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2. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és 
programok bemutatása 

 
A 2013-as évi programjaink a magyar kultúra napja tiszteletére szervezett eseménnyel 
vették kezdetüket január 22-én. Erdélyi magyar költők műveiből állítottunk össze egy 
műsort, azokat versben, illetve megzenésítve adtuk elő. 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 2013-ban is a 
húsvétot követő szombaton, immár ötödik alkalommal rendeztünk borkóstolót, a 
helyszínen forgatott kisfilmen keresztül bemutattuk a tolnai 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 régi slágereket hallgathattak az 1920-50-es évekből szintén helyi zenészek 
előadásában. Községünkben komoly hagyománya és közösségformáló szerepe van a 
zenélésnek, ezért rendszeresen szervezünk a helyi zenészekkel tematikus koncerteket. Egy 
ilyen alkalom volt májusban, amikor az Ír származású rock legenda Garry Moore emlékére 
szerveztünk koncertet. Júniusban az év leghosszabb napján Szt. Iván éjjelén zenés estet 
szerveztünk a Duna-partján, amely az árvíz miatti sok szúnyog ellenére jól sikerült. Ötödik 
alkalommal szerveztünk tábort gyermekeknek. A kézműves és ismeretterjesztő táborunkat 
július végén a Nógrád megyei Borsosberényben szerveztük meg. A táborban 24 gyerek a 
7-15 éves korosztályból vett részt. Októberben a 100 éve született Weöres Sándornak 



állítottunk emléket, e nemes alkalomból egy csokorra való, különböző stílusokban 
megzenésített versével tisztelegtünk a költő emléke- és munkássága előtt. Közreműködtek 
a bogdányi fiatalok és könnyűzenei együttesek. Novemberben emlékkoncertet 
szerveztünk a Republic együttes néhai alapítója, énekes és frontembere, Bódi László, 
becenevén Cipő tiszteletére. Örömmel láttuk, hogy a koncerttel sikerült olyan embereket, 
korosztályokat, akik amúgy nem járnak sűrűn rendezvényekre, de ez alkalommal ők is 
eljöttek, ez valószínűleg a zenész személyének és kiváló munkásságának volt köszönhető. 
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 2013-ban az Egyesület működéséhez 100.000 
Ft támogatást nyújtott, melyet az egyesület fel is használt 2013-ban és a kapott 
összeggel elszámolt az Önkormányzattal. Az Egyesület a támogatást színpadi függesztő 
eszközök, színpadszoknya anyagbeszerzéséhez és az egyesület kültéri rendezvényeihez 
szükséges üst beszerzéséhez  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 2013-ban. 
 

3.2 Központi költségvetési forrásból kapott támogatás 
Az Egyesület 2013-ban nem kapott támogatást a Központi költségvetésből. A 2012-
ben 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. A 
2013. évi beszámoló elkészítésig a támogatott program megvalósításáról és a támogatás 
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról nem kapott értesítést az egyesület, 
illetve a fennmaradó 20% támogatás sem került átutalásra. 



3.3 SZJA 1% felajánlásokból a NAV-tól kapott támogatás 

Az egyesület 2012-ben 188.944 Ft támogatást kapott a NAV-tól az SZJA 1%-ok 
felajánlásából, amiből 2012-ben 44.930 Ft-ot használt fel. A fennmaradó 144.014 Ft-ot 
2013. évben használta fel a társaság a rendezvények jogdíj kötelezettségeinek 
teljesítéséhez, a rendezvényekhez szükséges poharak beszerzésére, illetve az óvoda 
részére átadott híradástechnikai eszköz beszerzésre, illetve dobfelszerelés javítására. 

2013-ban az SZJA 1% kiutalása nem történt meg, az 2014. évre húzódott.    
 

4. A számviteli beszámoló  
 

A Fakult Egyesület 2013. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek (2000. évi C. tv.) és 
a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési 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 könyvvizsgálatra nem kötelezett. 
 
 
 
 
Dunabogdány, 2014. május 29.  
 Tóth László 
 a Fakult elnöke 


