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1. Csepreg Város Fúvószenekara 2003 évi számviteli beszámolója: 
 
 
 
 Bevételek:       tervezett  tényleges 
 
Áthozat 2002 évről      603.108.-           603.108.-
Önkormányzati támogatás                         600.000.-            300.000.- 
Tagdíjak                         -            111.600.-  
Saját bevételek( szolgáltatás)     330.000.-            150.000.-  
Gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek támogatása 300.000.-          533.000.-  
Banki kamatjóváírás                 -         3.763.- 
Egyéb bevételek        60.000.-             - 
Pályázatokból       300.000.-                               - 
 Bevételek összesen:                       2.193.108.-         1.701.471.-  
 
 
Kiadások: 
 
       Működési kiadások: 
   Kotta, kottatartó vásárlás                 205.000.-               212.000.-    
   Hangszerjavítás   380.000.-  352.510.- 
   Hangszer vásárlás   332.000.-             - 
   Egyenruha pótlása   200.000.-             -
   Nyomtatvány, irodaszer    66.108.-               56.631.- 

  Egyéb                 -    39.606.- 
  Banki költségek    -        5.581.- 
  Összesen:                   1.218.108.-  666.328. 
Hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása:   
  Utazások     490.000.-               318.650.- 
  Vendég együttes elszállásolása  120.000.-                22.400.-
       Vendég együttesek ellátása            150.000.-      164.149.- 
  Pályázati költségek                            100.000.-                     800.- 
  Emléktárgyak, reprezentáció, stb.   85.000.-                  104.104.- 
  MFMSZ tagdíj, nevezési díjak,…       30.000.-                       28.000.- 
  Összesen:          975.000.-    638.103.- 
 
Kiadások összesen:              2.193.108.-             1.304.431.-  
 
 
Maradvány ( Átvitel 2004 évre):                        397.040.- Ft 

               
 
 
A megmaradó összeggel a 2004. év eleji működtetést kell biztosítani, erre azért is van 
szükség, mert év elején még nehezen jönnek a bevételek, támogatások.  
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2. 2003 évi eredmény levezetés 
 

Sor-
szám A tétel megnevezése Elõzõ év 

Elõzõ 
év(ek) 
helyes-
bítései 

Tárgyév 

a b c d e 
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 1.610   1.701 

2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 
(1.+2.+3.+4.+5.)  1.610   1.701 

3. 1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 654   1.436 
4. a) alapítótól -   603  
5. b) központi költségvetéstõl -   - 
6. c) helyi önkormányzattól 654   300 
7. d) egyéb -   533 
8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás  -   -  
9. 3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 495   150 
10. 4. Tagdíjból származó bevétel  43   111 
11. 5. Egyéb bevétel 418   4 
12. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTÕ BEVÉTELEK  -   - 
13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)  -   - 
14. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek  -    - 
15. 2. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek   -   - 
16. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)  1.610   1.701 
17. D. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek (A./II.+B./2.) -    - 
18. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 1.007   1.304 
19. 1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 1.007   1.304 
20. 2. Ráfordítást jelentõ eszközváltozások  -    - 
21. 3. Ráfordítást jelentõ elszámolások  -   - 
22. 4. Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások -    - 
23. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) -   - 
24. 1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások -   - 
25. 2. Ráfordítást jelentõ eszközváltozások  -   - 
26. 3. Ráfordítást jelentõ elszámolások  -   - 
27. 4. Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások -    - 
28. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 603   397 

29. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi 
eredménye (A./I. -E./1.+E./4.) 603   397 

30. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi 
eredméye (B./I.-F./1.-F./4.)   -   - 

31. H. Nem pénzben realizált eredmény -   - 

32. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált 
eredménye (A./II. -E./2.+E.34.) -   - 

33. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált 
eredménye (B./2.-F./2.-F./3.)  -    - 
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34. I. Adózás elõtti eredmény -   - 
35. J. Fizetendõ társasági adó  -   - 
36. K. Tárgyévi eredmény 603   397 

37. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 
(A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.) 603   397 

38. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredméye (I-J)        

Tájékoztató adatok 

39. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegû ráfordítások  - 
40. 1. Bérköltség - 
41. ebbõl: - megbízási díjak - 
42. - tiszteletdíjak  - 
43. 2. Személyi jellegû egyéb kifizetések  - 
44. 3. Bérjárulék - 
45. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegû ráfordítások  - 
46. C. Értékcsökkenési leírás  - 
47. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegû ráfordítások  - 
48. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)  - 
49. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % összege  - 

   
3.1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 
 
 Az egyesület 2003 évben nem részesült központi költségvetési támogatásban 
 
 
3.2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 
 
 Az egyesületnek megalakulásakor sem volt és most sincs saját vagyona, az eszközök 
városi illetve magántulajdonban vannak, azokat megállapodás alapján használja a zenekar, 
tehát ilyen formán rendelkezik a szükséges eszközállománnyal. Az egyesület vagyonát a 
későbbiekben a költségvetéséből biztosított eszközök vásárlásával hozza létre. 
 
 
3.3. Kimutatás az egyesület által nyújtott támogatásokról 
 
 Az egyesület pénzbeli támogatást 2003 évben nem adott át semmilyen célra, hiszen a 
cél szerinti juttatás a zenekar működéséből adódóan a kulturális tevékenység, szolgáltatás. 
 
 
3.4. Kimutatás az egyéb költségvetési szervektől kapott támogatások felhasználásáról 
 
 Az egyesület 2003 évben csak a helyi Önkormányzattól kapott 300.000.-Ft támogatást, 
melyet teljes egészében működésére, konkrétan hangszer felújításra fordított.  
 
4. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek juttatott támogatásokról 
 
 Csepreg Város Fúvószenekara egyesület tisztségviselői tevékenységüket társadalmi 
munkában, ellenszolgáltatás nélkül végzik. 
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5. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 
 
  2003-ban próbákkal együtt 120 alkalommal találkozott a zenekar, ebből 25 volt a 
szereplés, Csepregen 14 alkalommal vettünk részt ünnepi, vagy kulturális rendezvényeken. 
A próbákon átlagban 30, szerepléseken átlagban 33 fő volt jelen.  
 2003-ban is kellőképpen vettünk részt a városi ünnepi rendezvényeken, illetve méltón 
képviseltük Csepreg városát a környékbeli, a hazai és a nemzetközi helyszíneken, 
véleményünk szerint azonban - bár tudjuk, hogy a felosztható keret kevés volt - támogatásunk 
aránya nem állt ezzel összhangban, különös tekintettel arra, hogy a hangszerek javítása, 
pótlása komoly költséggel jár. 

Szerepléseinken általában Csepreg Város Mazsorett együttesével együtt léptünk fel, 
jól kiegészítjük egymást, a csoportok közt egyre inkább erősödik a baráti kapcsolat 
 
A zenekari tagok az együttzenélésen kívül sokkal többet tettek hozzá az együttes 
munkájához - szervezésben, feladatok szétosztásában, elvégzésében, stb. - mint korábban. 

 A tagok közül sokan anyagi áldozattal is támogatták a zenekart, például utazások, 
szállítások, kellékek, ajándék vásárlások alkalmával.  
 
 
2003 évi  szakmai értékelés:  
 A 2003-as év legfőbb értékmutatója a folyamatos működés volt. Ez azért kerül első 
helyre, mert a gazdasági feltételek változása nem hatott ösztönzőleg, ugyanakkor az  együttes 
belső erői és a támogatók, szponzorok, hozzátartozók lelkesítése átemelt bennünket a 
hullámvölgyön. 
Az év legnagyobb erőpróbája a kiskőrösi versenyen történt részvétel és megmérettetés volt. 
Így utólag elmondhatjuk, hogy jó mulatság, férfimunka volt. Mondhatjuk annak ellenére, 
hogy nők, lányok is ülnek sorainkban. A mazsorett csoport is oroszlánrészt vállalt a 
munkából. Helyzetüket nehezítette az a körülmény, hogy 3 hónap állt rendelkezésre az új 
csoport megszervezéséhez, a műsor összeállításához és begyakorlásához. Az országos 
versenyen szerzett 5. helyezéssel elégedettek vagyunk, reálisnak tartjuk a zsűri értékelését. 
Jelesre vizsgázott az együttes a meiningeni ifjusági zenekar vendégfogadásánál, a múlt évben 
szervezett 25 rendezett esemény közül hangulatában is kiemelkedett a velük közösen 
szervezett Promenád koncert és a botfai szereplés (Zalaegerszeg). 
A munka szervezése terén sokat lépett előre az együttes. Jól működik a pénzügyi, gazdasági 
munka, itt a teljesség igényével nehéz szólni arról, hogy ki, mikor mit vállalt és azt hogyan 
teljesítette. Összegezve: jól. 
A zenekar megőrizte hagyományait, jó hírét, igaz sok-sok próba és munka árán, de ez így 
természetes. A próbákon való részvétel nagy hullámzást mutatott. Okait tudjuk, szerencsére a 
távollét mögött mindig van elfogadható indok. (Munka, tanulás, vizsgaidőszak, családi 
események stb.) Jó teljesítmény csak egységes akarással érhető el. 
Az együttes munkáját – beleértve a zenei teljesítményt is – jónak értékelem. 
 
          Sárváry László 
                                                                                                                        tanár, karnagy 
 
 
Csepreg, 2004. április 14. 
 
 
           
   
       Szele Tamás 
            elnök 


