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Közhasznúsági végzés száma: TE 5388

2. Számviteli beszámoló
A Fakult Egyesület 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek (2000. évi C. tv.) és a
számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletnek megfelelve
közhasznú egyszerűsített beszámolót állított össze. Az egyesület 2011. évi beszámolójának
mérlegfőösszege 358 eFt, saját tőkéje 358 eFt. A közhasznú egyszerűsített beszámolót
Liebhardt István egyesületi tag, mérlegképes könyvelő (regisztációs száma: 166136) állította
össze, a beszámoló könyvvizsgálattal nincs alátámasztva. Az egyesület 2011. évi mérlege és
közhasznú eredménylevezetése az I. számú mellékletben található.

3. Költségvetési támogatás felhasználása
A Fakult Egyesület költségvetési támogatást 2011. évben a Nemzeti Adó- és
Vámhivataltól a Személyi jövedelemadó 1%-os kiutalásából kapott, melynek összege
222.025 Ft volt. Más költségvetési támogatást az Egyesület nem kapott.
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4. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
A Fakult Egyesület 2008. október 3-i alakuló ülésén a tagok az éves tagdíj mértékét 1000 Ft-ban
határozták meg. 2011. évben az egyesület tagjai 41 ezer Ft tagdíjat fizettek meg, a saját
rendezvények bevétele 270 ezer Ft volt, emellett az egyesület 132 ezer Ft támogatást kapott
magánszemélyektől, illetve 70 ezer Ft támogatást pedig Dunabogdány Község
Önkormányzatától. Ezen bevételekből az egyesület a rendezvények költségeit fedezte és egyéb
szükséges anyag, és tárgyi eszköz beszerzéseket valósított meg.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
A Fakult Egyesület 2011. évben cél szerinti juttatást nem nyújtott.

6. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami
pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési
önkormányzatok társulásaitól és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértéke
A Fakult Egyesület 2011. évben 222 ezer Ft támogatásban részesült költségvetési szervtől
(NAV SZJA 1% kiutalás), ezenkívül elkülönített állami pénzalaptól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől
nem kapott támogatást. Az Egyesület 2011. évben Dunabogdány Község Önkormányzatától 70
ezer Ft támogatást kapott a tervezett kulturális feladatok költségeinek fedezetére.
Ezenkívül az egyesület együttműködési megállapodást kötött Dunabogdány Község
Önkormányzatával a Művelődési Ház egyesület által történő alkalmi használatáról.

7. A közhasznú egyesület vezető tisztségviselőinek
nyújtott juttatások értéke, összege
A Fakult Egyesület 2011. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást
vezető tisztségviselőinek. Az egyesület vezető tisztségviselői az egyesület közhasznú
céljai megvalósítása érdekében végzett munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi
munkában végzik.

8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló
Egyesületünk tagsága a 2011. december 31-én 45 tagot számlált. Egyesületünk 2008-as
alapításakor kitűzött közhasznú céljait 2011-ben, a lehetőségei és a tagság legjobb tudása
szerint teljesítette. A közhasznú tevékenységek közül a kulturális tevékenységet, a nevelés,
oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztést, valamint a környezet- természetvédelmet
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végezte. Az igen nagyszámú lelkes tagság munkája mellett - egyre bővülő számú - külső
segítséget is kaptunk. Közösségi rendezvényeink, programjaink sikeréhez a dunabogdányi
önkormányzat mellett helyi vállalkozók és lakosok nyújtottak jelentős segítséget. A jövőre
nézve bíztató, hogy a rendezvényeink lebonyolításában egyre több olyan fiatal is önként
részt vesz, aki nem az egyesület tagja. Reméljük a számuk még inkább növekedni fog és ez
által a frissen felnövő fiatalság aktív részesévé válik egy közösségnek, melyben
megvalósíthatja elképzeléseit és kamatoztathatja tehetségét, ami a helyi társadalom javára
válik. A 2011-es évi programjaink a magyar kultúra napja tiszteletére szervezett
eseménnyel vették kezdetüket január 21-én. Ahol a két patak összeér címmel a
községünkben élő Varsányi Viola könyvének bemutatójára és az íróval való beszélgetésre
került sor, részleteket olvastunk fel a könyvből és a hangulatához, stílusához illő
zeneszámokat halhattak a megjelent nézők. Február 18-án jubileumi koncertet
szerveztünk a 10 évvel ezelőtt szintén a Művelődési Házban első koncertjét adó
HAJTÓK zenekar részére. Az együttes tagjainak útjai azóta szerteágaztak, azonban az
eltelt 10 év emlékére, kérésünkre egy koncert erejéig újra színpadra lépett a csapat.
Egyesületünk 2011-ben is aktív részt vállalt a nemzeti ünnepeink tiszteletére rendezett
megemlékezéseken. A műsorokat az általános iskola tanulói adták, melyeket az
egyesületünk tagjaiból álló zenészek kísértek, valamint az ünnepi műsorok színvonalas
technikai lebonyolítását is Egyesületünk végezte. Március 19-én színházi előadást
szerveztünk a Művelődési Házba, amelyen Willy Russel: Shirley Valentine című
monodrámáját láthatta a közönség Vándor Éva színművész előadásában. Az előadás nagy
sikert aratott a Művelődési Ház megtelt. Áprilisban a húsvétot megelőző hétvégén tavaszi
szemétszedést szerveztünk, megtisztítottuk a községünk 6 km-es kerékpárútjának
környezetét, valamint a Duna partját a tél során összegyűlt szeméttől. Ezek a területek
fontos szerepet töltenek be a falu hétköznapi életében, kisgyermekes családok sétálnak,
kerékpároznak rajta, fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek ne a szemetes környezetet
szokják meg, ne ez váljon számukra a természetes környezetté. Ezért rendszeresen
tervezzük ezt az eseményt folytatni. Az igényes borfogyasztás kultúrájának megteremtése
és megismertetése érdekében 2011-ben is a húsvétot követő szombaton, immár harmadik
alkalommal rendeztünk borkóstolót, a helyszínen forgatott kisfilmen keresztül bemutattuk
a villányi borvidéket. Az estre meghívtuk a bort készítő borászt, aki ismertette a fajtákat,
az elkészítési eljárásokat, majd az érdeklődők meg is kóstolhatták az általa készített
borokat. Az esten a borok mellett a helyi fiatalok által, a bor irodalmának gyöngyszemeivel
is megismerkedhettek a jelenlévők, valamint jazz zenét hallgathattak szintén helyi
zenészek előadásában. Májusban egy természetjáró túrát szerveztünk a Juliánus kilátóhoz
és a Remete-barlanghoz. Május 14-én rendezte meg a Dunakanyar-Pilis Kistérségi
Társulás Szentendrén a Zengő Fesztivált, amelyen a Kistérség településeiből egy-egy
csapat indult egy egész napos vetélkedőn, Dunabogdányt Egyesületünk csapata képviselte
kiegészítve lelkes fiatalokkal. A feladat több rétű volt, elsősorban főzőversenyt hirdettek,
melynek keretében húsmentes ételt kellett időre, helyben, szabadtűzön elkészíteni. A
főzőversenyt ügyességi akadályverseny követte. Csapatunk mindkét versenyszámot
megnyerte és így összesítettben is az első helyezést érte el. Májusban egy zenés irodalmi
esttel fejeztük ki tiszteletünket, az egykor mellettünk, Szentgyörgypusztán élő Áprily Lajos
emlékének. Áprily bogdányi kötődése, hogy ide járt a Református templomunkba
istentiszteletekre. Ebből adódóan ott rendeztük meg az estet, amelyen megtelt e templom.
Községünkben komoly hagyománya és közösségformáló szerepe van a zenélésnek, ezért
az egyesületünk által fenntartott zenekari próbateremben 6 helyi illetőségű könnyűzenekar
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is rendszeresen próbál. Az ő részükre rendszeresen szervezünk bemutatkozási lehetőséget,
ahol együtt, több száz ember előtt bemutathatják tudásukat. A rendezvénynek a Hazai
Pálya nevet adtuk. 2011. májusában is megrendeztük ezen eseményt, melyen 6 zenekar
lépett fel nagy sikerrel, kb. 100 néző és zenész társaik előtt. Júniusban Egyesületünk
színjátszó csoportja ismét egy színdarab bemutatóval gazdagította a kulturális kínálatot.
Az színdarab kétszer lett előadva, mindkét alkalommal nagy sikerrel, teltházak előtt.
Egyesületünk ebben az évben is rendezett Szent Iván éj alkalmából a Duna-parton
összejövetelt, melyen helyi fiatalok szórakoztatták zenéjükkel a közönséget, akik az égő
máglyáknál melegedhettek a hűvösbe hajló estén. Harmadik alkalommal szerveztünk
tábort gyermekeknek. A kézműves és ismeretterjesztő táborunkat a Nógrád megyei Tar
községben szerveztük meg. A táborban 24 gyerek a 7-15 éves korosztályból vett részt, az
egy hetes táborban a résztvevők az állat- és növénytani ismeretek mellett kézműves
foglalkozásokon vettek részt, a csillagászattal ismerkedtek, sportoltak, színdarabot tanultak
és adtak elő. Természetesen e sok program mellett maradt idejük a játékra és
számháborúra is. A szórakoztatáson túl fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek már
kiskorban megismerkedjenek a színházzal és ezen keresztül a kultúrával. 2011-ben már
második alkalommal rendezték meg Dunabogdányban a három napos Négyszínvirág
Gyermek Összművészeti Fesztivált, a fesztivál műszaki- és közönségszolgálati
lebonyolításában nyújtott segítséget egyesületünk. A fesztiválon, határainkon túlról
érkezett gyermek tánccsoportok mutatták be produkcióikat, a főként gyermekekből álló
célközönség bábelőadásokat, mesejátékokat tekinthetett meg a fesztiválon. Az idősebbek
sem maradtak program nélkül, neves előadók, zenekarok koncertjeit, előadásait
tekinthették meg. Az előadások szüneteiben kézműveskedhettek a gyerekek.
Szeptemberben retro partit rendeztünk, a rendezvényen a 60-70-80-as évek zenéi
csendültek fel élőben, remek fiatal helyi zenészek előadásában. A résztvevők nagy része
még nem élt ebben a korban, ezért részükre retro kvíz játékot és retro karaoke-t
szerveztünk. Októberben „erdőfoglaló kirándulást” szerveztünk, a községünkkel határos,
eddig elkerített erdő megnyitásának alkalmából. A közösen átélt "kapunyitogató"
élményen túl akciónk célja volt tudatosítani mindenkiben, hogy az erdő eddig elzárt része
újra szabadon bejárható. Novemberi Karády 100+1 című dalestünkön a tavaly 100 éve
született Karády Katalinra emlékeztünk örökzöld dalokkal, klasszikus filmrészletekkel,
múltidéző dramatizált jelenetekkel. Az est olyan nagy sikert aratott, hogy decemberben
közkívánatra meg kellett ismételni. A második előadásra a közeli idősek otthonából az erre
jelentkezőket kisbusszal elhoztuk, hogy ők is részesülhessenek az élményből. December
első hétvégéjén a már pár évre visszatekintő múltú adventi kiállítás és vásár
megrendezésében vettünk részt. A három napos esemény mindhárom napján élő zenés
karácsonyi műsort szerveztünk a kiállításra és vásárra érkező vendégek részére, az esteken
lehetőséget kaptak a községünkben jelenlévő egyházi felekezetek képviselői, hogy
elmondják karácsonyi köszöntőiket. A decemberi hidegben áthűlt vendégeknek forró
teával és forralt borral kedveskedtünk. A községi karácsony rendezvényt idén is
megszerveztük Karácsonyi forgatag néven. Helyszíne az előző évekhez hasonlóan a
Dunabogdány központjában, a Szent János téren volt. A hangulatos rendezvényen az
óvoda és iskola növendékei, valamint a helyi művészeti csoportok vettek részt. A
rendezvény megszervezéséhez segítséget nyújtott a helyi önkormányzat, és helyi
vállalkozók. A helyi hobbi borászok saját boraikból készítettek forralt bort és kínálták a
falu lakóinak a hideg elleni védekezés és az ünnep jegyében.
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Dunabogdány, 2012. május 22.
Tóth László
A Fakult elnöke
Záradék:
A 2011. évről készült közhasznúsági jelentést az egyesület közgyűlése 2012. május 25-i ülésén a
4-K/2012/V.25./ sz. számú határozatával elfogadta.
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