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1. Csepreg Város Fúvószenekara 2005 évi számviteli beszámolója:

tervezett

2005 évi nyitó egyenleg ( áthozat 2004 évről )

tényleges

401.476.-

Bevételek:
Helyi önkormányzati támogatás
Gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek támogatása
Pályázatokon nyert támogatások
SZJA 1%-ából juttatott adományok
Saját bevételek( kulturális szolgáltatás)
Egyéb bevételek ( banki kamatjóváírás, stb. )

700.000.300.000.1.400.000.400.000.45.524.-

440.000.820.300.1.383.894.319.178.665.000.113.617.-

Bevételek összesen:

3.247.000.-

3.741.989.-

Kiadások:
Nagy értékű eszközök beszerzése
Hangszerjavítás,
Hangszer kiegészítők és kották vásárlása
Anyag költség ( nyomtatvány, irodaszer, egyéb eszközök )
Belföldi utazások költsége
Nemzetközi utazások költsége
Egyéb kiadások ( banki és postai díjak, emléktárgyak,
reprezentációs költségek, kiküldetési díjak, stb. )

800.000.390.000.30.000.550.000.450.000.-

990.500.222.350.103.576.62.154.622.867.760.868.-

1.027.000.-

681.528.-

Kiadások összesen:

3.247.000.-

3.443.843.-

2005évi eredmény

Maradvány ( Átvitel 2006évre):

298.146.699.622.- Ft

Az átvitt pénzeszközzel egyrészt a 2006. évi célok megvalósítását segítjük - hiszen az
előző évek tapasztalatai is azt mutatják, hogy az év első felében nehezen jönnek a bevételek,
támogatások -, másrészt az ÁFA változás miatt célszerűbbnek látszott a halasztható
eszközbeszerzéseket 2006 évre áttenni.
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2. 2005 évi eredmény levezetés
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A tétel megnevezése
b
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK
(1.+2.+3.+4.+5.)
1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetéstõl
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTÕ BEVÉTELEK
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek
C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)
D. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek (A./II.+B./2.)
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)
1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások
2. Ráfordítást jelentõ eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentõ elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)
1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások
2. Ráfordítást jelentõ eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentõ elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
(A./I. -E./1.+E./4.)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredméye
(B./I.-F./1.-F./4.)
H. Nem pénzben realizált eredmény
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált
eredménye (A./II. -E./2.+E.34.)
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált
eredménye (B./2.-F./2.-F./3.)
I. Adózás elõtti eredmény
J. Fizetendõ társasági adó
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36. K. Tárgyévi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
37.
(A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.)
38. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredméye (I-J)
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Tájékoztató adatok
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A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegû ráfordítások
1. Bérköltség
ebbõl: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegû egyéb kifizetések
3. Bérjárulék
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegû ráfordítások
C. Értékcsökkenési leírás
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegû ráfordítások
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % összege

991
319

3.1. Kimutatás a központi költségvetési támogatás felhasználásáról
Az egyesület 2005 évben nem részesült központi költségvetési támogatásban
3.2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Az egyesületnek megalakulásakor és 2005 év elején sem volt saját vagyona.
2005 évben 990.500.- Ft- értékben az alábbi eszközök kerültek nagyobb értékű eszközökként
vagyonba:
Számítógép: 294.500.- Ft.; Nyomtató: 52.500.- Ft.
Hangszertároló szekrény: 363.600.- Ft. ; Fénymásoló: 279.900.- Ft
Ezen túl az eszközök általában városi illetve magántulajdonban vannak, azokat megállapodás
alapján használja a zenekar, tehát ilyen formán rendelkezett a szükséges eszközállománnyal.
3.3. Kimutatás az egyesület által nyújtott támogatásokról
Az egyesület pénzbeli támogatást 2005 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 2005 évben csak a helyi Önkormányzattól kapott 440.000.-Ft támogatást
melyet hangszer - és kotta tároló polcok készítésére (363.600.-), illetve hangszer javításra
(76.400.- Ft) 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
2005 évi szakmai értékelés:
A zenekar működésének legfontosabb mutatói:
• A zenekar a 2005-ös évben is folyamatosan dolgozott.
• Vállalásait, a munkatervben, vezetőségi üléseken meghatározott feladatait teljesítette.
• Őrizte és továbbvitte azokat a hagyományokat, melyek nélkül az együttes nem tudta
volna megtartani a róla két és fél évtized alatt kialakult képet. Külső erők igénybe
vétele nélkül érte el eredményeit.

•
•

•

•
•
•
•
•

•

5
rendezvények,
ezekkel
tovább
Sikeresek
voltak
a
jubileumi
erősödtek hazai és külföldi kapcsolataink. (Augusztus 13, 20, jubileumi hangverseny)
A lengyelországi minősítés egyedülálló a zenekar és a mazsorettcsoport, sőt városunk
életében is, nemzetközi szintű versenyen először vettünk részt. Az ezüst minősítéssel
elégedettek vagyunk, büszkék vagyunk rá. Különösen igaz ez a mazsorettcsoport
nemzetközi arany minősítésére, ez utóbbi a két együttes közös munkáját is minősíti.
Jó volt a működtetéshez szükséges háttérmunka. Szponzorok, rendezvények,
megrendelők, könyvvitel, pénzügyek, hangszerjavítók stb. tevékenysége nélkül
akadozott volna a szakmai munka is. Sokat javítottak helyzetünkön a sikeres
pályázatok, az azokkal megszerzett eszközök. (Számítógép, fénymásoló stb.)
Évek óta folyamatos a hangszerek javítása, de az elöregedéssel nem tudunk lépést
tartani, újak vásárlására is lehetőséget kell teremteni.
Bővült a kottatár, részben az önkormányzat által az ifjúsági fúvószenekarnak adott évi
támogatásból.
A próbákon és szerepléseken a megjelenés – a körülmények ismeretében – jónak
mondható (átlagosan 29.9 fő/alkalom). A legmagasabb létszám egy megjelenésen
(farsang) 55 fő, legkevesebb 18 fő. Példásnak mondható az együttes munkamorálja.
A távollétek oka a városka megtartó erejének hiányának is betudható. Kilépési pontok
a 14, 18, 22-23, életévnél gyakoriak, oka a középiskolai és főiskolai (egyetemi)
tanulmányok kezdete.
A zenekar megújulni igazán csak a zeneiskola növendékeinek bevonásával, az ifjúsági
fúvószenekar működtetésével tud. Ez utóbbi heti két próbával éppen a zenekari játékra
készíti fel a tanulókat. Közös fenntartású csoport, az Általános Iskola, a Művelődési
ház, Sportház és Könyvtár, Valamint a Bognár Ignác Zeneiskola közös csoportja. Az
intézmények jó együttműködését is tükrözi. Egyesületünk ifjúsági csoportjának
tekinti, működését esetenként a tagok konkrét részvétellel, munkával is segítik.
A zenekar 2005. évi munkáját jónak értékelem.

Csepreg, 2006. január 22.

Sárváry László
karnagy

2005 évi tevékenység általános összefoglalója:
2005-ben próbákkal együtt több, mint 130 alkalommal találkozott a zenekar, ebből 34
volt a szereplés, Csepregen 15 - ször vettünk részt ünnepi, vagy kulturális rendezvényeken.
Az átlagos létszám 30 fő volt, szerepléseken átlagosan 35 –en voltak jelen.
A kissé túlvállalt menetrend ellenére 18-an vettek részt legalább a szereplések 80 %-án.
2005-ben is kellőképpen vettünk részt a városi ünnepi rendezvényeken és reméljük,
méltón képviseltük Csepreg városát a környékbeli, a hazai és a nemzetközi helyszíneken.
A szereplések közül mindenképpen kiemelkedett a Kiskőrösi Fúvóstalálkozó, illetve
a korábban már említett Lengyelországi Leszno városában rendezett Fúvóstalálékozó és
verseny. A zenekar életében a jubileumok miatt is különleges volt a 2005-ös év, hiszen
elődeink 1930-ban kezdtek el zenélni Csepregen, a jelenlegi formában működő zenekar
pedig pár év kihagyás után 1980-ban alakult újra. E szép évfordulók tiszteletére rendeztük
meg először az augusztusi Fúvóstalálkozót, melyre a Szombathelyi, a Kőszegi és Ausztriából
a Dörfl- Steinbergi zenekarok fogadták el meghívásunkat.
Szerepléseinken általában Csepreg Város Mazsorett Csoportjával együtt léptünk fel, jól
kiegészítettük egymást, ezt jelzik a Lengyelországban elért kiváló eredmények is.A
zenekari tagok az együttzenélésen kívül még a korábbiaknál is többet tettek hozzá az együttes
munkájához - szervezésben, feladatok szétosztásában, elvégzésében, anyagi áldozattal, stb.
Örvendetes, hogy a fiatalabbak is egyre többet vállalnak e téren.
Csepreg, 2006. január 28.
Szele Tamás
elnök

