Egerszegi Fúvószene Alapítvány
közhasznúsági jelentése
2010.

Tartalmi beszámoló – 2010. év
Bevezetı
Az Egerszegi Fúvószene Alapítvány a 2010. évben céljai szerint végezte mőködését, melynek
során az alapcélok folyamatosan megvalósultak. Mőködése során az alapcélhoz igazodó
közhasznú tevékenység végzett, vállalkozási tevékenységet nem folytatott. A fúvószene
népszerősítését fúvószenekar mőködtetésével, fúvószenekari fesztivál, koncerttermi és
szabadtéri fellépések szervezésével végezte.
Események
Alapcélja szerint az alapítvány (továbbiakban: EFA) a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar
tevékenységét támogatta, fellépéseit szervezte. Ennek során 2010-ben 25 fellépése volt
/10 bevételes fellépés, egy önálló hangversenytermi koncert, három fesztivál, egy saját
szervezéső fesztiválfellépés, 15 nonprofit jellegő térzene, ebbıl négy alkalom városi
ünnepség/. A zenekar 2010-ben 61 fı zenekari taggal mőködött.
Zalaegerszegen 18 alkalommal lépett fel a fenntartott zenekar: a város ünnepségein,
rendezvényein nonprofit jelleggel rendszeres közremőködı volt. A zenekar utazási költségek
térítése mellett a fúvószene népszerősítését szolgáló fesztiválokon is megjelent az együttes:
Kıszegen, Sopronban. Önálló szervezésben megrendezésre került az VII. Zalaegerszegi
Fúvószenekari Fesztivál a zalaegerszegi Dísz téren. Ennek során négy fúvószenekar: Marl
(Németország), Szombathely, Zalaszentgrót ifjúsági, valamint Zalaegerszeg fúvószenekarai
mutatták be repertoárjukat szabadtéri rendezvény keretében. A fesztivál programja a tervezett
menetrendben, fellépésekkel és vendéglátással (jogdíj és fizetett hirdetés mellett) folyt le.
Az ıszi fúvószenekari fellépések folyamán elkezdıdött a mővészeti együttes felkészülése a
hagyományos 2011. évi újévi koncertre. A zenekar menet- és térzenékkel rendszeresen
megjelent szabadtéren, elsısorban Zalaegerszegen és környékén. A zalaegerszegi Mazsorett
Csoporttal több alkalommal lépett fel az együttes nonprofit rendezvényeken, közös
koreográfiákkal (menetzene és show-tánc). A mővészeti munkát egy fı önkéntes végezte.
Az EFA 2010-ben is indult pályázatokon. Ennek során alapítványi mőködésre, fúvószenekari
fesztiválra nyert támogatásokat, melyeket a célok szerint használt fel. A pályázati
elszámolásokat határidın belül rendezte. Az éves programokhoz az elızı évhez képest
kevesebb támogatót sikerült megnyerni, amely a szervezet 2010. évi mőködését szolgálja.
A személyi jövedelemadó 1%-ból 2009-ben kapott (328e Ft) támogatást utazási költségekre,
tárgyi eszközbeszerzésre, valamint adminisztrációs költségekre fordította a szervezet. 2010ben 226 e Ft támogatás kapott a szervezet, amelyet hangszervásárlásra és mőködésre fordít.
A programok szervezéséhez és lebonyolításához terembérleti költséget, utazási költséget
számolt el az EFA. A kapcsolattartáshoz egész évben elıfizetéses mobiltelefont, elektronikus
levelezéshez internet szolgáltatást vett igénybe, illetve honlap tartott fenn. (www.fuvos.hu).
Tárgyi eszközök beszerzésével végezte az alapítvány elnöke és a kuratóriumi tagság az
adminisztratív teendıket (új nyomtató vásárlása, notebook karbantartás, stb.) Fúvószenekari
hangszereket vásárolt a szervezet a fenntartott zenekari tagoknak (bariton és alt szaxofon).
Az EFA a költségvetésében megırizte a 2009-rıl áthozott lekötött betétet, így a 2010. évi
bevételeit használta fel a mőködéséhez. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
folyószámlán a 2010-es idıszak végén 1.598e Ft lekötött takarékbetét volt nyilvántartva. Ez
tartalékként külföldi kapcsolatok kialakításához, fúvószenekari programok pályázati
önrészéhez, illetve hangszer és eszközbeszerzések esetére került lekötésre.
A határidı után befizetett személyi jövedelemadó 2e Ft-nyi késedelmi pótléka rendezésre
került. A szervezet a 2010. évi adóbevallási kötelezettségének eleget tett.
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Bevételek
 A legjelentısebb pályázati támogatásokat a helyi önkormányzattól kaptuk, két
nyertes pályázat útján. Az önkormányzat alanyi jogú támogatása biztosította az
éves mőködés zavartalanságát. A saját bevételek mellett önrészt kellett biztosítani,
és a korábban elért bevételek kerültek részben felhasználásra.
 A fúvószenekar szervezett fellépéseivel sikerült további bevételekhez jutni.
 Két vállalkozás támogatása került befizetésre a takarékszövetkezeti folyószámlára,
adóigazolás kiállítása mellett.
 Az éves bevételek megoszlása: önkormányzati pályázati támogatás 40 %; NCA
pályázati támogatás 16%; saját bevételek 31% (fúvószenekar fellépései, banki
kamat, telefondíj befizetés, stb.); vállalkozások támogatásai 4%; a személyi
jövedelemadó felajánlott 1%-ból kapott támogatások 9%.
Kiadások
 Útiköltség térítések az EFA tagjának elsısorban rendezvényszervezés személyes
ügyintézése
/kapcsolatkialakítás/,
fúvószenekari
eszközök
vásárlása,
hangszerjavítás és árajánlatok beszerzése címén történtek, kiküldetési
rendelvények alapján.
 A saját szervezéső kulturális rendezvényeken a jogdíjak, továbbá reprezentáció
(étel-italfelszolgálás és beszerzés) költségei kerültek kifizetésre.
 A meghívásos fesztiválokra, ünnepségekre három költségtérítéses autóbuszos
szállítást vett igénybe az EFA a fúvószenekar tagjainak szállítására. Ezt a
szolgáltatást a Zala Volán Zrt-tıl, illetve magánfuvarozótól vette az alapítvány
igénybe.
 Propaganda: a helyi sajtó újsághirdetéseivel, a helyi média élı adásában
reklámozva, Zalaegerszeg város és a szervezet saját honlapján, illetve más
szervezı kiadásában megjelent plakátokon sikerült a rendezvényeket
megismertetni a közönséggel. Részben fizetett hirdetésként, részben ingyenes
formában kerültek megvalósításra.
 A szervezet saját honlapot tart fenn, amely segíti a kapcsolattartást, a szervezet
megismertetését, a zenekari tagság összetartását, adatbázis használatát a
statisztikai és leltározási feladatokhoz.
 Az elızı évi szja 1%-os támogatások utazási költségekre, tárgyi
eszközbeszerzésre, valamint adminisztrációs költségekre lettek felhasználva.
 Fúvószenekari kották (275e Ft) és hangszerek (510e Ft) beszerzésére került sor.
 Kis értékő irodai eszközök (87e Ft), irodai szoftverek beszerzésével könnyebbé
vált az elıkészítı, archiváló munka a szervezetnél, amelyhez pályázati pénz
sikerült felhasználni. Kisebb értékő hangszerjavítások is történtek (38e Ft).
 A szervezeti titkári teendıket (adminisztráció, pályázatok megírása) ellátó egy fı
részére megállapodás alapján megbízási díj került kifizetésre 25 e Ft/hó költséggel,
számla alapján (300e Ft). Könyvelı számlás kifizetése történt meg megállapodás
alapján június 15-tıl (69e Ft).
 Az alapítvány a reprezentációs keretbe a fesztiválok kísérı ajándékait, illetve ételés italfelszolgálást számolta el, amely nem haladta meg 2010-ben a bevételek
10%-át, ezért adófizetési kötelezettség nem keletkezett.
 Saját szervezéső fesztiválon mintegy 2400 fı elıtt játszottak fúvószenekarok
(vendéglátás, technikai kivitelezés került kifizetésre 232e Ft).
 Jogdíjat fizettünk bevételes koncert és fesztivál zeneszolgáltatás (elıadás) címén.
 Terembérletet fizettünk székhelyünkön a raktározás és próbaterem használatért
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Kapcsolatrendszer
Aktív és jó kapcsolat mőködik az EFA és a támogató önkormányzat mővelıdési osztálya és a
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága között. Internet-elıfizetésen, önálló weboldalon,
elıfizetéses mobiltelefonon, levelezéssel folyt a kapcsolattartás. A KSH statisztikai jelentését,
a Nyugdíjbiztosító adatszolgáltatási lapjait, a Közmővelıdési statisztikát elkészítette, és
azokat az intézményeknek megküldte papír alapú, illetve elektronikus formában. A megyei és
helyi civil szervezeteket összefogó Landorhegy Alapítvány segítségét is igénybe vette a
szervezet elnöke.

Személyi feltételek
Az eredményes zenekari mővészeti munkát egy fı mővészeti vezetı önkéntesen látta el.
A kuratórium elnöke az önkéntes szervezeti képviseleti munka mellett, a korábbi határozat
alapján vállalt titkári (adminisztrációs) teendıket megállapodás alapján számlás megbízási
díjjal végezte /negyedévenkénti kifizetéssel/. Feladata volt a pályázatok írása, leltári és
selejtezési anyagok rendezése, közhasznúsági jelentés és egyéb okiratok elkészítése,
a könyvelési feladatok elıkészítése, stb. adatfeldolgozás címén.
A könyvelési feladatokat az év elsı felében önkéntes formában, 2010 júniusától számlás
kifizetéssel, látta el könyvelı gyesrıl visszatérve.
Az EFA mőködése során a zenekari tagság aktív részvételével a vállalt feladatokat, kitőzött
célokat sikeres végrehajtotta. A fúvószenekari tagság összetétele annyiban változott, hogy az
átlagéletkor 30 évre nıtt, létszáma a tagcserélıdések ellenére nem változott. A kuratórium
négy tagja önkéntes formában látta el teendıit.

Szervezeti mőködés
A meghirdetett kuratóriumi ülések 6 alkalommal valósultak meg, döntéshozatalra mindenhol
sor került, melyeken egyhangú döntések születtek, 23 határozat elfogadásával. A kuratórium
döntésképes volt minden alkalommal. Több alkalommal meghívottak (karnagy, zenekari tag,
stb.) szólhatott hozzá a napirendi témákban. A kuratóriumi határozatok egyhangú szavazással
zárultak minden esetben.
Kuratóriumi tagok közül az elnök és egy fı többszöri alkalommal saját tulajdonú
személygépkocsi használattal eszközvásárlási- és javítási útiköltségek kerültek elszámolásra
Búcsúszentlászló, Keszthely, Budapest, Nagykanizsa úti céllal.
A kuratórium egy tagja havonta tételesen ellenırizte a részletes telefonszámlákat.
A magáncélú hívások díjai befizetésre kerültek.
A támogatók felé az adóigazolások idıben eljutottak. A jegyzıkönyvi és határozati lapok
aláírásai megtörténtek.
A három tagú felügyelı bizottság a 2009. évi közhasznúsági jelentést áttekintette, és azt
határozattal elfogadta.
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Eredmény
A 2010. évben eredményes munkát végzett az EFA. A fúvószene kultúrájának népszerősítése
széles körben volt látható a rendezvények által. A belföldi kulturális kapcsolatok terén ebben
az évben is sikerült új kapcsolattal gazdagodni.
A jelentısebb eszközbeszerzés (hangszer, kotta) költségei mellett tartalék képzését is
figyelembe vettük, amely a következı évi mőködést szolgálja. Ez a nagyobb kiadásaink
ellenére sikerrel megvalósult, köszönhetıen a rendszeres üléseken való tervezéssel, és a
megvalósítható célok kialakításával. Ez részben az éves saját bevételek szerzésével, részben a
nyertes pályázati támogatásokkal értük el, amelynek során nagy létszámú közönséget is ki
tudtunk szolgálni. Az önkormányzat, és a közönség körében elismerést vívott ki mind a
fenntartott Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar, mind az EFA a szőkebb, és régiós
környezetében. Színvonalas fellépések, és biztos háttér jellemezte a mőködés minıségét.
Az EFA mőködıképes maradt, sıt a tartalékképzés továbbra is fenn áll. A számlák rendben
kiegyenlítésre kerültek. A házipénztárban 8.345 Ft, a folyószámlán 919e Ft aktív
pénzeszközzel, és 1.598e Ft lekötött betéttel folytatta mőködését 2011 elején. A 2009-ik évi
beszámoló mérlegében a saját tıke soron helytelen összeg szerepelt, amely a 2010-ik évi
beszámolóban korrigálva lett. A különbség 65e Ft volt, ez azonban csak összeadási hibából
ered, amely a valós képet nem befolyásolta. Az idıközben felmerült szja és eho befizetési
kötelezettség pótlólagosan rendezésre került.
A tartalmi beszámolóhoz 7 db mellékletet csatoltunk /mérlegkimutatás, eredmény-levezetés,
vagyonelszámolás, cél szerinti juttatások kimutatása, összes támogatás, költségvetési
támogatások, tisztségviselıknek nyújtott támogatást/.

Zalaegerszeg, 2011. május 27.

készítette:
Gyenese Zsolt
az alapítvány képviselıje
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A szervezet neve:
Szervezet címe:
A szervezet adószáma:

Egerszegi Fúvószene Alapítvány
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 2/a.
18965416-1-20

Az Egerszegi Fúvószene Alapítvány mérlege
2010. év
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

A tétel megnevezése

Elızı év

Elızı évek
helyesbítései

Tárgyév

A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi
eszközök
IV. Befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív idıbeli
elhatárolások
Eszközök (aktívák)
összesen
C. Saját tıke
I. Induló tıke
II. Tıkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
IV. Tárgyévi eredmény
alaptevékenységbıl
(közhasznú tev.-bıl)
V. Tárgyévi eredmény
vállalkozási
tevékenységbıl
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú
kötelezettségek
II. Rövid lejáratú
kötelezettségek
G. Passzív idıbeli
elhatárolások
Források (passzívák)
összesen

869
70
799

1.049
34
1.015

2.281

2.529

4
0
2.277

4
2.525

3.150

3.578

3.147
50
+2.953

3.537
50
+3.097

+144

+390

3

11

3

11
30

3.150

3.578
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Szervezet neve:
Szervezet címe:
A szervezet adószáma:

Egerszegi Fúvószene Alapítvány
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 2/a.
18965416-1-20

A Egerszegi Fúvószene Alapítvány eredmény-levezetése
2010. év

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

A tétel megnevezése

Elızı év

Elızı évek
helyesbítései

Tárgyév

A. Összes közhasznú tevékenység
bevételei
1. Közhasznú célú mőködésre
kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetéstıl
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységbıl
származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenység
bevétele
C. Összes bevétel
E. Közhasznú tevékenység
ráfordításai
1.Anyagjellegő ráfordítások
2. Személyi jellegő ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység
ráfordításai
1.Anyagjellegő ráfordítások
2. Személyi jellegő ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások

2.598

2.668

1.508

1.410

328
1.050
130
325
702

226
1.064
120
409
813

63

36

2.598
2.454

2.668
2.270

1.678
331
363
82

1.546
298
424
2

0

0
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Szervezet neve:
Szervezet címe:
A szervezet adószáma:

Egerszegi Fúvószene Alapítvány
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 2/a.
18965416-1-20

A Egerszegi Fúvószene Alapítvány eredmény-levezetése
2010. év

Sorszám

27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

A tétel megnevezése

F. Összes ráfordítás
G. Adózás elıtti eredmény
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási
eredmény
J. Tárgyévi közhasznú
eredmény

Elızı év

Elızı évek
helyesbítései

Tárgyév

2.454
+144
-

2.270
+390

+144

+390

Tájékoztató jellegő adatok
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások
1. Bérköltség
Ebbıl: megbízási díjak
tiszteletdíjak
2. Személyi jellegő egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegő ráfordítások
C. Értékcsökkenési leírás
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegő ráfordítások
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
Ebbıl a Korm.rend.16 § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt
és továbbutalt, illetve átadott támogatás
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

298

298
1.546
424
2

226
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KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL
EGERSZEGI FÚVÓSZENE ALAPÍTVÁNY 2010. ÉV

3. sz. melléklet
e Ft
Támogatási forma

Támogatást nyújtó neve

Felhasználás célja

Normatív költségvetési
támogatás
Államháztartás
alrendszerétıl kapott
támogatás

-

-

APEH 1%

Fúvószenekari kotta,
hangszerek beszerzése

Felhasználás összege
2009. év
2010. év
-

328
226

Hangszervásárlás,
mőködés
Helyi önkormányzati
támogatás

Költségvetési törvényben
nevesített támogatás
Valamely költségvetési
szervtıl kapott támogatás

Összesen

ZMJV Polgármesteri
Hivatal

Nemzeti Civil
Alapprogram

Mőködés
Fúvósfesztivál,
fesztiválprogram
Hangszervásárlás

900
150

Mőködés
2009. év
2010. év

325

900
100
64

1.703

175
234
1.699

KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁSÁRÓL
EGERSZEGI FÚVÓSZENE ALAPÍTVÁNY 2010. ÉV

4. sz. melléklet
e Ft

Megnevezés
Induló tıke
Tıkeváltozás
Közhasznú
tevékenység tárgyévi
nyeresége/vesztesége
Vállalkozási
tevékenység
nyeresége/vesztesége
Értékcsökkenés

Elızı évi
2009. év

Tárgyévi
2010. év

Változás

Megjegyzés

%

e Ft

50
2.953

50
3.097

0
4,87

0
144

+144

+398

176,83

254

0

0

0

0

363

424

16,8

61

2010. évben nem
végzett az alapítvány
vállalkozási
tevékenységet
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KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL
EGERSZEGI FÚVÓSZENE ALAPÍTVÁNY 2010. ÉV
5. sz. melléklet
e Ft

Megnevezés

Közhasznú tevékenység
keretében nyújtott
- pénzbeni juttatások
Ebbıl: adóköteles
adómentes
Természetbeni juttatások
Ebbıl: adóköteles
adómentes
Egyéb adómentes
természetbeni juttatás

Juttatás összege
Elızı évi
Tárgyévi
2009
2010

Változás
%
e Ft

537

483

-10,05 %

0

10

0

256

219

-14,45 %

-54
+10
-27

281

254

-9,7 %

-27

Megjegyzés
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KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL
EGERSZEGI FÚVÓSZENE ALAPÍTVÁNY 2010. ÉV
6. sz. melléklet
e Ft

Támogatásó
megnevezése
Központi költségvetési
szerv
Nemzeti Civil
Alapprogram
Elkülönített állami
pénzalap
Helyi önkormányzat és
szervei
ZMJV Polgármesteri
Hivatal
Kisebbségi települési
önkormányzat
Települési önkormányzat
társulása
Jogi személyiségő
gazdasági társulás
Magánszemély
SZJA 1% APEH

Támogatott cél

Támogatás összege
2009 év

%

Ft

25,84 %

+84

900
100
64

1,33 %

+14

Mőködés
2009. év
2010. év
-

325

Mőködés
Fúvósfesztivál program
Fúvóshangszer vásárlás

900
150

Alapító okirat szerinti
tevékenység

130

120

-7,7 %

-10

0
328

0

0

0

-31,1%

-102

0,77 %

-14

Fúvószenekari kotta,
hangszerek beszerzése

-

Hangszervásárlás,
mőködés
Összesen

2010 év

Változás

175
234
-

226
1.833

1.819
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KIMUTATÁS A TISZTSÉGVISELİKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL
EGERSZEGI FÚVÓSZENE ALAPÍTVÁNY 2010. ÉV
7. sz. melléklet
e Ft

Juttatás összege
Juttatás megnevezés
Cél szerinti pénzbeni
kifizetések
Természetbeni
juttatások
- szja mentes
- szja köteles
Értékpapír juttatások
Tiszteletdíjak,
megbízási díjak
Adott kölcsönök
- kamatmentes
kölcsönök
Egyéb juttatások
(utazási költség)
Összesen

Elızı évi
2009.

Tárgyévi
2010.

Változás
%

e Ft

-

362

369

1,93%

+7

362

369

1,93%

+7
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