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1. Csepreg Város Fúvószenekara 2004 évi számviteli beszámolója: 
 
 
2004 évi nyitó egyenleg  (Áthozat 2003 évről )  397.040.-           397.040.- 
 
 
Bevételek:       tervezett  tényleges 
 
Helyi önkormányzati támogatás                    700.000.-            710.000.- 
Magánszemélyek támogatása                   710.000.-                  1.310.000.-  
Civil egyesületek támogatása      -     50.000.- 
Saját bevételek( kulturális szolgáltatás)   330.000.-            705.000.-  
Gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek támogatása 510.000.-          300.000.-  
Banki kamatjóváírás                 -         1.272.- 
Egyéb bevételek        50.000.-             - 
Pályázatokból       500.000.-                       50.000.- 
 
 
Bevételek összesen:                2.800.000.-          3.126.272.- 
 
 
Kiadások: 
 
Hangszerjavítás, hangszer kiegészítők, vásárlás              280.000.-             275.432.- 
Kottavásárlás                                             30.000.-.      6.240.-                            
Nyomtatvány, irodaszer             67.000.-   113.186.- 
Banki költségek           -     11.766.-
Postai költségek                                -    11.300.-
Belföldi kiküldetési költségek         -    20.320.-
Belföldi utazások díja       150.000.-  101.206.- 
Külföldi utazások díja                2.000.000.-          2.380.408.-
Rendezvények kiadásai ( vendég együttesek ellátása )   150.000.-     102.594.-
Emléktárgyak, reprezentáció, stb.      100.000.-     85.760.-
Egyéb kiadások          23.000.-    13.624.-                                                  
     
Kiadások összesen:               2.800.000.-        3.121.836.-  
       
 
2004 évi eredmény            4.436.- 
 
 
2004 évi záró egyenleg  ( Átvitel 2005évre)              401.476.- Ft 
               
 
 
A megmaradó összeggel a 2005. év eleji működtetést kell biztosítani, ez azért is indokolt, 
mert év elején még nehezen jönnek a bevételek, támogatások.  
 
 
 
 



 3
2. 2004 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.) 1.701   3.126 

2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 
(1.+2.+3.+4.+5.)  1.701   3.126 

3. 1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 1.436   2.370 
4. a) alapítótól 603   - 
5. b) központi költségvetéstõl -   - 
6. c) helyi önkormányzattól 300   710 
7. d) egyéb 533   1.660 
8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás  -   50 
9. 3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 150   705 
10. 4. Tagdíjból származó bevétel  111    
11. 5. Egyéb bevétel 4   1 
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.)  1.701   3.126 
17. D. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek (A./II.+B./2.) -    - 
18. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 1.304   3.122 
19. 1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 1.304   3.122 
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 397   4 

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

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.)  -    - 

34. I. Adózás elõtti eredmény -   - 
35. J. Fizetendõ társasági adó  -   - 
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36. K. Tárgyévi eredmény 397   4 

37. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 
(A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.) 397   4 

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 2004 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 2004 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 2004 évben csak a helyi Önkormányzattól kapott 710.000.-Ft támogatást, 
melyet részben hangszer javításra, vásárlásra( 275.432.- ), részben utazásra ( 434.568.- ) 
fordított.  
 
4. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek juttatott támogatásokról 
 Csepreg Város Fúvószenekara egyesület tisztségviselői tevékenységüket társadalmi 
munkában, ellenszolgáltatás nélkül végzik. 
 
5. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 
 
2004 évi  szakmai értékelés:  
 Csepreg Város Fúvószenekara egyesületként, öntevékeny művészeti csoportként is 
eredményes évet zárt. Az eredményesség nehezen mérhető, hiszen szubjektív emberi 
véleményen alapul a tevékenység megítélése. Elmondhatjuk, hogy az átlagosnál nagyobb 
erőpróbáknak felelt meg a zenekar. Ezt esősorban a külföldi utaknak (Spanyolország, 
Németország, Ausztria) köszönhetjük. A próbákon nagy szóródást mutat a megjelenés (20-22, 
30-35, 40!) emiatt a munka is, a próba jellege is a megjelentek összetételéhez igazodva 
változik. Próbák indokolatlanul nem maradtak el, a külföldi szereplések előtt hétvégi plusz 
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próbákkal, hangversennyel próbáltuk bevonni azokat, akik munka, tanulmányok, egyéb 
okok miatt csak ritkán jöhettek. Egyértelműen jónak mondható a tevékenység sajtó és 
médiavisszhangja. A videofelvételek és a belőlük készített összeállítások jelentős mértékben 
hozzájárultak a zenekarról kialakult kedvező képhez. Nekünk olyan külső szemmel (füllel) 
érzékelhető rálátást adtak, amelyek tovább finomíthatják a tevékenységet. (ld. Hangszerek 
tisztasága!)  
A munkához szükséges eszközöket, hangszereket biztosítani tudtuk. A hangszerjavítás Riedl 
Ervin soproni, Janászek Ferenc szombathelyi hangszerészeknek köszönhetően folyamatos. Az 
új művek betanulása már komolyabb gondot jelent. Itt a kiválasztásnál már szinte minden 
eldől. Azok a kapcsolatok, ahol élő zenével találkozhattunk újabb előadási darabok 
megjelenését eredményezték. Negatív tendencia, hogy egyre többen hagyják hangszerüket a 
polcon a próbák után, ami azt jelenti, hogy nincs otthoni gyakorlás, talán azt a téves 
konklúziót is, hogy miért gyakoroljak, ha már mindent tudok. Ugyanakkor egy skála, egy 
futam, vagy nehezebb dallamfordulat meg nem oldása az egész együttes teljesítményét 
befolyásolja. Természetesen a szorgalomra, a pozitív hozzáállásra is van példa, és 
szerencsénkre talán ez a jellemzőbb. 
Sokat lendített a közérzeten a tavalyi év két sikeres pályázata. Ahhoz, hogy a sikerhez 
eljuthassunk, próbák egész sora kell. Jól szervezett munka, csapatszellem. Sok külső 
támogató, szponzor érzi azt, hogy olyan tevékenységet támogat, amelytől a köz (és benne az 
egyén is) gazdagabb. 
Sikeresnek mondható az utánpótlás nevelése. Az ifjúsági zenekar 2-3 alkalommal mutatja be 
az évi munkát, de a lényeg nem a látható teljesítmény, hanem az a műhelymunka, amely az 
együttes zenélésre készít fel. Kedvezőtlenül alakult a kürt szólamok helyzete, esetenként a 
klarinét és más szólamok is gyengélkednek. Nehéz hangszerekre (tuba) nem nagyon találunk 
tanulni vágyó fiatalokat. A változások pl. elektronika következtében megváltozott a 
hangzásideál, sokan könnyebben járható utat választanak. 
 
A szakmai munkát – beleértve azt, hogy amatőr művészeti tevékenységről van szó – jónak 
értékelem. 
 
Csepreg, 2005. február 15.     Sárváry László 
             karnagy 
 
2004 évi tevékenység általános összefoglalója:   
 2004-ben próbákkal együtt több, mint 130 alkalommal találkozott a zenekar, 
ebből 36 volt a szereplés, Csepregen 15 alkalommal vettünk részt ünnepi, vagy kulturális 
rendezvényeken. A próbákon átlagban 30, szerepléseken átlagosan 34 fő volt jelen.  
A feszített szereplési menetrend ellenére 16-an voltak jelen legalább a szereplések 80 %-án. 
 2004-ban is kellőképpen vettünk részt a városi ünnepi rendezvényeken, illetve 
reméljük, méltón képviseltük Csepreg városát a környékbeli, a hazai és a nemzetközi 
helyszíneken. Úgy véljük, együttesünk életében kiemelkedő évet zártunk 2004-ben. 

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

Elsősorban a közép korosztály, de a fiatalok közül is egyre többen vállaltak külön feladatokat.  
A tagok közül sokan anyagi áldozattal is támogatták a zenekart, például utazások, szállítások, 
kellékek, ajándék vásárlások alkalmával. 
 
Csepreg, 2005. március 05.   
      
             Szele Tamás 
              elnök 


