
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

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

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2018.05.07 11:32:18

14 Kaposvári Törvényszék

1 4 0 1 3 1 4 5    2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.07 12.17.09



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

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:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

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

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

14 Kaposvári Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

7 4 0 0 Kaposvár

Bajcsy Zs. utca

21.

    

1 4 0 1 3 1 4 5    

1 4 P k 3 1 4 5   2 0 0 5 0 1

1 8 7 7 9 6 7 3 1 1 4

Merczel István

Kaposvár 2 0 1 8 0 3 2 4

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.07 12.17.09



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

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

743 1 213

743 1 213

743 1 213

743 1 213

599 743

144 470

743 1 213

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.07 12.17.09



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. 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

(Adatok ezer forintban.)

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

1 266 767 1 266 767

193 161 193 161

850 490 850 490

1 266 767 1 266 767

223 161 223 161

72 171 72 171

23 23

974 85 974 85

53 41 53 41

1 122 297 1 122 297

144 470 144 470

144 470 144 470

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.07 12.17.09



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

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

850 440 850 440

50 50

43 61 43 61

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.07 12.17.09



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

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:

7 4 0 0 Kaposvár

Bajcsy Zs. utca

21.

    

1 4 P k 3 1 4 5   2 0 0 5 0 1

1 4 0 1 3 1 4 5    

1 8 7 7 9 6 7 3 1 1 4

Merczel István

Oktatás-nevelés,képességfejl.ismeretterj.kultúrál.

2011.évi CLXXV.tv.2.§(2)bek.20

1997.évi CLVI.tv.26.§.c bekezdés alapján 

A résztvevők és a szolgáltatást önként igénybe vevők

3800

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.07 12.17.09



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

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. 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

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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1 266 767

43 61

1 223 706

1 122 297

144 470

23 23

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.07 12.17.09



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

"Ez a mi Hazánk" működési projekt

Nemzeti Együttműködési Alap 

440

440

247

440

247

247

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.07 12.17.09



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Kaposvár Megyei Jogú Város kultúrális pályázat

"Szentbalázsi dombok derekán..." Együd verseny rendezéséhez

50

50

50

50

50

50

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.07 12.17.10



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

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: 2018.05.07 12.17.10



PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló

Szakmai_beszámoló_2017_Sm-i Néptáncszövetség.pdf



Somogy Megyei Néptáncszövetség 
7400 Kaposvár Bajcsy-Zs. u. 21.

                                                                                                                              

Szakmai beszámoló 
A Néptáncszövetség 2017. évi szakmai tevékenységéről

I. A Néptáncszövetség rendezvényei

A. Somogy Megyei Folklór Találkozó - Néptánc Antológia 2016
A  Somogy  megyében  működő  népi  kultúrát  megőrző  és  megújító  alkotó  közösségeknek 
fejlődésük  érdekében  bemutatkozási  lehetőséget  biztosítunk,  olyan  körülmények  között, 
amelyek a művészeti ág ismertségét is szolgálják.

1. A program leírása

A  Folklór  Találkozóra  a  megye  magas  szintű  művészeti  teljesítményt  nyújtó  gyermek-, 
ifjúsági  és  felnőtt  néptánc  csoportjait,  hagyományőrző  együtteseit  és  népzenekarait  hívjuk 
meg. 
Az  antológia  programját  az  „Somogy  Megyei  Gyermek  és  Ifjúsági  Néptánc  Fesztivál” 
gyermek döntőjéből a zsűri által javasolt, az elnökség által jóváhagyott 5-7 csoport és az évad 
magas  szintű  művészeti  teljesítményt  nyújtó  felnőtt  korú  alkotó  közösségei  közül  pedig 
legalább  4  kiválasztott  csoport  műsorából  szerkesztett  összeállítás  biztosítja.  A  műsor 
színesítéséhez és a folklór megnevezés kiteljesedéséhez nagy szükség van egy a megyében 
működő népzenekarra. A válogatást a szövetség 7 tagú elnöksége végzi. A bruttó műsoridő 
120 perc

2. A program adatai, lebonyolítása

Helyszín és időpont: Együd Árpád Kulturális Központ Agóra, Kaposvár, 2017.január 15.
Célcsoportok: 
Résztvevők: a megye legjobb gyermek, ifjúsági és felnőtt művészeti együttesei – 245 fő

György-Horváth Anna – György-Horváth Zente – népzene
Zselic Alapfokú Művészeti Iskola Csiperke Csoportja – Szenna A1
Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola Bakarasz Csoportja-Kaposvár 
Overtones AMI zákányi Drávagyöngye csoportja - Zákány
Marcali Noszlopy G. Ált. és AMI Cseperedők Csoportja – Marcali
Siófoki Vak B. J. Ált. Isk. és AMI Szakajtó Tánccsoportja– Siófok
Ördöngös Néptáncalapítvány Ördöngös 
Somogy Táncegyüttes – Kaposvár
Balaton Táncegyüttes – Siófok
Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület – Buzsák
Szárszó Néptáncegyüttes – Balatonszárszó
Zselic Alapfokú Művészeti Iskola Kerekperec Csoportja – Szenna A1

Nézőközönség, meghívottak: a megye magyar és nemzetiségi folklór együtteseinek tagjai, a 
népművészetet kedvelő közönség

1



3. Összefoglalás
A Somogy Megyei Folklór Találkozó egyesületünk évzáró programja, amikor is az év során 
megrendezett  fesztiváljaink legjobbjai mutathatják be műsorukat.  Az antológia számadás a 
művészeti közösségek teljesítményéről, megyénk néptánc mozgalmának sikereirőlA hivatalos 
értékelésre  az  egyesület  szokásos  év  eleji  közgyűlésén  kerül  sor,  amikor  is  a  programok 
sikeressége mellett  a  művészeti  ágak fejlődését  is  értékeljük  és véleményezzük párbeszéd 
formájában. Ezekből a kritikákból minden csoportvezető és művészeti szakember tanulhat és 
tanul,  a csoportok fejlődését  szolgálják.  Mindezek mellett  a  közönség is  egy összefoglaló 
képet kap a megye népművészeti mozgalmának teljesítményéről.

B. „Szentbalázsi  dombok derekán…” -  XXXII.  Somogy Megyei  Gyermek és Ifjúsági 
Néptánc Fesztivál
A  Somogy  Megyei  Néptáncszövetség  2005  óta  rendezi  néptánc  és  hagyományőrző 
találkozóit, fesztiváljait. A tavaszi időszak kiemelt programja a gyermek és ifjúsági korosztály 
találkozója, amely a korosztályos csoportoknak az előadások mellett szórakozási lehetőséget 
is  nyújt.  A  hagyományőrző  fesztiválok  komplex  módon  ölelik  fel  a  különböző  szakágak 
(néptánc, népzene, dramatikus hagyományőrzés, stb.) mindegyikét korosztályi kikötés nélkül.
Egyesületünk  működésének  12  éve  alatt  szoros,  bizalmi  alapon  nyugvó  kapcsolatot, 
együttműködést  alakított  ki  a  megye  közművelődési  intézményeivel.  A  települések 
művelődési házai, központjai a forrás hiány ellenére nagy szeretettel adnak otthont tartalmas 
rendezvényeinknek. 

1. A program részletes leírása

A Somogy Megyei Néptáncszövetség, együttműködve a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy 
Megyei  Osztályával,  a  Kaposvári  „Agora”  Együd  Árpád  Művelődési  Központtal,  a 
Siófoki Kálmán Imre Kulturális  Központtal,  a Nagyatádi  Művelődési  Házzal  rendezte 
meg a XXXII. Somogy Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivált, Együd Árpád 
néprajzkutató, koreográfus emlékére.

A fesztivál célja volt:
- hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a megye gyermek és ifjúsági néptánc-, valamint 
hagyományőrző csoportjai és népi játék szakkörei részére,
- hogy szakmai értékelést és tanácsot adjon a csoportok vezetői részére, a további munkájuk 
sikere érdekében,
- hogy a résztvevő csoportok megismerjék egymást,  műsorszámaikat,  lehetőséget  teremtve 
ezzel is a kapcsolatok építésére,
- hogy ez a bemutatkozás is alapja lehessen a különböző meghívásoknak, fesztiválokon való 
részvételnek,
-  hogy a művészeti  iskolai  csoportok ezen a  versenyen  is  igazolást  kaphassanak szakmai 
tudásukról,  felkészültségükről,  melyet  a  különböző  vizsgálatoknál  eredményként 
felmutathatnak,
- hogy a bemutatók közönsége; a szülők, hozzátartozók, pedagógusok és az érdeklődők együtt 
művelődjenek, szórakozzanak.

A versenyen részt vehetett minden Somogy megyében működő 6-20 éves életkorú tagokból 
álló  általános  iskolai,  művészeti  iskola,  középiskolai,  vagy egyéb  fenntartású  (művelődési 
házi, kulturális – vagy művészeti egyesület által működtetett) csoport. Nevezni lehet néptánc 
koreográfiával, hagyományőrző komplex produkcióval, vagy népi gyermekjátékkal egyaránt.
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A  verseny  bírálatában  különbséget  tettünk  a  művészeti  iskolai  és  az  egyéb  fenntartású 
csoportok között. Az 1. korcsoportba a 6-10 éves (alsó tagozatos), a 2. korcsoportba a 11-14 
éves (felső tagozatos) még a 3. korcsoportba, a 15-20 éves tagokból álló csoportok tartoznak.

Nevezhető kategóriák:
   „A” Művészeti iskolai    „B” Egyéb fenntartású
1. 6-10 éves (alsó tagozatos) 1. 6-10 éves (alsó tagozatos)
2. 10-14 éves (felső tagozatos) 2. 10-14 éves (felső tagozatos)
3. 15-20 éves (ifjúsági) 3. 15-20 éves (ifjúsági)
A csoportok legfeljebb 2 műsorszámmal nevezhettek, de az összműsoridő a 12 percet nem 
haladhatja meg.
Az előző évekhez hasonlóan a területi  versenyeken, illetve az egységes ifjúsági versenyen 
minősítést kaptak a csoportok. Ez lehet arany, ezüst, bronz fokozat, vagy oklevél. 
Valamennyi  bemutatót követően is a zsűri szakmai értékelést  tartott,  melyre az együttesek 
vezetőit és művészeti vezetőit, a zenekarok vezetőit vártuk. A tanácskozáson „továbbképzési 
jelleggel” részt vehettek az éppen nem szereplő csoportok vezetői is. A zsűri tagjai: Szigeti 
Angéla, Németh Ildikó, Gálber Attila

A kistérségi bemutatók időpontjai és helyszínei:
1. sz. 2017. április 30. (vasárnap) 11.00 óra –  Nagyatád
2. sz. 2017. május 21. (vasárnap) 11.00 és 15.00 óra  –  Kaposvár
3. sz. 2017. május 23. (kedd) 13.00 és 17.00 óra  –   Siófok

Statisztikai adatok:
Nagyatád: 
10 csoport, 176 fő, minősítés: kiemelt arany 1, arany 2, ezüst 5, bronz 2
Kaposvár:
9 csoport, 206 fő, minősítés: kiemelt arany 2, arany 2, ezüst 5, bronz 0
7 csoport, 135 fő, minősítés: kiemelt arany 0, arany 3, ezüst 4, bronz 0
Siófok:
10 csoport, 168 fő, minősítés: kiemelt arany 0, arany 2, ezüst 5, bronz 3
8 csoport, 147 fő, minősítés: 8 arany

2. Összefoglalás, eredmények

A három helyszínen megrendezett  találkozón 37 csoport  832 fős  létszámmal  szerepelt.  A 
kiírásban szerelő irányelvek és célok teljesültek, a szakmai fejlődés, a közönség szórakoztatás 
és az élményszerzés biztosítva volt. A fesztivál a Somogy megyei néptánc oktatás és színpadi 
néptánc  művészet  fejlődésének  egyik  záloga.  Sok  éves  tapasztalat,  hogy  együtteseink 
teljesítménye folyamatosan érlelődik, pedagógusaink látásmódja bővül.  
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II. Egyesületi egyéb programok

1. Taggyűlés és szakmai nap

A  Somogy  Megyei  Néptáncszövetség  2017.  március  25-én  tartott  közgyűlést,  amelyek 
keretében az alábbi napi rendi pontokban határozott:

1. Szakmai beszámoló a 2016. 
Felelős: elnök, ügyvezető 
2. Pénzügyi beszámoló 2016.
Felelős:gazdasági vezető
3. A 2016. évi közhasznúsági jelentés elfogadása 
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Felelős: elnök
4. Program- és pénzügyi terv 2017.
Felelős: elnök és gazdasági vezető
5. A Számvizsgáló bizottság beszámolója
Felelős: SzB. elnök
6. A „Vida József” Népművészeti Díj jelölése, szavazás
Felelős: elnök
7. Egyebek, aktuális események, fórum
Felelős: elnök

Program:
9.30-9.45 óra Érkezés, regisztráció
10.00-11.00 óra Közgyűlés
11.00-12.00 óra Hagyományőrzés Buzsákon, interaktív beszélgetés
12.00-13.00 óra Ebéd (egy tál étel)
(az ebédet, ásványvizet, üdítőt az egyesület biztosítja, az egyéb ital batyus)
13.00-16.00 óra Előadás és tánctanítás
A Buzsáki hagyományok – előadás és gyakorlati oktatás

- gyűjtések  a  ’50-es,  ’70-es  és  a  ’80-as  években,  adatközlők,  hagyományőrzők, 
fényképek, filmek, zenei felvételek

- tánctanítás (csárdás, ugrósok), 
- viseletek

16.0 órától Fórum, szabadfoglalkozás

2. A „Csoóri Sándor” program koordinációja

A program előkészítését, a pályázati adatlapok benyújtását 2017. július 01-től december 31-ig 
az egyesület koordinációjában bonyolította a Martin György Néptáncszövetség. Az évvégéig 
a  támogatási  szerződések elkészültek.  A koordinációt  Merczel  István  elnök  irányította.  A 
programba  bevont  néptánc,  hagyományőrző  és  népzene-népi  ének  együttesek  jegyzéke 
mellékelve.

3. Neves szakemberek életművének előterjesztése a Megyei Értéktárba

Együd  Árpád  néprajzkutató  és  koreográfus  életművét  és  munkásságát  egyesületünk 
terjesztette  elő  a  Somogy  megyei  Értéktár  kulturális  örökség  szekciójába.  Az  Értéktári 
Bizottság az előterjesztést elfogadta és a díjat 2018. január 11-én adták át. Ezenkívül Csíkvár 
József  életművének  és  munkásságának  értéktári  előterjesztésében  közreműködött  a 
Néptáncszövetség, amelyet Őszi Zoltán terjesztett elő és „Érték díjat” nyert el.

III. Pályázatok

Nemzeti Kulturális Alap 2016-2017.
„Szentbalázsi dombok derekán…” – „Együd Árpád” Fesztivál
pályázott összeg: 1.440.000,- Ft
elnyert: 0,- Ft

Nemzeti Együttműködési Alap
"Ez a mi Hazánk" – működési projekt a fenntartható fejlődésért
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pályázott összeg: 1.380.000,- Ft
elnyert támogatás: 440.000,- Ft

Kaposvár Megyei Jogú Város kulturális pályázat
pályázott összeg: 50.000,- Ft
elnyert támogatás: 50.000,- Ft

EMMI - Nemzeti Együttműködési Alap
„Csoóri Sándor” program – roma zenekarok támogatása
pályázott összeg: 2.100.000,- Ft
elnyert támogatás: 2.100.000,- Ft
konzorciumi projekt – Karádi roma program
elnyert összeg: 1.600.000,- Ft

Nemzeti Kulturális Alap 2018. (2017.)
„Cinege, cinege …” – „Együd Árpád” Fesztivál
pályázott összeg: 1.010.000,- Ft
elnyert: 900.000,- Ft

Oktatási Hivatal
Pályázat  a  Somogy  Megyei  Gyermek  és  Ifjúsági  Néptánc  Fesztivál  tanulmányi  verseny 
státuszának akkreditálása érdekében.
együttműködő partner:
Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ
7400 Kaposvár, Szántó u. 19.

A Somogy Megyei  Néptáncszövetség  programjai nyitottak, szabadon,  térítésmentesen 
látogathatóak.

Kaposvár, 2018. március 24.
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