SZENTGOTTHÁRD ÉNEKEGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
2005. DECEMBER 31.

a.) A Szentgotthárd Énekegyesület elkészítette 2005. évi egyszerűsített éves
beszámolóját. Mérleg főösszege 155 ezer Ft. A beszámoló az egyesület székhelyén
megtekinthető.
b.) A Szentgotthárd Énekegyesület a magánszemélyek felajánlásából szja 1 %- a
címén 89.599,- Ft költségvetési támogatásban nem részesült.
c.)Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2005. évben
1.Nyitó pénzeszköz:

37 884,-

2.Bevételek alakulása:
•
Támogatásból bevételünk
•
Befizetett tagdíjak összege
•
NCA Pályázati támogatás
•
Szja 1 %
•
Bankkamat
•
Egyéb bevétele
Bevétel összesen

30 000,36 600,849 717,89 599,1 139,392,1 007 447,-

3. Kiadások alakulása:
•
Anyag költség
•
Bérleti díj
•
Szolgáltatás igénybevétele
•
Posta, telefon
•
Könyvelési díj
•
Hirdetés, reklám

62 870,60 000,241 343,18 445,52 000,20 000,-

Bank
•
Megbízási,tisztelet díj
•
Járulék
•
Reprezentáció
•
Kiküldetés,utazási ktg.
•
Saját gépjármű haszn.
•
Értékcsökkenés
•
Egyéb ráfordítás
Kiadás összesen:
•

4. Aktív időbeli elhatárolás
5. Záró pénzeszköz

10 486,67 200,7 392,83 417,161 287,68 033,38 487,384,891 344,1417,153 987,-

Alaptevékenység eredménye:

116 e Ft

Mérleg főösszeg:

155 e Ft

d.)A Szentgotthárd Énekegyesület támogatást nem nyújtott 2005- évben.
e.)
•
•
•

A Szentgotthárd Énekegyesületet a szentgotthárdi Önkormányzat 2005. évben
20 000,- Ft támogatásban részesítette.
NCA Nyugat-Dunántúli Regionális Kollégiuma működési pályázatán 249
717 ,- Ft támogatásban részesült.
NCA Nemzeti Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma ától
600.000,- Ft támogatásban részesült.

•

f.) A Szentgotthárd Énekegyesület vezető tisztségviselői 2005. évben 67.200,- Ft
juttatásban részesültek.
g.) A Szentgotthárd Énekegyesület 2005. évi tevékenységéről szöveges
beszámolót készített.

Szentgotthárd, 2006. március 31.
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BESZÁMOLÓ
a Szentgotthárd Énekegyesület 2005. évi tevékenységéről

A Szentgotthárd Énekegyesület 1989.óta az énekeskultúrát támogató szervezetként működik.
2003. június 17-én a közhasznú besorolást is megkaptuk.
Az egyesület tevékenysége nem öncélú, tevékenyen részt veszünk a város kulturális életének
szervezésében, továbbá hozzájárulunk rendezvények anyagi kiadásaihoz is. Pénzügyi
forrásainkat tagdíjak, támogatások és pályázatok útján kívánjuk növelni.
Tagok száma 2005. évben 40 fő. Évente tartunk közgyűlést, 5 tagú vezetőségünk szükség szerint,
de legalább évente négyszer ülésezik, a tagság hetente a vegyeskari próbákon találkozik, ahol
egyesületi programok is megbeszélésre kerülnek.
Szentgotthárd Énekegyesület 2005. évben megvalósította elképzeléseit és közreműködött a
városban megrendezésre kerülő kulturális rendezvények szervezésében, továbbá önálló
programokkal is bővítette a rendezvények kínálatát.
A szervezet 2005-ben végzett konkrét tevékenységei:
A Szentgotthárd Énekegyesület tevékenyen részt vesz Szentgotthárd kulturális
életének szervezésében, továbbá hozzájárulunk rendezvények anyagi kiadásaihoz is. A
tagok szám évről évre nő, jelenleg 40 fő. Kapcsolatot tartunk fönn a helyi és határon túli
civil szervezetekkel és közös programok szervezésével megismerjük egymás tevékenységét,
közösségi életet és kölcsönösen átadjuk tudásunkat és tapasztalatainkat. Az egyesület
tagjai tevékenyen részt vállalnak az egyesületi munkából, önzetlenül tevékenykednek
az alapszabály szerinti célok megvalósítása érdekében.
2005.évi tevékenység:
● 2005. április 11-én a „Költészet Napi” rendezvényen egyesületünk zenés-verses
műsort állított össze. Megzenésített József Attila vers előadásával, versekkel,
szemelvényekkel emlékeztünk a költő születésének 100. évfordulójára,
● 2005. május 16-án rönöki Szent Imre templomban az ünnepi szentmisén és az azt
követő koncerten a szentgotthárdi Vegyeskar és a Takács Jenő Zeneiskola
vonószenekara működött közre,
● 2005. május 22-én
az egykori ciszterci monostor refektóriumában tartott
hangverseny a szlovéniai magyar nemzetiségű Dobronaki Nótázók Férfikar, a
Dobronaki Citerazenekar és Szentgotthárd Város Vegyeskara szereplésével valósult
meg,
● Június 12-én szentgotthárdi barokk templomban közreműködtünk az ezüst misén,
● Június19-én rábakethelyi városrész templomában közreműködtünk az ezüst misén,
● 2005. szeptemberében a Vegyeskar felkészítő jelleggel töltött el egy hétvégét
Nagycenken, az őszi programokra való felkészülés céljából. A Vegyeskar tagjai
látogatást tettek a világörökség részét képező Széchenyi-kastélyba és a Hársfasoron,
továbbá virágot helyeztek el a legnagyobb magyar sírjánál a Széchenyi
mauzóleumban. Ebben az időpontban Nagycenk több esemény színhelye volt.
Ekkor rendezték meg 10. alkalommal a Nagycenki szüreti napokat, továbbá Vidéki
Települések Európa Kartájának konferenciáját. A hivatalos programjuk
zárásaként a vasárnapi terményáldó szentmisén részt vettek a Charta 16 országának
delegációi. A Szentgotthárdi Vegyeskar a program szervezőinek felkérésére
közreműködött a szentmisén, azt követően pedig félórás hangversenyt adott a
résztvevőknek. A hangverseny felemelő élményt nyújtott a hallgatóságnak, kórus
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tagoknak egyaránt,
„Őszköszöntő határon innen és túl” címet viselte és a refektórium adott helyet az
október 8-i hangversenynek, melyre a szlovákiai Somorjáról érkezett a Híd kórus,
továbbá részt vett a zalaszentgróti Városi Kamarakórus és a Városi Vegyeskar,
„Advent határon innen és túl” hangverseny szintén ennek a programnak a részeként
valósult meg, négy kórus, a dunaszerdahelyi Szent György Kórus, az altenmarkti
és hainersdorfi közös kórus, a Szentgotthárdi Vegyeskar és a Rábakethelyi
Plébánia Ifjúsági Kórusa részvételével,
a Vegyeskar szerepelt a Karácsony Határok nélkül több napos városi
rendezvényen,
a Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvánnyal közösen szerveztük karácsonyi
hangversenyt a barokk templom refektóriumában.

A 2005-ös évben a legfontosabb célunk volt, hogy meghívjuk városunkba a határon túli
magyarság kultúrájának aktív szerepelőit és mi is ellátogassunk határon túli magyar
területekre és közös rendezvények keretében ápoljuk nemzeti kultúránk kincseit. Célul
tűztük ki, hogy rendszeres közös kulturális programot szervezünk, rendszeresen
találkozunk és minél szélesebb körben alakítunk ki kapcsolatokat.
A egyesületünk évről-évre egyre több és színvonalasabb rendezvényt és programot tervezhet
és valósíthat meg. Mindennek egyik fontos alapköve, hogy olyan anyagi eszközökhöz tudunk
jutni, amelyek hiányában ez eddig nem valósulhatott meg.
2005. évben az NCA működési pályázatán sikerrel pályáztunk és működési költségeinkre 249717,Ft támogatást kaptunk, . Az önkormányzattól kapott 20000,- Ft támogatás adventi hangversenyhez
hozzájárulás. A Szentgotthárd Énekegyesület közhasznúsági besorolása adományok gyűjtését is
lehetővé teszi. Adományban az egyesület 2004. évben nem részesült.
Az NCA Nemzeti Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma ától 600.000,- Ft
támogatásban részesült. Két pályázat lett benyújtva egyik 300.000,-Ft támogatásba részesült, másik
600.000,- Ft-ban, melynek fele 2006-ban kerül kiutalásra.
Az Szja 1 %-ának felajánlásából 89.599,- Ft. támogatásban részesültünk, melyet 2006-ban
használunk fel.
A Szentgotthárd Énekegyesület kötelességének érzi, hogy a szentgotthárdi hagyományok
ápolásához és őrzéséhez hozzájáruljon, ezért továbbra is számos rendezvényen veszünk részt
saját szervezésű rendezvényekkel is színesíteni szeretnénk Szentgotthárd kulturális életét.
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