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 A szervezet bemutatása: 
   
  Elérhetőség: 
    2209 Péteri Zöldfa u. 4 
 
 
Azonosító adatok: 
 
Péteri Borbarát Kör Egyesület 
 
Az egyesület tagja a Monori Borút Egyesületnek, politikai tevékenységet nem folytat. 
 
Adószám:                       18721546-1-13 
Bejegyző szerv:               Pest Megyei Bíróság 
Regisztrációs szám:        TE5228 
 
Tevékenység rövid bemutatása 
 
Egyesületünk 2007.12.18.án alakult. 208.04.09.én kelt a Pest Megyei Bíróság 
4.PR.GO.591/2007/6 sz. végzése szerint  közhasznú szervezetként került nyilvántartásba. 
Fő célja: A Péteri területén folyó szőlő és bor termelés fenntartása, 
továbbfejlesztése.                                                                                          
Szakmai továbbképzés. Hagyományőrzés, szőlő és bortermelés népszerűsítése. 
. 
A szervezet vezetése 
 
Vezető tisztségviselőink: 

 
Egyesület elnöke: László Péter 
Alelnök:  
Titkár: Karcsai Éva 
Vezetőségi tag: Kovács Róbert 
                         Urbán Pál             
Felügyelőbizottság elnöke: Szilágyi Imre 

                  Felügyelőbizottság tagjai:   Sajtos Ferenc 
                                                              Urbán Attila               
 
A szervezetvezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. 
 
Az egyesület 2011.évi átlagos statisztikai létszáma: 28 fő 
 



 
Tartalom 
 
1, Számviteli beszámoló, valamint kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 
2, A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
3, A cél szerinti juttatások kimutatása 
4, A központi költségvetési szervtől és egyéb szervezetektől kapott támogatás mértéke 
5, A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege 
6, A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 
 
1. Számviteli beszámoló 
 
A Péteri Borbarát Kör Egyesület mérlege és eredmény kimutatása a közhasznúsági jelentés 
mellékletében található. 
 
A 2011. évi mérleg főbb mutatói: adatok eFt-ban 
 
A. Befektetett eszközök                                                          180 
B. Forgóeszközök                                                                 13 
C. Aktív időbeli elhatárolások                                                 
Eszközök/aktívák/ összesen:                                                193 
D. Saját tőke                                                                          193 
E. Céltartalékok                                                                          - 
F. Kötelezettségek                                                                     - 
G. Passzív időbeli elhatárolások                                                
Források /passzívák/ összesen:                                             193 
 
 
Az eredménykimutatás adatai szerint: 
 
2011.évi összes bevétel                                                         1118 
2011.évi összes kiadás                                                          1073 
Tárgyévi közhasznú eredmény:                                             45 
 
Egyesületünk 2011.évben csak közhasznú tevékenységet végzett. 
 
 
2, A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
Bevételek: 
 
Bevételeink  adományból, tagdíjból, származtak. 
 
 
A szervezet közhasznú tevékenységéből elért bevétele: 
Tagdíjból származó bevétel: 101.000.- 
Helyi önkormányzattól kapott támogatás: 450.000.- 
Pályázaton nyert támogatás: 200.000.- 
 



Kiadások, ráfordítások: 
 
Közhasznú tevékenységeink kiadásait az irodaszerek, rendezvényekhez szükséges anyagok 
beszerzése, és eszköz vásárlások. 
 
A támogatásokkal a megvalósított programok: 

IV. Óhegyi Bornap és Főzőfesztivál 
Szüreti felvonulás 
Szüreti és borászbál 

 
 
Az Egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett, ezáltal vállalkozási 
kiadása, ráfordítása sem volt. 
 
 
 
 
Vagyoni helyzet alakulása 
 
 
                                                                                                                  /adatok eFt-ban/ 
Megnevezés 2010.év 2011.év Változás  
Induló tőke 97 148 51 
Tőkeváltozás - -        
Lekötött tartalék - - - 
Értékelési tartalék - - - 
Vállalkozási eredmény - - - 
Közhasznú tevékenység eredménye 0 45 45 
 
 
                                                                                                                      /adatok eFt-ban/ 
Befektetett eszközök alakulása Bruttó 

érték 
Ért.csökk. Nettó 

érték 
Immateriális javak 50 10 40 
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok 0    0   0    
Termelő gépek, berendezések, felszerelések     
 

0    0   0   

Járművek, irodai ber.,számítástechn.eszk.        
             

150 10 140 

Befektetett eszközök összesen: 200 20 180 
 
 
 
 
3, A cél szerinti juttatások kimutatása 
 
 
 
Juttatás Előző év Tárgyév Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban 



megnevezése + - + - 
Pénzbeli 
támogatás 

0 0     

Nem pénzbeli 
támogatás 

    

Összesen  0   
 
 
 
4, A központi költségvetési szervtől és egyéb szervezetektől kapott támogatás mértéke 
 
 
Támogatás 
megnevezése 

Támogatás 
célja 

Támogatás 
összege 

Eltérés Ft-ban Eltérés %-
ban 
 

Pénzbeli Nem 
pénzbeli 

 Előző év Tárgyév + - + - 

450.000  Működési célú 300.000 450.000 150.000  0  
  Működési célú 0 0 0 0 0 0 
            
 
 
A központi költségvetési szervtől és egyéb szervezetektől 2011-ben az egyesület 450.000.- Ft 
támogatást kapott 
 
 
 
5, A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege 
 
Az egyesület 2011-ben tisztségviselőinek nem adott juttatást. 
 
 
 
6, A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 
 

2011 év januárjában borversennyel indult az év, amikor a környékbeli és péteri borászok 
megmérették boraikat a szakértő és társadalmi zsűri előtt. 

Februárban hagyományőrző disznóvágáson láttuk vendégül a civilszervezeteket és a 
Képviselő testületet. Itt a közös munkát közös vacsora zárta a hagyományosan elkészített 
ételekből. 

Márciusban a Művelődési házzal közös szervezésben növényvédelmi előadás volt, amit a 
KWIZDA cég szakembere tartott. 

Húsvét előtti szombaton az Óhegyen metszésbemutatót és Húsvéti sonkafőzést tartottunk 
ragyogó napsütésben. 

Ebben az évben pünkösdkor tartottuk meg immár negyedszer az Óhegyi Bornap és 
Főzőfesztivál elnevezésű rendezvényünket. Elmondhatjuk, hogy már nemcsak a helyi és 
környékbeli lakosok jöttek el a rendezvényre, hanem az ország más tájairól is érkeztek 
vendégeink, akiket lenyűgözött az Óhegy szépsége és a helyi borok minősége. 



Augusztus 20-án borkóstoltatással vettünk részt az Önkormányzat által rendezett 
ünnepségen. 
Még ebben a hónapban tanulmányutat szerveztünk, minek keretében a szekszárdi borvidék 
két vezető Bodri és Fritz borászatát látogattuk meg. 

Októberben a Hagyományőrző Egyesülettel közösen szüreti felvonulást és mulattságot 
rendeztünk a falu lakóinak. Itt az érdeklődők megismerhették a környéken termesztett 
szőlőfajtákat és megkóstolhatták a belőlük készült mustot és bort. 
Ezen alkalommal került kihelyezésre két múltat idéző prés, amik köztéri szoborként a falut 
díszítik a jövőben és emlékeztetnek a szőlőtermelő ősökre. 

Novemberben színvonalas Szüreti és borász bált rendeztünk ahol, mint minden évben a 
helyi borászok új borait lehetett először megkóstolni. 

A Péteri Borbarát Kör borászai folyamatosan részt vesznek a környék borversenyein és 
több rangosabb versenyről is sikerült elismerést is begyűjteniük. 

A szomszédos települések nagyobb rendezvényein is ott voltunk és megmutattuk 
magunkat olyan eseményeken mint a  Monori Pincefesztivál, vagy a Gyömrői lecsófesztivál 

A fent leírt eseményeken kívül a Borbarát Kör minden olyan alkalmat támogatott ahol a 
hagyományok ápolása és Péteri valamint a péteri szőlő és bortermelés népszerűsítésére 
lehetőség nyílott. 
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Monor, 2012. március.11 
 
 
                                                                       László Péter 
                                                                    Az egyesület képviselője 
 
 
2012. évi tevékenységünkről röviden 
 
2012.évben a hagyományosan megrendezendő programjaink: 

• Borverseny 
• Hagyományőrző disznóvágás 
• Metszés bemutató – Tovább képezés (új és kevésbé ismert 

szőlőbetegségek és az ellenük történő védekezés) 
• V. Óhegyi bornap és főzőfesztivál 
• Szüreti felvonulás 
• Szüreti és borászbál 



• Borvidéki kirándulás (ismerkedés más tájegységgel) 
Fentieken kívül részvételünkkel támogatjuk a nem általunk szervezett Péteri 

rendezvényeket. 
A szomszédos települések rendezvényein tevékenyen részt veszünk és hírét visszük a 

Péteri bornak. 
Ebben az évben is szorgalmazzuk és szervezzük Péteri borvidékhez történő 

csatlakozását és ha ezt a képviselőtestület is segíti akkor idén célba is érhetünk. 
 


