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Kecskeméti Zenészegylet
2021. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
Kiegészítő melléklete
Nyilvántartási száma: 03-02-001945
Adószám: 18360024-1-03
Beszámolási időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 12.31
1.00./ Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak
1.01./ Szabályrendszer főbb jellemzői
A társaság a számviteli törvény előírásai szerint egyszerűsített éves beszámolót készít.
A mérleget a számviteli törvény 1. sz melléklet "A" változata szerint készíti el.
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg.
A társaság számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan
elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.
1.02./ Jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
- értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában
meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának
évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások
eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege
meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a
mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.
1.03./ Nem jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
- értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba
előzőek szerinti értékhatárát.
1.04./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak
tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó
beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 3 millió forintot.
1.05./ Jelentős tételek
Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a
besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 3 millió
forintot.
1.06./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése

Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása
alapján történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel
számoljuk el.
1.07./ 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése
200 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési
értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.
1.08./ Társaság vásárolt készleteinek értékelése
Az egyesület esetében nem releváns.
1.09./ Saját termelésű készletek értékelése
Az egyesület esetében nem releváns.

2.00./ További kiegészítések
2.01./ Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések
indoklása
Az egyesületnél nem volt eredmény befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.
2.02./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások
Az egyesületnél a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem
fordultak elő.
2.03./ Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma
Az egyesületnél a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem
fordultak elő.
2.04./ Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a
források állományára gyakorolt hatása
A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.
2.05./ Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak
folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként
összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a
visszafizetés feltételei
Az egyesület a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben
nem vállalt garanciális kötelezettséget.
2.06./ Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem
a szokásos piaci feltételek között valósultak meg
Az egyesületnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai.
2.07./ Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek
mérlegsoronként anya, illetve leányvállalattal szemben
Az egyesületnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai.
2.08./ Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év
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A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.
2.09./ Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a
biztosítékok fajtáját, formáját
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.
2.10./ Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Az egyesület nem rendelkezik saját üzletrésszel.
2.11./ Valós értéken történő értékelés bemutatása
Az egyesület nem alkalmaz valós értékelést.
2.12./ Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek,
módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása
Az egyesület az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.
2.13./ Tárgyévben foglalkoztatott főállású, szellemi foglalkozású munkavállalók átlagos
statisztikai létszáma:
Az egyesület nem alkalmaz munkavállalókat.
2.14./ Tárgyévben foglalkoztatott főállású, fizikai foglalkozású: munkavállalók átlagos
statisztikai létszáma
Az egyesület nem alkalmaz munkavállalókat.
2.15./ Tárgyévben foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalók átlagos statisztikai létszáma
Az egyesület nem alkalmaz munkavállalókat.
2.16./ Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma összesen
Az egyesület nem alkalmaz munkavállalókat.
Kecskemét, 2022. május 30.
Szénási Pál Bertalan
A Kecskeméti Zenészegylet elnöke
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Szöveges szakmai beszámoló a Kecskeméti Zenészegylet 2021. évi közhasznú
tevékenységének bemutatásához
Az egyesület a 2021. évi munkatervében meghatározott feladatok megvalósításával az alábbiakban részletezett
programok megszervezésén keresztül elősegítette a társadalmi összetartozást, a társadalmi rétegek kulturális
kapcsolódását. 2021. évben az egyesület tagjai közel száz rendezvényen 35 000 főt szólított meg. Ezt az eredményt
80 fős tagságával és több, mint 30 fős támogató, önkéntes segítő gárdájával érte el. A rendezvényeken elért
közönség a 5-80 éves korosztály minden életkori csoportját magába foglalta. Egyesületünk közhasznú tevékenységét
a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségeinek elősegítése, a kulturális értékek megóvása, átörökítése területén fejtette ki. Fontosnak
tartottuk a jövő zenész generációjának fejlesztését, nevelését. Feladatunknak tartottuk a zenészek, együttesek
összefogását, a közöttük lévő kapcsolatok építésének elősegítését, kulturális rendezvények, koncertek, fesztiválok,
szakmai táborok szervezését, a szakmai érdekképviseletet, a különböző társadalmi és szakmai szervezetekkel való
kapcsolattartást. A célként kitűzött feladatainkat maradék nélkül elvégeztük, nevezetesen az amatőr zenei
mozgalom kiemelkedő alkotóinak bemutatását minden lehető propaganda eszköz igénybe vételével. Menedzseltük
a különböző zenei irányzatokat, azok kibontakozását, a magyar dalok népszerűsítését.
A gyermekek és a fiatalok tehetségkutatása révén kiválasztotta azokat, akik tudásukkal, akaraterejükkel szerettek
volna kiemelkedni az átlagból. Művészeti alkotómunkára serkentette a fiatal korosztályt. Erősítette a civil összefogást
és a partnerszervezetekkel való együttműködést. Az éves munkatervünk megvalósításával olyan széleskörű kulturális
szolgáltatást nyújtunk a városi intézményeknek, szervezeteknek, vállalatoknak, amely egyedülállónak tekinthető a
kulturális területen. Támogattuk a roma fiatalok zenei képzését, oktattuk és segítettük őket. Egyengettük pályájukat
a kezdetektől a karrier eléréséig. Kiemelten segítettük a fogyatékkal élő zenészeink beilleszkedését a zenei világba.
Együttesekbe való elhelyezkedésüket, a zenei képzésüket és fejlesztésüket. A programokban résztvevő fiatalok
többnyire tanulók, vagy pályakezdők voltak. Az ő lehetőségeik korlátozottak a hangszerek, a kották, a hangstúdiók, a
hangfelvételek, az utazás, a pályázati lehetőségek területén. Egyénileg sokkal nehezebben boldogulnak, mint egy civil
szervezet keretein belül. Ezt ők felismerték és szorgalmasan dolgoztak a célért, amit kitűztek maguk elé. Kiemelten
kezeltük a hátrányos helyzetű fiatalokat, az ő támogatásukat, hiszen jelentősen nehezebb körülmények közül jöttek
és figyelmünk irányukba megkülönböztetett. A célcsoportunkhoz tartoztak olyan középiskolás korú tehetséges
zenész fiatalok, akik hátrányos helyzetüknél fogva nem tudtak segítségünk nélkül megnyilvánulni. Egyesületünk
lehetőséget jelentett számukra a kiválásra. Közhasznú munkánk a következő társadalmi igényeket elégítette ki:
színvonalas kulturális programot jelentett a város lakossága számára, tehetségeket kutattunk fel és gondoztunk, a
hátrányos helyzetű rétegekből. Kiemeltük és fejlesztettük a gyermekeket, fiatalokat. Egyesületünk egyedülálló a
régióban, mert összefogja a könnyűzene területén alkotó fiatalokat. Perspektívát ad nekik, célt és fejlődési utat
határoz meg számukra. Mi oktattunk, fejlesztettünk, tovább képeztünk , szakmai ismereteket adtunk át. Ennek egyik
megjelenési formája a tehetségkutató és tehetséggondozó fesztiválunk volt, amely hagyományok alapján minden
évben nyáron kerül megrendezésre. Az egyesületünk a társadalmi hatások tekintetében a kulturális esélyegyenlőség
megteremtésében, a hátrányos helyzetű fiatalok szakmai támogatásában, a tehetségek felkutatásban és
gondozásában, a zenei hagyományok megőrzésében és a jövő generációnak való átörökítésében, az önkéntesek
foglalkoztatásában, a kvalifikált zenei utánpótlás kinevelésében, a magyar nemzeti kultúra színesítésében és
terjesztésében, a különböző generációk zenei kultúrájának fejlesztésében végzett az elmúlt évben tagjaival és
önkéntes munkatársaival jelentős munkát .
A Kecskeméti Zenészegylet az igényelt támogatásokat a cél szerinti működéséhez és szakmai munkájához használta
fel. A pályázataink - mint az előző projekt időszakban is - jelentős előrelépést jelentettek civil szervezetünknek.
Amint azt a pályázatokban is jeleztük a legfontosabb problémát az önkéntes munkatársaink tevékenységének
szervezése, koordinálása jelentette. A közhasznú céljaink, feladataink megvalósítása csak önkéntesek bevonásával
történhet. Szerencsére olyan feladatokat, programokat, projekteket valósítottunk meg, amelyekhez szívesen
csatlakoztak az önkéntes segítők. Tudtak azonosulni a célkitűzéseinkkel, támogatják sikerélményekben gazdag
programjainkat.

Pályázataink 2021. évben.
A Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől a Városi Civil Alapból a rendezvényeink megvalósítására 2 000 000 Ft-ot
kaptunk.
A Nemzeti Kulturális Alaptól Dalszövegíró tábor szervezésére 1 910 000 Ft támogatást kaptunk.
Programok bemutatása:
Dalszerző és Dalszövegíró Tábor
A Kecskeméti Zenészegylet 2021. július 15-18. között megszervezte és sikeresen lebonyolította az 2. Dalszerző és
Dalszövegíró Táborát.
Az
előkészítési
időszakban
egy
önálló
facebook
oldalt
hoztunk
létre
amelyet
a
https://www.facebook.com/dalszovegirotabor címen lehet elérni. Ez mellett az egyesületi honlapunkon is külön
oldalt szántunk a tábornak. Ennek elérhetése www.zeneszegylet.hu.
Mindkét honlapon időben tájékoztatást adtunk az érdeklődőknek a tábor szervezésének szakaszairól, a jelentkezés
módjáról és a pontos tematikáról, programokról.
A helyszín Kecskemét egyik legszebb wellnes és sport hotelében került megrendezésre. A Granada Wellnes és Sport
Hotelre esett a választásunk. A hotel managementjével történt kapcsolatfelvétel eredményeképpen olyan előnyös
csomagárat ajánlottak, amelyet el kellett fogadnunk. A Covid járványhelyzet azon időszakában sikerült
megszerveznünk a tábort, amikor éppen a nyári időszakra kissé fellazultak a megkötések. Ez mellett betartottuk és
betartattuk a táborlakókkal azokat a szabályokat, amelyeket a járványhatóságok előírtak.
Már a tábor meghirdetésekor tapasztalhattuk, hogy nagy lesz az érdeklődés. Az ország minden pontjáról érkeztek
jelentkezési lapok és egyéni bemutatkozók. Ezeket azért kértük, mert szerettünk volna pontos képet kapni a
jelentkezők érdeklődési köréről, előzetes szakmai tapasztalatairól. Nagyon hasznosnak bizonyult ezen szándékunk,
mert minden előadónk nagy örömmel vette ezen rövid szakmai bemutatkozások összegzését. A tábor
költségvetésébe 21 fő táborlakóval kalkuláltunk. Az ő szállás és étkezési költségük fért bele a pályázati összegbe. Az
előadókat a szakmaiság és a kompetencia figyelembevételével választottuk ki. Így 14 előadó és két fő technikai
segítő állt a táborlakók rendelkezésére.
A tábor céljai a következők voltak:
A magyar nyelvű dalok megőrzése, megismertetése, értelmezése, új dalok létrehozása
a magyar nyelvű dalszerzés kultúrájának, módszereinek, technikáinak feltárása
a magyar nyelvű dalok népszerűsítése, bemutatása,
a magyar nyelv értékeinek szem előtt tartása, korszerű, modern alkalmazása
a magyar nyelvű dalszövegírást a dalszerző tábor keretein belül történő megszervezése, a tehetségek felkutatása
a magyar nyelvű dalszövegírás fejlődése, színvonalának emelése és hagyományainak megőrzése
a magyar dalkultúra média hatásainak, média nyilvánosságának megismerése
A kitűzött célokat a tábor teljes körűen elérte és megvalósította. A 21 fő dalszerző valamint a hozzájuk csatlakozó
külső érdeklődők összesen 45 főre duzzasztották a tábori létszámot.
A szakmai előadások mellett workshopok, csoportos és egyéni foglalkozások, alkotói team-ek, nyelvtani és verstani
és szövegírási gyakorlatok, közös zenélések színesítették a programokat.
Az elért eredmények a létrehozott szerzeményekben, a megvalósított közösségi programokban és a résztvevők
közösségé kovácsolódásában öltöttek testet. Elhatározták, hogy továbbra is tartják a kapcsolatot, a mentorokkal és
egymással, alkotói csoportokban dolgoznak tovább és amennyiben
lehetőség lesz a következő évben is folytatják a munkát. Az eredmény szerencsére már ismert és lesz 2022-ben is
dalszerző tábor.

A tábor kézzelfogható eredményeit a közösségi média lapjain hallható és látható formában is
megjelenítettük. A táborról összefoglaló videót készítettünk, amelyet a https://youtu.be/kAHWdviYF1s
címen lehet elérni.
Készültek dalok, amelyeket
a
https://www.youtube.com/watch?v=SP-KIumGaDM
a
https://youtu.be/dStQnNNOwQc a https://youtu.be/84egkslAK00 a https://youtu.be/x1ugESYZMsE
és a https://youtu.be/T_yb0O9Wloo címeken érhetők el.
A tábor média nyilvánossága igen nagy volt. Filmet készített a Kecskeméti Televízió, beszámolt a Petőfi Rádió, a
Gong Rádió, és egy sor sajtóorgánum jelentetett meg cikkeket.
BAON.hu

https://www.baon.hu/galeria/kecskemeti-zeneszegylet-dalszovegiro-es-dalszerzo-tabora/
HIROS.hu
https://hiros.hu/kultura/dalszerzok-es-dalszovegirok-taboroznak-kadafalvan
https://hiros.hu/kultura/dalszerzok-es-dalszovegirok-taboroznak-kadafalvan
KTV tudósítás
https://www.youtube.com/watch?v=wqVOuVgKF30

Hírös Hét Fesztivál - Kecskemét
A Kecskeméti Zenészegylet 2021-ben Kecskemét város egyik legjelentősebb rendezvényén az alábbi egyleti
fellépőkkel járult hozzá a fesztiváli program sikeréhez:
A program a Covid helyzetre való tekintettel az utolsó pillanatig képlékeny volt, ennek ellenére az új generációs
programsorozat, melynek keretei között Zséda, a Kiscsillag, a Blahalouisiana, és az Irie Maffia is fellépett, nagy sikert
hozott. Emellett a szervezők igyekeztek minden kecskeméti zenekar részére fellépési lehetőséget biztosítani, idén is
szerves része volt a rendezvénynek a helyi együttesek bemutatkozása. Beatang Rock Band, Big Beng Együttes, Dokk
Jazz Band, Kilele Swing Cats, La Grupo Latini Vivo, Toto Tribute Band. A fesztivál hatalmas közönség érdeklődéssel
zajlott.
Fellépők száma 32, fő. A résztvevők száma 100 000 főnél is több volt az egy hét alatt.
Városi Civil Korzó - Kecskemét
A Kecskeméti Zenészegylet tagja a Városi Civil Kerekasztalnak és a Városi Kulturális Kerekasztalnak. Minden évben
részt veszünk a városi civil korzó rendezvényein. Kecskemét Főterén felállított színpadon számtalan civil program
mutatkozott be. Egyesületünk zenés fellépéseken mutatkozott be. Résztvevő tagjaink száma 10 fő volt, önkéntes
segítőink száma 5 fő volt. A rendezvény résztvevőinek száma közel 5000 fő volt.
Kecskeméti Zenészegylet XX. Tehetségkutató és Tehetséggondozó Fesztiválja
Kecskemét város Főtere
Ezen program keretében rendeztük meg a Kecskeméti Zenészegylet XX. Tehetségkutató és Tehetséggondozó
Fesztiválját, amelyen az egyesület által előválogatókon kiválasztott együttesek és szólisták léptek fel. Az idén egy
egészen különleges produkcióval készültünk, ami méltán fejezte ki az itt élő, alkotó zenészek szakmai felkészültségét.
Kizárólag a helyi kötődésű szólisták és zenekarok kaptak ebben hangot.

A fesztivál megszervezésével lehetőséget biztosítottunk a hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegekből származó
gyermekeknek és fiataloknak, és megvalósítottuk a tehetségek felkutatását, gondozását. Az elmúlt években is már
több sikeres nyári tábort és fejlesztő tréninget szerveztünk, ennek eredménye volt a magas színvonalú fesztivál,
amely nagy közönségsikert aratott. Rendezvényünk könnyűzenei koncert. Alapvetően rockzenei dalok szólaltak meg,
Kizárólag magyar dalok népszerűsítésével, a magyar dalkultúra ápolásával, a saját szerzemények előtérbe
helyezésével. Olyan dalok kerültek bemutatásra, melyek népszerűek, ismertek, valamint előadásuk nagy felkészülést,
biztos technikai tudást, és helyenként virtuozitást követelt meg a zenészektől. Különlegességnek számított, hogy a
koncert folyamán színpadra lépett egy 12 tagú vegyes kórus is, bizonyítva, hogy a műfajok közötti határok
átjárhatóak. Vendégművészként olyan előadókat hívtunk meg, akik Kecskeméten kezdték pályafutásukat, de mára
már országos, esetlegesen nemzetközi hírnévre tettek szert. Résztvevők a Kecskeméti Zenészegylet tagjai és
vendégművészek. A meghívottak köre kiterjedt Bács-Kiskun Megye és Kecskemét város vonzáskörzetének
lakosságára. Látogatóink száma közel 600 fő volt.
Milagró Santana Tribute Band koncertje
Immár nyolcadik alkalommal csendültek fel a legendás gitáros Carlos Santana dalai Kecskemét legszebb koncert
helyszínén a Barátok melleti Romkertben. Komoly sajtó figyelem mellett tökéletes hang és fénytechnikával
megszervezett zenei rendezvényen több mint 500 fő látogató vett részt. Az egyesületi tagjaink 10 fővel és 5 fő
technikai személyzettel adták a felejthetetlen koncertet.
Éves szinten - teljesítési igazolásaink tanulsága szerint 43 helyszínen, 48-nál is több önkéntessel 500-on felüli
munkaórát realizáltunk. A működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése a pályázati terv szerint megtörtént.
Ennek eredményeképpen fejlesztettük hang és fénytechnikai hátterünket. Rendezvényeink hangosítási,
hangtechnikai és fénytechnikai kiszolgálása is állandó, évenként újra jelentkező feladat. Ennek egy részét a pályázati
forrásokból finanszíroztuk.
Önkénteseink foglalkoztatását olyan formában igyekeztünk megoldani, hogy
mentesítettük őket az anyagi terhek alól, amelyeket eddig önként vállaltak. Ennek egy részét a pályázati forrásokból
finanszíroztuk. Utazási, kitelepülési költségeiket támogattuk. Fejlesztettük az egyesületi számítógépeinket,
amelyekkel számtalan eddig elképzelhetetlen dolgot tudunk megoldani. Sikerült eljuttatnunk anyagainkat a
művelődési, oktatási, szociális intézményekhez, a vállalkozói és céges szférához. Ennek eredményeképpen az adó
1%-os kampányunk is jelentős eredményeket hozott, valamint a szponzori kör is könnyebben elérhetővé vált.
Projektünk jelentős részét a cél szerinti tevékenységük megvalósítása jelentette. Nevezetesen tehetségkutató és
gondozó fesztiválunk megrendezése, annak hangosítási költségei. Több mint 100 000 Ft volt ezen tétel. Ez pedig a
rendezvényeink méretét és hatásfokát is pozitívan befolyásolta. A jövőben fesztiváljainkat komolyabb színpadokon,
helyszíneken és frekventált időpontokban tudjuk megrendezni. Ez pedig tagságunk, önkénteseink motivációját is
jelentősen megemeli.
Szakmai munkánk jelentős részét a cél szerinti tevékenységük megvalósítása jelentette. Nevezetesen tehetségkutató
és gondozó fesztiválunk megrendezése. Az anyagi lehetőségeink - köszönhetően a Nemzeti Együttműködési Alap
támogatásának - rendezvényeink méretét és hatásfokát is pozitívan befolyásolta. Ez pedig tagságunk, önkénteseink
motivációját is jelentősen megemeli. Zenészeink szívesebben vesznek részt olyan programokon, amelyek jól
szervezetten, magas színvonalon nyújtanak lehetőséget tehetségük kibontakoztatásához. Neves előadók is
megjelennek most már rendezvényeinken. Önkéntes művészeink, akik a fent említett teljesítési igazolásaink alapján
szerte az országban megmutatkoztak az elmúlt projekt időszakban is, szívesen adják tudásukat, amennyiben
megfelelő technikai hátteret kapnak munkájukhoz. Összegezve egy sikeres zenei évet sikerült lezárni, amelyből
komoly perspektívával tekintünk a következő projekt időszak felé.
Az adó 1% felajánlásokból 67 163 Ft -ot sikerült összegyűjtenünk. Ezt az összeget a célszerinti működésünkre
költöttük. Ebből vásároltunk a fellépéseinkhez a hangszerkábeleket, csatlakozókat, kiegészítő eszközöket. Továbbá
működési feltételeink javítására is fordítottunk belőle.
Összegezve egy sikeres évet sikerült lezárni, amelyből komoly perspektívával tekintünk a következő időszak felé.

A Kecskeméti Zenészegylet 2021. évben az alábbi rendezvényeket szervezte vagy vett részt tevékenyen
ezeken.
2021. január 15-én Egyesületi Klubnap
2021. február 12-én az Orgovány Dr. Tóth Zoltán Általános Iskola gyermekeinek adott
farsangi koncert
2021. február 12-én Kecskeméti Jóléti Egyesület javára farsangi koncert
2021. március 23-án Koncert a Karol Wojtyla szeretetotthonban a Magyar-Lengyel Barátság
Napja tiszteletére
2021. április 29-én a Kecskeméti Jóléti Egyesület javára koncert
2021. május 17-én az Orgovány Dr. Tóth Zoltán Általános Iskola gyermekeinek adott
koncert
2021. május 24-én a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Római Katolikus Egyház által
szervezett egyházkerületi rendezvényen műsor és koncert
2021. május 25-én Egyesületi Közgyűlés
2021. május 28- án a Smaragd Egyesület Szklerózis Multiplex konferenciáján jótékonysági
koncert
2021. május 28-án a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Római Katolikus Egyház által
szervezett egyházkerületi majálison műsor és koncert
2021. június 10-én Magyar Máltai Szeretetszolgálat által az Önkéntesség
Magyarországi Éve alkalmából rendezett civil rendezvényen koncert
2021. június 11-én Magyar Máltai Szeretetszolgálat által az Önkéntesség
Magyarországi Éve alkalmából rendezett civil rendezvényen koncert
2021. június 12-én Egyesületi Klubnap
2021. június 18-án a Hírös Cédrus Egyesület javára adott koncert
2021. június 26-án Gyermeknapi koncert a Szenteste Alapítvány részére
2021. július 02-án a Hírös Cédrus Egyesület javára adott koncert
2021. július 10-én a Szecsődi Udvarház Alkotók és előadók klubjában koncert
( Kerekegyháza )

2021. július 15-18-ig II. Dalszerző és Dalszövegíró Tábor Kecskemét Granada Wellness és
Sport Hotel
2021. július 23-án Egyesületi Klubnap
2021. július 24-én a Szecsődi Udvarház Alkotók és előadók klubjában koncert
( Kerekegyháza )
2021. augusztus 04-én a Szecsődi Udvarház Alkotók és előadók klubjában koncert
( Kerekegyháza )
2021. augusztus 19-én Egyesületi Klubnap
2021. augusztus 21-én a Szecsődi Udvarház Alkotók és előadók klubjában koncert
( Kerekegyháza )
2021. augusztus 22-én a Hírös Hét Fesztiválon koncert
2021. augusztus 28-án a Kecskeméti Jóléti Egyesület javára koncert
2021. augusztus 28-án a Szecsődi Udvarház Alkotók és előadók klubjában koncert
( Kerekegyháza )
2021. szeptember 04-én az Alsószéktóért Egyesület által szervezett városrészi napokon
koncert
2021. szeptember 04-én Nyárlőrinc Szent Lőrinc napi rendezvényen koncert
2021. szeptember 17-én Egyesületi Klubnap
2021. szeptember 18-án az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület által szervezett
városi rendezvényen koncert
2021. szeptember 25-én A Smaragd Egyesület Szklerózis Multiplex betegek javára koncert
2021. szeptember 25-én HI Kecskemét, Kadafalvi rendezvényén koncert
2021. október 02-án a Vadasparkért Alapítvány javára jótékonysági koncert a Vadasparkban
2021. október 09-én Pálosszentkúton a rendezvényházban jótékonysági koncert
2021. október 16-án Koncert a Karol Wojtyla szeretetotthonban hajléktalanoknak
2021. október 17-én Granada Wellness és Sport Hotelben Esküvői kiállításon koncert
2021. október 22-én a Smaragd Egyesület Szklerózis Multiplex betegek javára koncert
2021. október 23-án az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület által szervezett városi
rendezvényen koncert
2021. október 30-án Egyesületi Klubnap

2021. december 04-én Egyesületi Klubnap
2021. december 18-án a Smaragd Egyesület Sklerózis Multiplex betegek javára karácsonyi
koncert
2021. december 21-én Karácsonyi koncert a Szenteste Alapítvány részére
2021. december 23-án Koncert a Karol Wojtyla szeretetotthonban hajléktalanoknak
Összesen 43 esemény.
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Tisztelt Kecskeméti Zenészegylet!

Az Országos Bírósági Hivatal részére – 710254715202205312142112643 érkeztetési számon,
2022.05.31 21:44:25 időpontban – civil szervezet beszámolójának letétbe helyezése céljából
elektronikus küldeményt terjesztett elő.
Az Országos Bírósági Hivatal – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 39. §-ának (3) bekezdése, valamint az
egyesülési

jogról,

a

közhasznú

jogállásról,

valamint

a

civil

szervezetek

működéséről

és

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1)-(3) bekezdése alapján igazolja, hogy a(z)
Kecskeméti Zenészegylet elnevezésű szervezet (nyilvántartási száma: 03-02-0001945) 2021.
évre vonatkozó beszámolójának közzétételre történő megküldési kötelezettségét teljesítette.
A beszámoló a Civil Szervezetek Névjegyzékében közzétételre kerül.
(elérhetősége: https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke)

Budapest, 2022. június 03.
Országos Bírósági Hivatal

