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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Alapcélja szerint az alapítvány (továbbiakban: EFA) a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar tevékenységét
támogatta, fellépéseit szervezte. Ennek során 2019-ben 18 fellépése volt 
/bevételes fellépések: egy önálló hangversenytermi koncert, falunapokon, egyéb rendezvényeken való
részvétel, egy saját szervezésű fesztiválfellépés, zenekari részvétel 2 hazai fúvószenekari fesztiválon,
nonprofit jellegű térzene, ebből 5 alkalom városi ünnepség/. A zenekar 2019-ben 50 aktív fő részvételével
működött. 
Zalaegerszegen 13 alkalommal lépett fel a fenntartott zenekar: a város ünnepségein, rendezvényein nonprofit
jelleggel rendszeres közreműködő volt. Önálló szervezésben megrendezésre került az Zalaegerszegi
Fúvószenekari Találkozó a Zalaegerszeg belvárosában, mintegy 100 fúvószenész részvételével. Ennek során
négy zenekar meghívására került sor: a Készenléti Rendőrség Zenekarának Big Band zenekara, a Sümeg Város
Fúvószenekara, a Zalaegerszegi Ifjúsági Fúvószenekar, valamint a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar mutatta
be repertoárját a szabadtéri rendezvény keretében. A találkozó programja a tervezett menetrendben,
fellépésekkel és vendéglátással (jogdíj és hirdetés mellett) folyt le. Az őszi fúvószenekari fellépések folyamán
elkezdődött a művészeti együttes felkészülése a hagyományos 2020. évi újévi koncertre, mely a tekintetben
rendhagyó volt, hogy az Alapítvány által fenntartott Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar 45. jubileumát
ünnepelte, míg Farsang László alapító karnagy 2019 decemberében töltötte be 70. életévét, így meglepetéssel
is készültek.
A zenekar menet- és térzenékkel rendszeresen megjelent szabadtéren, elsősorban Zalaegerszegen és környékén.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar fenntartása

Közhasznú tevékenység megnevezése: Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar fenntartása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2008. évi CXIX. törvény

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 60

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A személyi jövedelemadó 1%-ból kapott támogatást a zenekar Újévi koncertjének jogdíjfizetési
kötelezettségére és a saját szervezésű fesztivál reprezentációs kiadásaira fordítottuk (2018. évi felajánlások
összege, 261.884 Ft). 2019-ben 256.783 Ft összegű 1%-os támogatás kapott a szervezet, mely összeg a 2020.
évi költségvetéshez járul hozzá.

2.2. Kulturális program szervezés

Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális program szervezés

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011.évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1). 7) pontja

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Zalaegerszeg és környéke lakossága

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 10,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
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Alapcélja szerint az alapítvány (továbbiakban: EFA) a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar tevékenységét
támogatta, fellépéseit szervezte. Ennek során 2019-ben 18 fellépése volt 
/bevételes fellépések: egy önálló hangversenytermi koncert, falunapokon, egyéb rendezvényeken való
részvétel, egy saját szervezésű fesztiválfellépés, zenekari részvétel 2 hazai fúvószenekari fesztiválon,
nonprofit jellegű térzene, ebből 5 alkalom városi ünnepség/. A zenekar 2019-ben 50 aktív fő részvételével
működött. 
Zalaegerszegen 13 alkalommal lépett fel a fenntartott zenekar: a város ünnepségein, rendezvényein nonprofit
jelleggel rendszeres közreműködő volt. Önálló szervezésben megrendezésre került az Zalaegerszegi
Fúvószenekari Találkozó a Zalaegerszeg belvárosában, mintegy 100 fúvószenész részvételével. Ennek során
négy zenekar meghívására került sor: a Készenléti Rendőrség Zenekarának Big Band zenekara, a Sümeg Város
Fúvószenekara, a Zalaegerszegi Ifjúsági Fúvószenekar, valamint a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar mutatta
be repertoárját a szabadtéri rendezvény keretében. A találkozó programja a tervezett menetrendben,
fellépésekkel és vendéglátással (jogdíj és hirdetés mellett) folyt le. Az őszi fúvószenekari fellépések folyamán
elkezdődött a művészeti együttes felkészülése a hagyományos 2020. évi újévi koncertre, mely a tekintetben
rendhagyó volt, hogy az Alapítvány által fenntartott Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar 45. jubileumát
ünnepelte, míg Farsang László alapító karnagy 2019 decemberében töltötte be 70. életévét, így meglepetéssel
is készültek.
A zenekar menet- és térzenékkel rendszeresen megjelent szabadtéren, elsősorban Zalaegerszegen és környékén.

A programok szervezéséhez és lebonyolításához, hangszerek karbantartásra való szállításával kapcsolatban
utazási költséget (szervezeti és fúvószenekari kiküldetés és szállítás) számolt el az EFA. A kapcsolattartáshoz
egész évben előfizetéses mobiltelefont vett igénybe.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Kis értékű ajándék 14 6

Reprezentáció 416 343

Utiköltség térítés 189 242

Művészeti vezetés 240 360

Hangszerkiegészítők 108 312

Kották 10 0

Hangszervásárlás 683 247

Póló hímzés 48 0

Indulóskönyv vásárlás 229 0

Hangszerjavítás 296 306

Összesen: 2 233 1 816

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Adminisztrációs feladatok ellátása (Tóthné Takács Zsuzsanna) 180 180

Elnöki feladatok, művészeti vezetés (Farsang László) 0 0

Kiküldetés (Tóthné Takács Zsuzsanna) 50 0

Összesen: 230 180

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Egerszegi Fúvószene Alapítvány                                                  Közhasznúsági melléklet

[EsBo program]



Oldal:  4

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 4 909 3 578

ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

262 257

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 0 0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0 0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 4 647 3 321

H. Összes ráfordítás (kiadás) 5 175 2 886

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 711 774

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 5 175 2 886

K. Adózott eredmény - 266 692

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

0 0

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató
teljesítése

Igen Nem

Erőforrás-ellátottság mutatói   

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X

(két évi bevétel átlaga)   

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X

(két év egybeszámított adózott eredménye)   

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)   

Társadalmi támogatottság mutatói   

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X

(szja 1% a korrigált árbevételhez)   

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X

(közhasznú ráfordítások aránya)   

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X

(közérdekű önkéntesek száma)   

7. Kiegészítő melléklet - közhasznú szervezetek kiegészítő információi

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása (kiegészítő mellékletből)

Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak: ..........

7.2. Támogatási programok bemutatása (kiegészítő mellékletből)
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7.2.1. SZJA 1% felajánlás

Támogatási program elnevezése: SZJA 1% felajánlás

Támogató megnevezése: Adófizető magánszemélyek

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2018-2019

Támogatás összege (1000HUF) 262

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 262

-tárgyévben felhasznált összeg: 262

-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: 135

Dologi: 127

Felhalmozási:

Összesen: 262

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A felajánlott összeg a 2019. évi Újévi koncerttel kapcsolatos jogdíjfizetési kötelezettségre nyújtott fedezetet.
Ezen kívül a saját szervezésű fesztivál reprezentációs kiadásait finanszíroztuk a támogatásból.

7.2.2. SzJA 1% felajánlás

Támogatási program elnevezése: SzJA 1% felajánlás

Támogató megnevezése: Adófizető magánszemélyek

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2019-2020

Támogatás összege (1000HUF) 257

-ebből a tárgyévre jutó összeg:

-tárgyévben felhasznált összeg:

-tárgyévben folyósított összeg: 257

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi:

Dologi:

Felhalmozási:

Összesen: 0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
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A 2019. évi rendelkező évben felajánlott teljes összeg a 2020. évi költségvetéshez járul hozzá.

7.2.3. Működési támogatás

Támogatási program elnevezése: Működési támogatás

Támogató megnevezése: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés X

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2019

Támogatás összege (1000HUF) 1,800,000

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,800,000

-tárgyévben felhasznált összeg: 1,800,000

-tárgyévben folyósított összeg: 1,800,000

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 359

Dologi: 1,441

Felhalmozási:

Összesen: 1,800

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás az Alapítvány éves működését segítette, ennek megfelelően elsősorban a működéshez, illetve a
művészeti tevékenység végzéséhez kapcsolódó kiadásokat finanszíroztuk belőle: könyvviteli szolgáltatás,
adminisztráció, webkarbantartás, kiküldetés (hangszerjavítások esetén hangszerek szállítása),
hangszerjavítás-karbantartás, hangszertartozékok vásárlása (nádak, olajok, csipeszek), személyszállítás
(fellépésekre bérelt autóbusszal), megbízási díj (karnagy részére).
Fentieken túl a saját szervezésű koncertek, fesztiválok reprezentációs kiadásait finanszíroztuk a kapott
összegből.

7.2.4. Működési támogatás NEA-KK-18-M-0595

Támogatási program elnevezése: Működési támogatás NEA-KK-18-M-0595

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2018-2019

Támogatás összege (1000HUF) 1,000

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 10

-tárgyévben felhasznált összeg: 10

-tárgyévben folyósított összeg:
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Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 10

Felhalmozási:

Összesen: 10

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

2019-ben könyvviteli szolgáltatás díja került elszámolásra e címen.

7.2.5. Működési támogatás

Támogatási program elnevezése: Működési támogatás

Támogató megnevezése: Klimatrend Hungary Kft

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó X

Támogatás időtartama: 2018-2019

Támogatás összege (1000HUF) 300

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 300

-tárgyévben felhasznált összeg: 300

-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: 300

Dologi:

Felhalmozási:

Összesen: 300

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A kapott támogatás a karnagy megbízási díjára nyújtott fedezetet.
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