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Balatonfüred és Környéke MÚZSA
Művészeti Közhasznú Egyesület
Közhasznúsági jelentés
2011-es évről

1. Számviteli beszámoló
Az Egyesület 2011 évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított
össze. A részletes kimutatást jelentésünk 1. számú melléklete tartalmazza, mely
áll a mérlegből és a közhasznú szervezet eredmény kimutatásából. A törvény
szerinti beszámolót is mellékelten csatolom.
2. Költségvetési támogatások felhasználása
A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2.számú melléklet mutatja be,
az 5. számú mellékletben található a változások jelentése.
Szervezetünk 2011.évben 250.000 Ft
működési, 150.000 Ft nemzetközi
kapcsolatokra, 700.000 Ft céltámogatást kapott az Önkormányzattól, melyet teljes
egészében felhasznált.
3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Előző évhez képest a szervezet tartaléka xxxxx000 Ft-tal csökkent.
Bevételeinket az év folyamán mindig igyekszünk felhasználni, kivéve ha
tartalékot kell képeznünk ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal által a „Művészeti
csoportok nemzetközi kapcsolattartásával támogatásához” kiírt pályázatot
benyújthassuk. A pályázathoz önrész szükséges.
Tárgyi eredményünk: -210.000 Ft lett.
A vagyon felhasználását részletesen a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
2011. évben a VIII Nemzetközi Sirály Táncfesztiválhoz 700.000 Ft célszerinti
támogatást kaptunk.
.
5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek
szerveitől kapott támogatás mértéke
Tárgyévben egyesületünk 1.100.000 Ft támogatást kapott a helyi Önkormányzattól.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
értéke, illetve összege
A tisztségviselők társadalmi munkában végezték munkájukat. Munkabért,
részükre nem számoltunk el.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartami beszámoló
Egyesületünk célja, hogy a Balatonfüreden és környező településeken alkotó,
tevékenykedő művészek és pártolóik által a kultúra ápolását, terjesztését és
átörökítését megvalósítsa. Működésünk 5 éve alatt több kisebb és nagyobb
kiállítást, műsoros estet szerveztünk itthon és külföldön (Ausztria, Finnország) is.
A városunkban kiállító művészek kiállításait szponzoráljuk és segítünk a kollektív
kiállítások szervezésében és lebonyolításában igény szerint. Társszervezőként
több önkormányzati rendezvényen is részt vettünk. Programjaink nyitottak,
mindenki számára hozzáférhetőek. Aktívan részt veszünk a közösségi életben.
Több civil szervezettel közösen 2009-ben létrehoztuk a Balatonfüred és
Kistérsége Civil Hálózatot, melynek működését tovább folytattuk.
2011 évben az alábbi programokat szerveztük illetve részt vettünk benne:
Január: Héhn Zsuzsanna és Pálffy Károly festőművészek kiállítása
Budapesten a Tető Galériában. Fotósaink közös kiállítása a
Polgármesteri Hivatal folyosó galériájában.
Február:
Hagyományos Művészfarsang megszervezése, lebonyolítása.
Festőművészeink és képzőművészeink kiállítása a Borászati Konferencián az
Anna Grand Hotelben
Március:

5 éves a Múzsa-ünnepi közgyűlés és borbemutató a Végh
pincészetben. Nagy Sándor fotós kiállítása a Balaton Szabadidő
és Konferencia Központban.

Április:
Balatonfüred város 40 éves, illetve a település 800 éves
évfordulója alkalmából „Füred Tárlat” címmel kiállítást szerveztünk az Arácsi
Népházban.
HUNFILA 2011. Nemzetközi Bélyegkiállítás megrendezésében való aktív
részvétel és az Egyesület tagjai művészeti munkáikból adományokat ajánlottak
fel a díjazottak részére

Május:

Részt vettünk a város által szervezett
Napok”rendezvényein,
illetve
a
„Jókai
versenyen”.Csapatunk második helyezést ért el.

XX. „Jókai
bablevesfőző

Június:

Aktívan részt vettünk a VIII. Sirály Nemzetközi Táncfesztivál
lebonyolításában, melyet Balatonfüred város Önkormányzatának
felkérésére szervezett. meg Egyesületünk. Fotósaink előző
fesztiválokon készített képeiből nyílt kiállítás.

Július:

Kozma Imre festőművészünk kiállítása az Arácsi Népházban.
Részt vettünk a Balatonfüredi Művészeti Fesztiválon, és a
magyar Játékszíni Napokon. Július 16-17-én Debrecenben
képviseltük Városunkat. Pálffy Károly festőművész kiállítása
július 7-én volt az Arácsi Népházban.

Augusztus:

Kéz- és Iparművészeink részt vettek a balatonfüredi Borhetek
kirakodó vásárán. Gaál Ágnes festőművészünk, Fritz Mónika
miniatűr hímző és Fritz Béla fotós kiállítása volt Debrecenben.

Szeptember:

A „Romantikus Reformkor” 3 napos rendezvény sorozatának
lebonyolításában és szervezésében részt vettünk. Erre a
Fesztiválra meghívtuk az ausztriai Ybbsitz testvérváros
iparművészeit akikkel egyesületünknek kapcsolata van. Fellépést
szerveztünk részükre a Romantikus Reformkor rendezvényein
belül, mely nagy sikert aratott. Részt vettünk a Szüreti fesztiválon
is. Kiállítást szerveztünk Wegenászt Róbert festőművész és
díszlettervező, valamint Ilka Gábor kisplasztika készítő részére
az Arácsi Népházban.

Október:

A Festészet Napja alkalmából művészeink részt vettek
Veszprémben a Balaton Plázában. Fritz Béla fotóművész tagunk
önálló kiállítással szerepelt a Folyosó Galériában. Palisca Mária
keramikusnak önálló kiállítása volt Lovason. 50 éves a Bakony
Fotóklub, ez alkalommal több fotósunk sikeresen szerepelt a
jubileumi kiállításon. Pálffy Károly festőművész tagunk önálló
kiállítása a Folyosó Galériában.
Irázi Ökrös Géza festőművészünknek önálló kiállítása volt az
Arácsi Népházban. November 30-án volt a „VárosunkEurópában élünk” fotópályázat eredményhirdetése, ahol fotósunk
Nagy Sándor első díjat nyert.

November:

December:

Fritz Mónika hímzőnk megnyitotta hímző műhelyét, ahol
különböző karácsonyi ötletekkel halmozta el az érdeklődőket.

Kiállításainkat, rendezvényeinket nagy számmal látogatja minden korosztály,
hiszen a művészet ismerete és továbbhagyományozása nagyon fontos.
Rendezvényeinket szórólapokon, médiában, írott sajtóban is közzé tesszük.
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Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Múzsa egyesület közgyűlése 2012 február 14-én
elfogadta.

