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Közhasznúsági j elentés

Számviteli beszámo|ó

A Pilisvörösi'ári Német Nemzetiségi Táncegyesület a 2008.évi éves beszámolóját a
számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és
kön)'vvezetési kötelezettségeinek sajátosságairóI szó|ő 224/2000 (XII.l9.) Kolm. Iendelet'
alapuIVételével készítette el. A beszámoló a közhasznú egyszeriisített éveS beszámoló
mérlegéből és eredmény levezetéséből va]amint a köáasznúsági jeIentésből áll.
Az egyesület a vállalkozási tevékenységet a 2008-as évben nem Íblytatott.

l. Pénzforgalmiadatok:

Az egyesület 2008-évi gazdasági eseményeinek nyilvántartásban rögzíten adatai alapján
az eg.vszeres könwvitelt Vezető táIsadalrni szervezetek kÓzhasmú beszámolójának
eredmérry megállapítását és mérlegét az alábbiak szerint készítette el.
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I/1. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása:
EFT
).1,42
380

1 A. Összes kiizhasznú tevéken"vség bevétele
2 1. Közhasznú működésre kapott támogatás
] a / alapítótól
4 b / központi költségvetéstől
5 c / helyi önkományzattól
6 d / egyéb
7 )' Pá|\ivá|1 úlon cln)en támogalá!
8 3. K.'zhasznú íevékenységből származó bevétel
9 4. Tagdíjból származó bevéte]
l0 5. L-gyéb bevétel
l l B. Vá||alkozási t€vék€nység bovét€le
12 c. Összes bevétel (A+B)
13 D. Kiizhasznú tevékenység ráfordításai
l.l Anyagiellegűráfordításai
l5 Személyi jellegü rafordításai
16 É]Ítékcsökkenésileirás
17 Lgyéb ráfordit.ísok
l8 Pl.n/üts\ i mure|etek ra|orditásai
l9 RendkívüliráÍilrdit.ások
20 E. váll.lkozási teYéken1'ség ráforditásai
21 An'vagjellegiírá1brdi|ásot
22 SzemélyijellegűráÍbrditások
23 Ertékcsökkenésileírás
21 Egyéb ráforditások
25 Pcn/ü!) i murc|etek ra|orditásai
26 Rendkiliiliráforditrisok
21 F. tsszes ráfordítás (D+E)
28 G. Adózás elötti vállalkozási er€dmédy (B-E)
29 H. Adólizetési kötelezettség
30 l. Tárgrévi vállalkozási eredmén} (c.H)
31 J. Társiévi közhasznú eredmény (A.D)

EFT
1678
570

380

100
110
552

500
'70

120
115
556

1ó78
1320
s28

lt12
891
891

891
251

251
25t

192

1320
358

3s8
358

?e3
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Német Nemzetiségi Táncegyüttes Közhasznú Egyesület

2085 Pilisvörösvár. Pozsonyi u. 23/A
Tel.: 06-30 814-79-84
E-úail:
hÍp://

I/2. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege:

EFT

1 A. Befektetett eszközök
2 I. lmmateriá]is javak

3 Il' Trirgyi eszköziik
4 lII. Befektetett péIrzügyi eszközök
5 B. Fo.gócszközök 593 95l
6 I. Készlelek
7 II' Követelések
8 III. Értékpapirok
9 IV' Pénzeszközök 593 951

l0 C Aktív időbeli elhatárolísok
11 EsZKozÖK ÖssZEsEN 593 951
12 D' saját tőke 593 95l

13 l' Induló tőke /jeg-"-zett tőke 312 593

14 Il ' |ókeváltozás 1 eredmény 25l 358

15 III. Lekötött unalék
l6 Iv. Eltékelési tafialék

V' larg1eri ercdtnén} kö/hJ.iau
l7 tevékenységból

V l .  l a rg l  e \  i  c redmcn)  r r l l a l Loza . i
18 tevóken)'ségből
l9 E. céltart&lékok
20 F. Kötelezettségek
2l I. Hátrasololt kötelezettségek
22 II. HossáleiáratúLöte]ezettségek
23 l|l' Rövidlejá'atú kötelezellségek
24 G. Passzív időbeli e|határolások
25 FoRRÁsoK ossZEsEN 593 95l
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Az eg!'esület a cél

Kiuta|ás id€i €

PiIisvörösvár város

2008 .05 .14

2008 .11 .27

ossz€9e Fe|haszná|ás cé|ja

Német Kisébbségi onkormányzatátó|

400 000TáncegyÜttes éves támogatása az e9yüttműkódési
megá||apodás szerint

100 000Német Nemzetiségért díj 2008.ban pénzjutaIma

Pe9t Megyei onkormányzattó|

2008.07.04 12o oooTáncegyüttes cé|pá|yázat oszi fo|k]órfesztiVál 20o8
1, rész|et

l'|agyarországi Nemzeti.égi és Etnikai Kisebbségekéít Köza|apíwánytól

2008'08'14 200oooÍáncegyÚttescé|pályázatschwabenfest2008

ELn.tú NyÉ.tő|

2008.05.1s 100 000TáncegyÚttes 2008 as évi működési kö|tségeinek és
rendezvényeinek támogatása

Vörösvár és Környezete Ku|turá|is Alapiwánytó|

70 000TáncegyÚttes 2008.as évj mÜkodési kö l tségeinek és
rendezvényeinek támogatása

(n9

II./ Kimutatás a kö|tségvetési és egyéb támogatásokról

sze nti közhasznÍl tcvékenységéhez az alábbi kölÍségvetési támogatásban részesült:

2008.10.09

Az együttes összesen 500 000 Ft működési célú Límogatá6t kapott a Pilisvörösvári Némeí Nemzetiségi
onkományzartól. EbMl az.jsszegből 100 000 Ft-ot az E\ Nemzctiscgi Eg)esü|ete címmel nyert cl.
Két pálya7-atot nyújton be a 2008-as évben. 200 000 !t.ot nyeÍt az MNEKK.IóI" melyet a Schwabent'ést
2008 elnevezésű rendezvény megszen'ezéséIe és lebonyolitására költötte. szintén 200 000 Ft.ot nyert a
Pest Meg'vei onkormányzattól. melyből 120000 F1 került átutalás.a 2008.ban. A pályázaton nyeÍt
összege| az oszi tblklórfesztivál megren<iezésére haszná]ta l.e1' MLíködési és rendezvények
megszervezése céljiira 100000 Ft.ot kapol1 az ELMU.tól és 70000 |.t-ot a vörösvári és Kömyezete
Kulturális Alapitvlínytól' mel].et a Tavaszi lrolklórl.esztivál és eg)tb múködési költségek fedezésére
kö|t.'tt el'

Iu./ Értékelés a vagyon felhasználásáról

A 200ó. október 30-án meg1anott alakuló közgyillésen aje1enlévók a fe]nőtt csoport tagiai számlíra l 000
Ft,/fó/hó' illetve a gyeÍekcsoportok tagiainak 500 Ft/ft'/hó ban állapította meg a tagdíj méítékét. melyet
negyedévente kell megfizetnie a tagoknak' Ez a 2008-as évben nem változott' A 2008-as évben befol)'t
tagdíjbevétel 556 000 l.t volt, mely növelte az egyesület eredményét. A tagdíjbcvétcl egy része az
crcdménr cs muLöJcsre lett felhaszniIva'
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Iv./ Cél szerinti tevékenység keretében végz€tt szolgáltatás

Az eg)-esület számos vendégszereplésen vett részt a 2008-as évben'
Januírban Gánton lépeft fel az ottani svábbálon'
F€bruárban vörösváron a t.ar.sangte metésen. a Pilisszentkereszten megrendezett Fánkfesaiválon és a
Dorogi svábbálon sze'epelt a csopolt.
Márciusban a Koós Károly Gimnáziumban megrendezett Tavaszi Folklómapokra. Nőnap alkalmából
Páty.a és Csobánlián a kitelepítési müsorra kapott meghivást az együttes. Ezen kívtil tánchiiat tartott a
SchiIler cimnriziumban li]i5\örös! aron'
Ápri|isbzrrr Tavaszi Folklóífesáivált rende7ett az egyesület. melyet a Móri és Pus7tavámi Német
Nemzetiségi tánccsopoÍtot lát!ík vendégül' Vendégszerepeltek Ráckevén az országos Táncl.esztiválon és
Vö.ösváron a ]vÍáitrsfaá]lítison'
Májusban a Pi)iscsabai és a Pilisszentiváni Majáljs. valamint a Vörösvári Pünkösdi Fúvóstalálkozó és az
lkladon megrendczésre került Nemzetiségi Fesáivál résávevői voltak' Ezen kívül felléptek a Mán"vi
Nemzetjségi Napon és Leiinyvaron az Egészségnapon. valamint a májusiádöntésen PilisvöIösYiíÍon.
Júniusban a csopoÍ meghívást kapott a Donau Power zenekar l5 éves jrrbi]eumára. a I l|. Népmiivészeti
Fesztir'álra Pilisborosjenőre. a Szécheny'i utcai óvoda évzarójára. az elsó Naptáncl.es7Íiválra CsobáÍ*ára
és a visegrádi sváb Fesztiválra.
Júliusban Siófokon tánctiiborban vehettek résá a táncosok és a csaba Napok alkalmából Piliscsabára is
ellátogat|ak.
Augusztusban megszeíveae a tánceg!.üttes a sch\^'aben1ést 2008 Íendezvén;.ét. ahol ] 0 sváb tánccsopon
téll.péscit néZhették meg az érdeklódök ing}enesen' Ezen kívül Mogyorósbányán a Nyárzi.ó F.esáiválra
és a Dunászentmiklóson megÍendezett sváb t-esaivá|ra is meghivást kaptak'
szepterÍberben a Budafoki Bor.és Pezsgőfesaivál miisorát gazdagitották. Ezen kívül felléptek
Ceglédbercelen, a ZtMBo 10 éves Jubileumán PerbáIon és a szüreti felvonuláson Pilisvörösváron.
októberben a Pilisvörösvár és Vi<léke Takarékszövetkezet jubileumán szercpelt a2 eg!üttes'
Novemberben aZ egyesület szervezésében megrendezésre került az oszi Iolklórl.esztivál. melyen a
VilláÍri és Babarci Német Nemzetiségi Tíncegyüttesek gazdagították a músort. Ezen kívül a Nyugdíjas
Klub évzÍójáú ós a Nemzetiségi Napon is részt vettek.
Decemberben sváb elószilvesáer néven iz egyesület év7árót tartott' melye[ a we sch\,!areÍ Bulschen
zenekar szolgáImtta a talpalávalí}t.

V./ Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

A vezető tisz1ségviselők a7 egyesülettel nem állnak munkaviszonyban. irz egyesület rendes tagjai.
Résziik.e jövedelem' természetbeni juüati's' vagy kölcsön nem keriilt kifizetésre.
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VI./ Szöveges beszámo|ó a 2008. évi kiizhasznú tevékenységről

A Pilisvörösvári Nén'let Nemzetiségi Táncegyüttes közhasznú Ífusadalmi szervezet' A bírósági végzés
2006. december 8-án cmelkedett jogerőre'
Az egyesület székhcl've: 2085 Pilisvörösvár. Pozsonyi u. 23/A

Közhaszíú te\'ékenységeként alapvető feladata hogy l.elélessze. ápolja a heiyi német nemzetiségi
hagyományokat. kűlönösen a néptánc és népzene terü]etén. A kulturális kaPcsolatok ápolása és
fenntaÍtása a ku]tulális csoportok kölcsőnös vendégszereplésc révén. a világban szétszóIt magyarországi
svábokkal a kapcsolat mél}'ítésc' Az eg.vesiilet iehetóséget ad az j1júsagnak ana. hogy megismerje a
német nemzetiségi kultüát. Aktivan bekapcsolódik a helyi önkormá yzat kultuÍális élelébe. A tánckar és
a werischwaler Burschen zenekal tiímogatása. Kulturális rendezvények szen'ezése. illetve támogatása
ingyenes 1éllépések. szervezésben való segítségnyújtas révén'

Az egyesület 2008 évi gazdálkodása

A./ Cé| szerinti tevék€nység

Kiadásainak fedezetére mind a saját tcvékcnységbóI' mind trímogatásokból. illetve pályázatokbó] a
szükséges b€vétel rendelkezésre állt' A bevétel Í.ontosabb elemei a következők voltak:
A bevételek Iegfontosabb elemei a visszafizetési kötelezettség nélkü| kapott támoga'ás \'olt 570 eFt és
pályazati úton nyert.l20 000 Ft' (200 eFt az MNEKK-IóI. l20 eFt a Pest Megyei ontormányzattól és
100 00o Ft az ELMÜ-tól)' Ezek az egyesület műktidését. a táncegyüttes rámogatását. rendezvények
szervezését' illetve a külőnböző sikeres pályázatok megvalósitását szo]gálták'
A személyi jövedelemMó l o/o-át még nem áilt módunkbal igényelni, mivel nem rendelkezik az együttes
a megfeleló tön,ényi féltételekkel hozzá (2 éves folyamatosan miiködés).
Tartós adom.inyozásla szeződéskötés nem tönént'
A tagdíjakbóI befolÍ bevétcl 556 000 Ft volt' A köáasznú cél szcrinti tevékenység kerctein belii] a
Í.ellépésekén kapott összegek ósszesen l 15 000 Ft-tal növelték a t.íncegyiittes bevételeit. Ezen kívül
barúkamatból és te|cfonszámla önrészből i7 000 Ft tölÍ be.

osszegezve az cgyesÜlet célja szerinti tevékenységét. az ebből szírmazó összes bevétele 1 678 eFt'
mellyel szcmbeí l 320 eFt raforditása volt. A támogatás a 2008-as évben telies mértékbe11 l-elhasználásra
keítilt' a tagdíjbevélelekböl fedexiik a Íé|meÍült további költségeinket.

B'/ VáIlalkozási tevékenység

Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem fol!'tatott-

PUSVOROSVARI [ i]:T' l i ' r l '  : t '

{*1 ÍÁNcEGrlTTEs KHE .

3f i',üji,]iÉilld''
Pilisvörösvár 2009' május 10.

egyesület elnöke


