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2. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és
programok bemutatása
A 2012-es évi programjaink a magyar kultúra napja tiszteletére szervezett eseménnyel
vették kezdetüket január 21-én. A temerini szépasszony címmel a községünkben élt, azóta
sajnos elhunyt Lugossi Papp János könyvének bemutatójára és az íróval való beszélgetésre
került sor, részleteket olvastunk fel a könyvből és a hangulatához, stílusához illő
zeneszámokat halhattak a megjelent nézők. Március 2-3-4-én „Ünnepel a Ház” címmel
rendezvénysorozatot szerveztünk az 50 éves Művelődési Ház tiszteletére. 2-án Sommerset
Maugham: Imádok férjhez menni című zenés vígjátékának bemutatójára került sor
dunabogdányi fiatalok előadásában, 3-án Egy szem eper című Orosz István önéletrajzi
ihletésű könyvének bemutató estjét tartottuk, 4-én kiállítást nyílt az intézmény
történetéből, valamint gálaestet tartottunk a Zeneiskola növendékeinek és a Szimfonikus
Zenekar közreműködésével. Egyesületünk 2012-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
végén tavaszi szemétszedést szerveztünk, megtisztítottuk a községünk 6 km-es
kerékpárútjának környezetét, valamint a Duna partját a tél során összegyűlt szeméttől. Az
igényes borfogyasztás kultúrájának megteremtése és megismertetése érdekében 2012-ben
is a húsvétot követő szombaton, immár negyedik alkalommal rendeztünk borkóstolót, a
helyszínen forgatott kisfilmen keresztül bemutattuk a szekszárdi 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 Pilisszentlélekre. Községünkben komoly hagyománya és
közösségformáló szerepe van a zenélésnek, ezért rendszeresen szervezünk a helyi
zenekaroknak bemutatkozási lehetőséget. A rendezvénynek a Hazai Pálya nevet adtuk.
2012. májusában is megrendeztük ezen eseményt, melyen 5 zenekar lépett fel nagy
sikerrel. Egyesületünk ebben az évben is rendezett Szent Iván éj alkalmából a Dunaparton összejövetelt, melyen helyi fiatalok szórakoztatták zenéjükkel a közönséget. Nagy
örömünkre Egyesületünk pályázatot nyert illegális hulladéklerakó felszámolására, a
munkálatok júniusban kezdődtek gépi erővel és önkéntes fiatalok kétkezi munkájával. A
kijelölt területet sikeresen megtisztítottuk a hulladéktól. Negyedik alkalommal szerveztünk
tábort gyermekeknek. A kézműves és ismeretterjesztő táborunkat a Komárom-Esztergom
megyei Gerecse csúcsán a Serédi érseki kastélyban szerveztük meg. A táborban 24 gyerek
a 7-15 éves korosztályból vett részt. Augusztusban a helyi könnyűzenei együttesek és a
Dunabogdányi Szimfonikus Zenekar közös produkcióban állítottak emléket a legendás
hírű LGT együttesnek, saját hangszerelésben. Egyesületünk a produkció technikai
lebonyolítását végezte. Még augusztusban a Duna-partján szervezett koncertet
Egyesületünk az ekkor 50 éves évfordulóját ünneplő Rolling Stones együttesnek.
Szeptemberben retro partit rendeztünk, a rendezvényen a 60-70-80-as évek zenéi
csendültek fel élőben, remek fiatal helyi zenészek előadásában. Novemberben a 100 éve
született Örkény Istvánnak állítottunk emléket. A fiatalokból álló színjátszó csoportunk
Örkény egyperceseiből válogatott össze egy csokorral és adta elő. 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. 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.

3. Támogatási program keretében kapott támogatások
felhasználása
3.1

Önkormányzati támogatás

Dunabogdány Község Önkormányzata 2012-ben az Egyesület működéséhez 80.000 Ft
támogatást nyújtott, melyet az egyesület fel is használt 2012-ben és a kapott összeggel
elszámolt az Önkormányzattal. Az Egyesület a támogatást színpadi fénytechnikai
eszközök anyagbeszerzéséhez és ezen eszközök biztonságos tárolását lehetővé tevő
rácsos ajtó karbantartási munkáinak finanszírozására használta fel.
Ezenfelül Dunabogdány Község Önkormányzata 2012-ben 397.500 Ft visszatérítendő
támogatást nyújtott az Egyesület részére. A Vidékfejlesztési Minisztériumtól elnyert
illegális hulladéklerakó felszámolásához az Egyesület 80%-os előfinanszírozás mellett
kapott támogatást. A fennmaradó 20% a támogatott program megvalósításáról és a
támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadását követően kerül folyósításra. A
beszámoló elfogadásáig illetve a fennmaradó 20% folyósításáig Dunabogdány Község

Önkormányzata visszatérítendő támogatás formájában finanszírozta meg a
hulladéklerakó felszámolásának támogatással nem fedezett költségeit. A támogatás
visszafizetésére nem került sor 2012-ben.

3.2

Központi költségvetési forrásból kapott támogatás

3.3

SZJA 1% felajánlásokból a NAV-tól kapott támogatás

Az Egyesület a Vidékfejlesztési Minisztérium 20/2/16 előirányzata terhére kiírt
pályázaton nyert a "Számoljuk fel együtt az illegális hulladékot a Dunakanyar szívében,
Dunabogdányban! - Tegyünk mi is a környezetünkért" című pályázatával 1.987.500 Ft
támogatást, melyek 80%-a 1.590.000 Ft előfinanszírozásként az Egyesület számlájára
átutalásra került. A támogatás keretében az Egyesület a Dunabogdány
Önkormányzatának területén lévő illegális hulladéklerakó felszámolását végezte el.
Mérlegkészítésig a támogatott program megvalósításáról és a támogatás
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról nem kapott értesítést az egyesület,
illetve a fennmaradó 20% támogatás sem került átutalásra.

Az egyesület 2012-ben 188.944 Ft támogatást kapott a NAV-tól az SZJA 1%-ok
felajánlásából, amiből 44.930 Ft-ot használt fel tárgyévben rendezvény költségeinek
finanszírozására, illetve rendezvényeken használható főzőkészülék beszerzésére. A
fennmaradó 144.014 Ft-t a társaság elhatárolta a jövő évi működési és beszerzési
költségek finanszírozására.

4. A számviteli beszámoló
A Fakult Egyesület 2012. 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 az új civil
törvénynek (2011. évi CLXXV. törvény) illetve ennek végrehajtási rendeletének
(350/2011. (XII.30) Korm. rend.) megfelelve kettős könyvvitel vezetése mellett
közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolóját állította össze.
Az egyesület a számviteli törvény 77.§-a alapján a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg
nem rendezett, de a tárgyévhez kapcsolódó költségek ellentételezésére visszafizetési
kötelezettség nélkül kapott (igényelt, járó) támogatásokat is elszámolta egyéb bevételként.
Az Egyesület 2012. évben a Vidékfejlesztési Minisztériummal támogatási szerződést írt alá
illegális hulladéklerakó felszámolásának támogatására. A támogatás intenzitása 100%. A
megítélt támogatási összeg 80%-a előfinanszírozás keretében a szerződés aláírását követő
30 napon belül folyósításra került. A pályázat útján nyert támogatás ténylegesen felmerült
költségei a tárgyidőszak költségei között szerepelnek, de az elszámolás teljesítésigazolása a
támogató részéről, illetve a támogatás fennmaradó 20%-ának pénzügyi rendezése a
mérlegkészítés időpontjáig nem történt meg.
Az egyesület tárgyévi eredményét jelentősen torzítaná, amennyiben a pályázat útján nyert
támogatás összege - mely az elszámolt és ténylegesen felmerült költségeket finanszíroz, de
a támogató részéről a mérlegkészítés napjáig visszaigazolásra nem kerül – nem kerülne
elszámolásra. Ezért a megbízható és valós összkép biztosítása és az eredmény
torzításmentes számbavétele érdekében élt a Társaság a számviteli törvény 4.§ (4) bek.

adta lehetőséggel, és eltért a törvény előírásaitól (Sztv. 77.§ (2) bek. d) pont) és az aktív
időbeli elhatárolással szemben szerepelteti az egyéb bevételek között a támogatást, olyan
összegben, mely várhatóan a támogató részéről visszaigazolásra kerül. Ez az összeg
1.987.500 Ft. Az egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett.
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