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Éves beszámoló a Krammer Teréz Zeneiskola Alapítvány 2018. évi működéséről 

1. Helyzetértékelés 

Az Alapítvány 2018-ban tizenegyedik működési évét kezdte meg. Az Alapító Okirat 

célkitűzéseinek megfelelően támogatta a zeneiskolai együttesek munkáját, szükségleteik, eszközök 

biztosításával, zeneiskolai hangszerek javításával, ezen kívül tehetséges és hátrányos helyzetű 

tanulók területi, országos és egyéb szervezésű versenyeken való részvételének támogatását. Ennek 

érdekében pályázati forrásokat, támogatásból befolyt összeget használtunk föl.  

 

2012 óta az Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében az Alapítványhoz kerültek a 

zeneiskolai hangszerek, egyéb eszközök. Ehhez kapcsolódóan leltár készült, a hangszereket a 

zeneiskola működéséhez használatra adja az alapítvány, illetve gondoskodik azok állapotának 

megóvásáról. 

 

2018-ban a Krammer Big Band és más zeneiskolai csoportok működési feltételeinek biztosítására 

támogatást adott az Önkormányzat, ami több szakmai program (V. Fúvószenekari Találkozó) 

megvalósítását, különösen utazások, versenyek támogatását tette lehetővé. 

1.1.   Bevételek 

- pályázati források  

- támogatások, adomány - hangszerjavítási adomány, 1 % SZJA 

 

1.1.1. Pályázatok 

2018-ban NKA pályázaton 550.000 Ft nyert el az alapítvány a Krammer Big Band CD lemezének 

elkészítéséhez. 

1.1.2. Támogatás 

 

                          Önkormányzati támogatás:                                                        1.800 ezer Ft  

                          Tanári koncertek, adományok:                                                   1.282 ezer Ft 

                          HungaroControl támogatás:                                                         1.230ezer Ft 

                          1% SZJA:                                                                                      320 ezer,-Ft 

                          Külföldi utazások önerő befizetés:                                                704 ezer Ft 

 

 

Összes bevétel: 5.336 ezer 

1.2.  Kiadás 

- cél szerinti költség (programok V. Fúvószenekari találkozó, utazás - Finnország, zenekari 

nyári tábor – Bánk, 2 db CD lemez, nevezési díjak, jogdíjak, hangszerjavítás stb.)  

eszközbeszerzések: kisértékű eszközök   

adminisztrációs költségek (könyvelés, posta)            

                                                               4.727 ezer 

- banköltség: 15ezer                                                                                                                                                                    

- reprezentációs költség:  (Fúvószenekari Találkozó)  673 ezer                                                           

- értékcsökkenésből fakadó költség:       460 ezer                                                

 

Összes ráfordítás: 5.860 ezer Ft 
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Tárgyévi eredmény: -524  ezer Ft 

2. Működés 

Hivatkozás: egyszerűsített éves beszámoló 

 

Bank 

Adatok kerekítve 

Nyitó adat: 2.403.000,-Ft                                      Záró adat: 3.035.000,- FT 

                                               

Pénztár 

Nyitó adat: 914.000- Ft                                       Záró adat:  146.000,- Ft 

      Összesen: 3.317.000,-Ft                                                         3.181.000,- Ft  

3. Tervek, célok a 2019. évben 

- Pályázati források megtalálása, kihasználása (1 pályázat beadásra került a NEA működési 

pályázati rendszerben) 

- Az Önkormányzattal való együttműködés keretében céltámogatást kapott a Krammer Band 

csoport, zenekarok munkájának segítésére és szakmai programok megvalósításának 

támogatására: 1.405.000 Ft összegben 

- Alapvető célok szerinti támogatás: versenyek, nevezési díjak, hangszerjavítások, 

eszközbeszerzés, zenekari utazások, tábor. 

- Fúvószenekar, KBB csehországi utazása minősítő fesztiválra és találkozóra 

- Vonószenekar utazása, vendégszereplés Keszthelyen 

- V. Vonószenekari találkozó szervezése június hónapban 

- SZJA 1% bevételi forrás biztosítása. 
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