

12 520

16 066

1 548

3 703

1 548

3 703

12 368

13 318

12 368

13 318

8. Egyéb ráfordítások

1 489

1 505

1 489

1 505

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

4 021

490

4 021

490

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

159 207

235 091

159 706

235 474

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

159 207

235 091

159 207

235 091

1 647

12 779

-161

0

1 486

12 779

1 647

12 779

-161

0

1 486

12 779

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

338

499

499

383

383

383

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

40 274

82 791

40 274

82 791

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

300

300

ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg

131

102

131

102

F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

1

1

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

3

6 7 2 0

Település:

Szeged
Közterület jellege:

HORVÁTH M.
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 6 .P k . 6 0 1 9 0

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 6

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/1 9 9 3 / 3 6
4 7 7

1 8 4 5 1 9 9 9

2

0 6

PATAKI ANDRÁS

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZETI

SZERVEZETEK TÁMOGATÁSRŐL ÉS SAJÁTOS FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYAIRÓL SZOLÓ 2008. ÉVI XCIX. TV 17§ (1) BEKEZDÉS

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: TÁNCKULURÁT KEDVELŐ FELNŐTTEK ÉS GYEREKEK
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

10000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

ÖSZTÖNDÍJ

Tárgyév
887

650

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

887

650

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

887

650

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
ÜGYVEZETŐ

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév (2)
1 548

Előző év (1)

3 703
Tárgy év (2)

1 548

3 703
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

161 192

248 253

131

102

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

161 061

248 151

H. Összes ráfordítás (kiadás)

159 706

235 474

12 520

16 066

159 207

235 091

1 486

12 779

10

10

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

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi 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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: A SZEGEDI KORTÁS BALETT TÁRSULAT 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁS
Támogató megnevezése:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.01.01-2017.12.31

Támogatási összeg:

23 500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

23 500 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 23 500 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

23 500 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

23 500 000

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

23 500 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.21 20.01.20

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

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS
Támogató megnevezése:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.01.01-2017.12.31

Támogatási összeg:

50 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

50 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 50 000 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

50 000 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

38 140 000

Dologi

11 860 000

Felhalmozási
Összesen:

50 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

A SZEGEDI KORTÁRS BALETT PRODUKCIÓINAK ORSZÁGOS FORGALMAZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

Támogató megnevezése:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.09.01-2018.06.30

Támogatási összeg:

800 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

800 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 800 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

800 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

800 000

Felhalmozási
Összesen:

800 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.21 20.01.20

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

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: A SZEGEDI KORTÁRS BALETT PRODUKCIÓI KÜLFÖLDI FORGALMAZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
Támogató megnevezése:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.09.01-2018.01.31

Támogatási összeg:

1 400 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 400 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 400 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

1 400 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

450 000

Dologi

950 000

Felhalmozási
Összesen:

1 400 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.21 20.01.20

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

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: A SZEGEDI KORTÁRS BALETT ÚJ 4 ÉVSZAK CÍMŰ PRODUKCIÓJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA
Támogató megnevezése:

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.05.09-2017.09.29

Támogatási összeg:

3 500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

3 500 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 3 500 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

3 500 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

850 000

Dologi

2 650 000

Felhalmozási
Összesen:

3 500 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.21 20.01.20

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

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

A SZEGEDI KORTÁRS BALETT MÁR BEMUTATOTT TÁNCPRODUKCIÓJÁNAK KÜLFÖLDI FORGALMAZÁSÁRA SZENTPÉTERVÁRON

Támogató megnevezése:

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.06.30-2017.07.04

Támogatási összeg:

1 500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 500 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 500 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

1 500 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

1 500 000

Felhalmozási
Összesen:

1 500 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.21 20.01.20

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

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

A SZEGEDI KORTÁRS BALETT MÁR BEMUTATOTT TÁNCPRODUKCIÓJÁNAK BELFÖLDI FORGALMAZÁSA

Támogató megnevezése:

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.03.13-2017.10.31

Támogatási összeg:

800 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

800 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 800 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

800 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

800 000

Felhalmozási
Összesen:

800 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.21 20.01.20

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

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: A SZEGEDI KORTÁRS BALETT INSOMNIA CÍMŰ TÁNCMŰVE FELÚJÍTÁSÁRA
Támogató megnevezése:

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.09.01-2018.08.31

Támogatási összeg:

500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

500 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 500 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

500 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

500 000

Felhalmozási
Összesen:

500 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.21 20.01.20

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

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.21 20.01.20

Beszámoló a Szegedi Kortárs Balett 2017. évi szakmai munkájáról
Az elmúlt éveinket mindig egy-egy mottó jellemezte. A 2016-os szlogen az „Együttműködés”
volt. 2017-ben tekintettel arra, hogy társulatunk ősszel a harmincadik ünnepi évadába lépett
az „emlékezés és megújulás” szlogent választottuk, de természetesen feladatainkat továbbra
is az együttműködések jegyében tervezzük, hiszen a hosszú évek során számos nagynevű
művészeti szervezettel, színházzal, zenekarral, fesztivállal kerültünk szoros kapcsolatba.
Legfőbb stratégiai partnerünk, mint már évek óta 2017-ben is a MÜPA és Nemzeti
Táncszínház volt. Utóbbi, 2017-es első bemutatónk koprodukciós partnere volt.
A mű címe Abszurdia lett és a Homo ludens, Homo Hungaricus mellett, most már a trilógia
harmadik darabjaként ismét a humor nyelvén tart görbe tükröt elénk. A darab a Szegedi
Nemzeti Színházban 2017. február 17-én került színpadra, a budapesti közönség pedig
március 1-én láthatta a Budapest Táncfesztivál programjaként.
A társulat kiemelt céljának tartja hátrányos helyzetű, valamint sérült embertársaink
színházba integrálását, előadásaira székhelyén rendszeresen szervez mozgás-, hallássérült,
illetve gyengénlátó és dawnkóros közönséget. Gyűjtést tart rákos és szívbeteg gyermekek
számára. Március 17-én részt vettünk a Szegedi Ifjúsági Házban a Gyógyító Angyal
Alapítvány szervezésében megvalósuló gálán. A bevételt szívbeteg gyerekeknek orvosi
műszerek vásárlására fordítja az alapítvány.
Márciusi programunkban kiemelten említeném azt a különleges beavató előadást, amit a
MÜPA szervezett. A sorozatban a 2014-es évben először társulatunk a „Hattyúk tava
gyermekeknek” programjával vett részt. Akkor a MÁV Szimfonikus Zenekarral közös
ismeretterjesztő előadásban okoztunk maradandó élményt a kétezres nézőteret megtöltő
gyermekseregnek, 2016. január 24-én pedig a Szegedi Szimfonikus Zenekarral közösen
elemeztük Bartók „A fából faragott királyfi”-ját. 2017. Március 26-án „Szenvedélyem a tánc”
címmel folytatódott a nagysikerű sorozat, amelyben Juronics Tamás beszélt művei tükrében
alkotói pályájáról. A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben ismét a Szegedi
Szimfonikus Zenekar volt közreműködő partnerünk az ifjúsági közönség előtt.
Áprilisban felújításra került a „József-legenda”.

A művet a Szegedi Kortárs Balett 2014

november 12-én a Richard Strauss emlékév kapcsán a Kocsis Zoltán által vezetett Nemzeti
Filharmonikus Zenekarral a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében mutatta be
Juronics Tamás koreográfiájában.
A monumentális mű ez alkalommal is a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben volt
látható április 7-én a Nemzeti Filharmónikus Zenekar közreműködésével. Szomorú tragédia,

hogy Strauss zenéjét Kocsis Zoltán már nem dirigálhatta. Az est karmestere a külföldön élő
neves magyar dirigens Stefan Soltesz volt. A Szegedi Kortárs Balett társulata most is
kiegészült a Magyar Táncművészeti Egyetem modern szakos hallgatóival és a Szegedi
Tömörkény István Gimnázium és Szakgimnázium tanulóival.
A Szegedi Kortárs Balettet 2016 tavaszán az a megtisztelő meglepetés érte., hogy a
Művészetek Palotája vezetősége a „2016/2017-es évad társulata” címet ítélte oda az
együttesnek. E kitüntetett helyzet további óriási felelősséget rótt ránk a programterv
kialakítását illetően. Így született meg egy kétfelvonásos élőzenés est gondolata melynek
koprodukciós partnere a Művészetek Palotája volt. Helyszín ismét a Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem. A klasszikus zenei témaválasztást a hely szelleme predesztinálta. „Don
Juan/ Négy évszak-Feminizma”. A bemutató időpontja: 2017. Május 9.
Májusban a fesztivál szezon is elindult. Társulatunk ismét vendége volt a Tánc
Fesztiváljának Veszprémben. Örülünk, hogy a nagymúltú kortárs találkozó anyagilag
megerősödve folytatja tevékenységét és a Veszprémi Petőfi Színházat újra a játszóhelyek
között üdvözölhettük és ott a „Menyegző / Tavaszi áldozat” (Stravinsky-est) programunkkal
gazdagíthattuk a fesztiválprogramot május 24-én.
Június 10-re Carmina burana produkciónk meghívást kapott Debrecenbe a Nagyerdei
Szabadtéri Színpadra, ahol oly sok helyszín után ikonikus előadásunk a debreceni
közönséget is magával sodorta.
A Magyar Táncfesztivál rendszeres vendégeként 2017. Június 23-án Enrico Morelli
Stravinsky zeneművére készült különleges koreográfiáját a „Menyegzőt” mutathattuk be a
táncszerető győri közönségnek.
Június 29. és július 5. között Oroszországban teljesítettünk meghívást. Az 1999 óta
Szentpéterváron megrendezésre kerülő Open Look Nemzetközi Kortárs Táncfesztiválra a
„Abszurdia” című programunkat hívta meg a rendezőség.

A fesztivál megalakulása óta

számtalan nagynevű nemzetközi társulat vendégül látásával büszkélkedhet. A turné
együttesünk első oroszországi vendégjátéka volt. A két alkalommal eljátszott program óriási
sikert aratott, megalapozva a lehetőségét a további együttműködésnek.
A július elején kezdődő rövid nyári szünetben táncosaink kurzusokat tartottak Szegeden. A
Szegedi Kisszínház színpadán művészeink közül Tarnavölgyi Zoltán, Zsadon Flóra és
Csetényi Vencel folytatták a négy éve megkezdett táncoktatást professzionális táncosoknak
és szakmán kívülieknek.

Augusztusi programjaink között meg kell említenem a Margitszigeti Szabadtéri Játékok és a
Szegedi Nemzeti Színház együttműködésében létrejött Evita produkciót, amit Juronics
Tamás rendezett és koreografált. A 2016 július 8-án és 10-én a Margitszigeten valamint a
2016/2017-es színházi évadban a Szegedi Nemzeti Színházban bemutatásra került musicalben társulatunk is közreműködött. Az óriási sikerre való tekintettel a produkciót újra
bemutatták a Margitszigeten 2017. Augusztus 11-én és 13-án.
Jubileumi évadunk igazi nyitánya augusztus 24-én a kibővített Carmina burana produkció
volt, amit a Szegedi Szabadtéri Játékok hatalmas színpadához és nézőteréhez igazítottunk
mind szcenikailag mind pedig a táncművészek számát illetően. Az előadás ajándékkoncert
keretében térítésmentesen volt megtekinthető az óriási nézőteret zsúfolásig megtöltő 4000
érdeklődő számára. Az előadásban közreműködött a Szegedi Szimfonikus Zenekar és a
Vaszy Kórus. A produkciót rögzítette az M5 csatorna és a legendás táncjáték így eljuthatott a
táncművészetet kedvelő tévénézők otthonába is.
Természetesen az egész 2017/2018-as évadunkat a jubileum köré építettük fel. Számos
színházon kívüli eseménnyel, aktivitással próbáltuk az ünnep hangulatát folyamatossá tenni.
Több helyszínen szerveztünk fotókiállítást

30 év 30 kép címmel a társulat szakmai

munkájáról és Szegedhez fűződő viszonyáról.
Szeptember 30-án három nappal az alakulás 30. évfordulója után városi ünnepség keretén
belül otthonunkban a Szegedi Nemzeti Színházban is bemutatjuk a „Don Juan/ Négy évszakFeminizma”

estünket,

ahol

együtt

emlékeztünk

régi

tagjainkkal,

színház-

és

társulatvezetőinkkel.
November 8-án alapítónk Imre Zoltán születésnapján együtt ünnepeltünk a táncszakmával
Budapesten a Művészetek Palotája Fesztivál Színházában. A program megvalósításában ez
alkalommal is partnerünk volt a Nemzeti Táncszínház. Eredeti gála elképzelésünk helyett két
egyfelvonásos bemutatóval jelentkeztünk. Imre Zoltán gondolati örökségét felmutatva
választottuk ki az alkotókat. Czár Gergővel a pályakezdő alkotó támogatását, Cornéliu
Ganea Hollandiában alkotó román koreográfus meghívásával pedig a nemzetközi nyitottság
fontosságát szerettük volna hangsúlyozni. Mára jelentős eredménynek tartjuk, hogy
vendégeinken keresztül egy olyan nemzetközi kapcsolati hálót alakítottunk ki, amely révén
az együttes vendégjátékaival bekerült a nemzetközi színházi vérkeringésbe és folyamatos
visszajelzéseket kap munkájáról.
Gergő több mint tíz éve a társulat vezető szólistája és próbavezetője. Új alkotása egyben
diplomamunkája is a Magyar Táncművészeti Egyetem Koreográfus szakán. Corneliu 37 éves

Amszterdamban dolgozó táncos-koreográfus, aki táncművészként olyan jelentős együttesek
tagjaként szerzett tapasztalatot, mint az Augsburg Ballet, Munich Ballet, Galili Dance és
Krisztina de Chatel Dansgroep. Alkotói pályáját egészen fiatalon kezdte 2000-ben, és rövid
műveivel számos verseny díjazottja volt. A két ősbemutató az Exit és a Tabula Rasa.
Az új művek mellett a MÜPA aulájában látható volt a 30 év 30 kép fotókiállítás és a darabok
előtt levetítésre került az a harminc évet felölelő kétrészes film is, amely Delbó Balázs
rendezésében és kivitelezésében kimondottan a jubileumra készült.
November 16. és 20. között az együttes egy kétállomásos turnét teljesített a Partiumban.
Carmina burana produkciónkat hívta meg a Nagyváradi Szigligeti Színház és a
Szatmárnémeti Északi Színház. Határmenti kapcsolataink 2018-ban tovább erősödnek és a
vendégjátékot idén is megismételjük.
November második felétől a Tulipántündér Produkciós Iroda felkérésére egy külsős
nagyprodukcióra

készültünk.

Hasonlóan

a

tavalyelőtti

nagysikerű

Játékkészítő

meseprodukcióban történő közreműködéshez, idén is egy új mesejáték fejlesztésében és
megvalósításában vettünk részt, melynek bemutatója 2017 karácsonyán volt Álomutazó
címmel.
A két premierrel kiegészülve 2017-ben társulatunk nyolc programot tartott repertoáron. Ezek
nevezetesen a Carmina burana, Moderato Cantabile, Tavaszi áldozat, Abszurdia, eARTh,
Menyegző, József-legenda, Baby Boy.
A fenti előadások ez időszak alatt összesen 55 alkalommal kerülnek színpadra az ország
különböző színházaiban, fesztiváljain. A külföldi előadásaink száma emellett négy.
Programjainkat megközelítőleg

22.500-an

tekintették meg

2017-ben. Otthonunkban

Szegeden 32 előadást játszottunk, Budapesten 19-et, de egy-egy előadással eljutottunk több
vidéki városba és külföldre is. Belföldi előadások helyszínei Győr, Veszprém, Debrecen és
Siófok voltak.
Jelentős vidéki társulatként már kezdeti célunk is az volt, hogy táncszerető közönséget
építsünk ki városunkban. E tekintetben nagy gyakorlattal rendelkezünk. Ismeretterjesztő
beavató-színházi rendezvényeinkkel 2017-ben

is

elsődlegesen

a

városban

tanuló

gimnazistákat, egyetemistákat céloztuk meg. Dekódoltuk számukra a kortárs tánc nyelvét, és
esztétikáját, kezükbe adva a lehetőséget, hogy nyitottan, értőn kezeljék ezeket a színházi
előadásokat is, ahol a szó, mint primer közlési eszköz, nincs a segítségükre. Ilyenkor az

adott mű rendező-koreográfusa beszél a próbafolyamatról és magyarázza alkotói szándékát,
ismerteti saját koreográfiai nyelvét, egy-egy kibontott színpadi jelenet bemutatásával.
Természetesen az előadás interaktív volt, a közönség azonnal feltehette aktuálisan
megfogalmazódott kérdéseit. Ezt a programot úgy, mint eddig, az évi bemutatóinkat,
valamint a repertoárunkon tartott nyolc produkció szegedi előadásait megelőzően 2017-ben
is megtartottuk. Diákszem programunkkal szintén ezt a generációt szólítottuk meg egy kicsit
más módon. Bemutatóink főpróba hetében a kiválasztott diákok megnézhették a készülő
produkciót, arról élménybeszámolót, esszét írtak, amit később a tanórán megbeszéltek
tanáraikkal és társaikkal. Az így elkészült rövid tanulmányokat, reflexiókat a tanár eljuttatta
hozzánk, így mi is azonnali verbális visszajelzést kaptunk a friss munkával kapcsolatosan.
Egy korábban elnyert TÁMOP támogatás segítségével, melynek megvalósítási ideje a mai
napig is tart, programjainkat az egészen fiatal óvodás korosztályra is kiterjesztve még
rendszeresebben, hatékonyabban és eredményesebben tudtuk lefolytatni.
A fent leírtak pontosan érzékeltetik, hogy a társulat a 2017. évben is óriási energiával
folytatta tevékenységét.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV
Amely készült a Kortárs Balettért Alapítvány hivatalos helyiségében 2018-05-24. napján.
Jelen vannak:
1.) Dr. Bódi György FB elnök,
2.) Nagy Attila FB tag
3.) Holló Csaba FB tag
4.) Pataki András igazgató
5.) Dr. Kovács Beáta, jegyzőkönyv-vezető
6.) Marjanovic Alekszandra könyvelő
7.) Juronics Tamás kuratórium elnöke
Dr. Bódi György elnök: köszönti a FB tagjait, a meghívott vendégeket, kiemelten Pataki András
igazgató urat. Megállapítja, hogy a FB. határozatképes, valamennyi FB tag megjelent. Javasolja a
tervezett napirend elfogadását, illetve felkéri Pataki András igazgatót, hogy tájékoztassa a FB-ot a
2017. év fontosabb eseményeiről. (Az írásbeli beszámoló a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A Felügyelő Bizottság egyhangú döntéssel meghozta az
1/2018.(V.24.) FB sz. HATÁROZATOT
A Felügyelő Bizottság a jelen ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
Javaslattétel a 2017. évi, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv., valamint a 2011. évi CLXXV. Civil törvény - szerinti, a kettős könyvvitelre kötelezett egyéb szervezet egyszerűsített
beszámolója és közhasznúsági jelentésének ismertetése és elfogadására.
Pataki András tájékoztatójában kiemeli, hogy a 30. ünnepi, kiemelt évad is eredményesen telt el,
dinamikus év volt, méltón ünnepeltük meg az évfordulót. Az Önkormányzat 20 millió forinttal
megemelte a támogatást, illetve kapunk évente 50 millió forint állami támogatást, ami az ígéret
szerint három évig rendelkezésre áll, évente – pályázati formában – igényelhető. Kérdéses, hogy
az új kormányzati struktúra okán lesz-e ebben változás. Természetesen kintlévőségek is vannak,
amelyek jelenleg nem veszélyeztetik a likviditást, de újabb kötelezettségvállalásra már nincs
lehetőség.
Juronics Tamás: a 30 év hozományaként fontos kiemelni a Szabadtérin a Carmina Burana
költségtérítéses előadását, a születésnapi nagy ünnepet a Nagyszínházban, illetve a Fiatal
Koreográfusok Estjét a MÜPA-ban, Imre Zoltán emlékezetére, amely szintén nagy és jelentős
esemény volt. A jövőben fontosnak tartja a fiatal tehetségek felkutatását és támogatását, a határon
túli, illetve külföldi lehetőségek bővítését. E tekintetben optimisták vagyunk, de külkapcsolataink
alapvetően a magyar külképviseletek fogadókészségén, a személyes kapcsolatokon múlik.
Pataki András kiemeli, hogy stratégiai kérdés a táncosok fizetése, nagyon nehéz idehozni és
megtartani a jó táncosokat, akiknek természetesen a szakma mellett fontos az egzisztencia. Az un.
„presztízs”, nemzeti intézmények bérezési lehetőségeivel nem tud az alapítvány versenyezni.

Holló Csaba: példanélküli volt Juronics Tamás lengyelországi munkája, mellyel lengyel társulatnak
tanított be egy művet. Megkérdezi, nem eredményezhet-e ez esetleg konkurenciát, annak ellenére,
hogy ezt hasznosnak és folytatandónak tartja.
Dr. Bódi György elnök véleménye szerint kiváló évet zár az alapítvány, a növekedés
dinamikusabb volt, mint az előző években. Tájékoztat arról, hogy átvizsgálva az Alapítvány 2017.
éves mérlegét, az alapítvány pozitív mérlegként zárta az évet, kiváló gazdálkodást folytatott és a
kiegészítő mellékletek alapján a programok sokszínűek, bármikor ellenőrizhetőek. A beszámolót
elfogadhatónak tartja és javaslatot tesz a beszámoló elfogadására.
A Felügyelő Bizottság egyhangú döntéssel meghozta a
2/2018.(V.24.) FB. sz. HATÁROZATOT
A Felügyelő Bizottság egyhangú döntésével a Kortárs Balettért
Alapítvány 2017. évi, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv., és a 2011. évi
CLXXV. - Civil törvény - szerinti éves beszámolót és közhasznúsági
jelentését a Kuratórium részére elfogadásra javasolja.
Egyéb napirendi pont nem lévén Dr. Bódi György elnök megköszöni a jelenlévők
közreműködését, az ülést bezárja.
K. m. f.
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