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1. Az egyesület alapadatai
Elnevezés: Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület
Rövid név: FAKULT Egyesület
Képviselő: Tóth László, az egyesület elnöke
Székhely: 2023 Dunabogdány, Hegy út 7.
Alakulás időpontja: 2008. október 3.
Adószám: 18722633-1-13
Bankszámlaszám: 64700014-32500028
Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
Nyilvántartásba vételi végzés száma: 13 Pk. 60.341/2008/4.
Közhasznúsági végzés száma: TE 5388

2. Számviteli beszámoló
A Fakult Egyesület 2008. 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 mérlegfőösszege 22 eFt, saját
tőkéje 22 eFt. A közhasznú egyszerűsített beszámolót Liebhardt István egyesületi tag,
mérlegképes könyvelő (regisztációs száma: 166136) állította össze, a beszámoló
könyvvizsgálattal nincs alátámasztva. Az egyesület 2008. évi mérlege és közhasznú
eredménylevezetése az I. számú mellékletben található.
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3. Költségvetési támogatás felhasználása
A Fakult Egyesület költségvetési támogatást 2008. évben nem kapott.

4. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
A Fakult Egyesület 2008. október 3-i alakuló ülésén a tagok az éves tagdíj mértékét 1000 Ft-ban
határozták meg. 2008. évben az egyesület tagjai 25 ezer Ft tagdíjat fizettek meg, amit az
egyesület részben a Községi Karácsony rendezvényhez szükséges anyagbeszerzésre, részben a
megalakulással kapcsolatos költségekre (aláírási címpéldány, bélyegző, nyomtatványok,
bankszámla-nyitás) fordította. Ez utóbbi költségek már 2009. január elején merültek fel. Az
alapítás évében tehát az alapítás költségeinek 2009. évre történő áthúzódása miatt az egyesület
22 eFt eredményt ért el.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
A Fakult Egyesület 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 2008. évben nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, az
elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási
önkormányzattól és mindezek szerveitől.
Az egyesület együttműködési megállapodást kötött Dunabogdány Község Önkormányzatával a
Művelődési Ház egyesület által történő használatáról.

7. A közhasznú egyesület vezető tisztségviselőinek
nyújtott juttatások értéke, összege
A Fakult Egyesület 2008. 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.
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8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló
Az Egyesület 30 lelkes dunabogdányi, illetve Dunabogdányhoz kötődő fiatal összefogása
eredményeként jött létre 2008. júniusában, az alapszabály a 2008. október 3-i alakuló
ülésén került elfogadásra.
Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.)
pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységet
végzi:
- kulturális tevékenység
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem.
Az Egyesület célja Dunabogdányban közösségi színterek kialakítása, helyi művészeti
csoportok létrehozása és támogatása, művészeti tevékenységgel a helyi művelődési kínálat
bővítése, előadások, összejövetelek, kulturális rendezvények szervezése, produkciók
létrehozása, a helyi kulturális hagyományok ápolásával a helyi identitást erősítse.
A már korábban létrehozott, de be nem jegyzett „ODU - Otthon Dunabogdányban
Szabadidő és Természetbarát Kör” a továbbiakban az Egyesület keretein belül folytatja
tevékenységét, így az Egyesület célja a közösségi természetjárások, kirándulások,
természetvédelmi tevékenységek szervezése, a környező Természet jobb megismertetése a
helyi lakosokkal, különösképpen a fiatalokkal.
Az Egyesület arra törekszik, hogy az előzőekben megjelölt értékeket, hagyományokat,
ismereteket stb. a fiatalok minél szélesebb körével ismertesse meg, művelődési, művészeti,
és „természetbarát” tevékenységét népszerűsítve célközönségét aktív részvételre sarkallja.
Az Egyesület a közösségből érkező és az egyesületi célokkal összhangba hozható helyi
kezdeményezések felkarolása, képviselete mellett célul tűzte ki a helyi civil társadalom
megerősítését.
Az Egyesület együttműködési megállapodás alapján működik együtt az Önkormányzattal
és jó kapcsolat kialakítására törekszik egyéb helyi civil szervezetekkel.
Az Egyesület szervezésében, az Önkormányzat és helyi vállalkozók támogatásával, az egyesületi
tagok és sok-sok segítő munkájának köszönhetően a 2008. decemberében megrendezett
Községi Karácsony nagy sikert aratott. Dunabogdány központjában, a Szent János téren
megtartott hangulatos rendezvényen az óvoda és iskola növendékei, valamint a helyi művészeti
csoportok mellett, a visegrádi dalkör is fellépett. Az Egyesület a Községi Karácsony
rendezvényből hagyományt kíván teremteni.

Dunabogdány, 2009. május 20.
Tóth László
A Fakult elnöke
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Záradék:
A 2008. évről készült közhasznúsági jelentést az egyesület közgyűlése 2009. május 21-i ülésén
elfogadta / nem fogadta el.
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