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A Zalai Balaton-part Zenekaráért Közalapítványt a Zala Megyei Bíróság 1994. évben vette 
nyilvántartásba és 1998. évben nyilvánította közhasznúvá. 
 
A Közalapítvány közhasznú tevékenysége: 
 

- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
- Kulturális tevékenység 
- Kulturális örökség megóvása. 

 
A közalapítvány alaptevékenységén kívül végzett vállalkozási tevékenységét kizárólag 
közhasznú célja elérése érdekében folytathatja. 
 
A közalapítványt Vonyarcvashegy és Balatongyörök Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozta létre. A közalapítvány a 19 évvel ezelőtt létrejött zenekar működéséhez biztosítja a 
szükséges anyagi és technikai feltételeket, ellátja az adminisztrációs és szervezési feladatokat, 
átfogja és koordinálja azt a közösséget, amelynek tagjai részesei a két évtized alatt elért 
zenekari sikereknek. 
 
A fúvószenekar jelenlegi létszáma 70-75 fő. A nagyzenekarban 16-30 év közötti korosztály 
játszik. Létszámuk 35-45 fő. Az utánpótlás zenekar jelenlegi létszáma 35 fő. 
 
A közalapítvány alapító tőkéje 349 eFt, a kezdetektől változatlan. Legfőbb támogatóink az 
alapító önkormányzatok. Évről-évre kiszámítható biztonsággal adják támogatásukat, az elmúlt 
évben 1.400.000,- Ft-ot adtak át. 
 
A közhasznú tevékenységből származó bevételeink 2011. évhez viszonyítva közel 300 eFt - 
tal emelkedett, 2012. évben 2921 eFt folyt be ilyen címen.  
 
A támogatók továbbra is jelentős összegekkel segítik a zenekar munkáját. 2012. évben ilyen 
címen 550.000,- Ft, egyéb szervezetek támogatásából 213.000,- Ft, Gyenesdiás 
Önkormányzata támogatásából 100.000,- Ft folyt be a közalapítvány számlájára. A személyi 
jövedelemadó 1 %-os felajánlásából 235.000,- Ft volt a bevétel. A zenekar fellépéseiből 
419.000,- Ft folyt be. Vállalkozási tevékenységből 2012. évben bevétel nem keletkezett. 
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A közalapítvány pénzügyi forrásaiból 179.000,- Ft-ot hangszerbeszerzésre, 97.000,- Ft-ot 
formaruha kiegészítésre fordított. 
Írószerre 46.000,- Ft, hangszerjavításra 172.000,- Ft, kották, szakmai eszközök beszerzésére 
173.000,- Ft, külföldi utazások autóbusz fuvardíjára 753.000,- Ft, telefonköltségre 154.000,- 
Ft, rendezvényekre, vendégzenekar fogadására 834.000,- Ft, szerzői jogdíjra, tagdíjra 41.000,- 
Ft, banki költségekre 42.000,- Ft, utasbiztosításra 83.000,- Ft, telefon utáni járulékokra 
78.000,- Ft, egyéb költségekre 8.000,- Ft került felhasználásra. 
 
A hangszerkészlet nyilvántartás szerinti bruttó értéke 15.143 eFt, nettó értéke 2.488 eFt. 
Készleten lévő CD. és DVD lemezek értéke 233.000,- Ft 
Az Alapítvány a tisztségviselőknek anyagi juttatást az elmúlt évben sem adott. 
 
A mérlegbeszámoló, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet az Alapítvány 
www.fuvoszenekar.hu honlapján közzétételre került. 
 
 
Záradék: 
 
A Zalai Balaton-part Zenekaráért Közalapítvány Kuratóriuma, mint kezelő szerv a 
Közalapítvány 2012. évi gazdálkodásáról szóló zárómérleget 2013. május 28-án megtartott 
ülésén 1/2013. számú határozatával egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
 
Vonyarcvashegy, 2013. május 29. 
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