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Az egyesület  bemutatása 

 

 

1. Az Egyesület teljes neve:  PÁKOZDI KULTURÁLIS EGYESÜLET 

2. Az Egyesület székhelye:  Pákozd, Budai út 72. (kultúrház)   

 

3. Az Egyesület működési területe: Pákozd község, Fejér Megye, Magyarország 

    

4. Az Egyesület törvényességi felügyeletét ellátó szerv: Fejér Megyei Főügyészség  

 

5. Az Egyesület alakulásának éve: 2009. 

 

6.Az egyesület bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének a neve:  Komáromy Orsolya 

 

7.Megyei nyilvántartási azonosító:  2614/2012 

 

8.Országos nyilv. azonosító:    907/2010 

 

 

Az egyesület szakosztályai a következők: 

1. Pákozdi Kulturális Egyesület Kamarakórus Szakosztálya 

2. Pákozdi Kulturális Egyesület Abajka Citerazenekar Szakosztálya 

3. Pákozdi Kulturális Egyesület Népdalkör és Néptánc Szakosztálya 

4. Pákozdi Kulturális Egyesület Hagyományőrző Szakosztálya 

5. Pákozdi Kulturális Egyesület Mazsorett Szakosztálya 
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 Az egyesület tisztségviselői: 

    

Elnök:     Komáromy Orsolya  

Titkár:    Dr. Stein Barnabás  

Gazdasági vezető:  Krár Ferenc  

 

Pákozdi Kulturális Egyesület Kamarakórus Szakosztálya: 

Elnök:   Tarné Szabó Magdolna  

Elnökségi tagok:  Dr. Stein Barnabás 

    Komáromy Orsolya  

 

Pákozdi Kulturális Egyesület Abajka Citerazenekar Szakosztálya: 

Elnök:   Veszelszki József  

Elnökségi tagok:  Komáromy Orsolya  

    Krár Ferenc 

Pákozdi Kulturális Egyesület Népdalkör és Néptánc Szakosztálya: 

Elnök:   Szabó Ferencné 

Elnökségi tagok: Szabó Ágnes  

Pákozdi Kulturális Egyesület Hagyományőrző Szakosztálya: 

Elnök:    Butola Péter  

Elnökségi tagok: Kiss Bettina  

    Tián Csaba  

Pákozdi Kulturális Egyesület Mazsorett Szakosztálya: 

Elnök:   Horváth Krisztina  
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II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATAI 

1. Az Egyesület célja: 

- kiemelt célja a helyi kultúra szellemi-, tárgyi- és épített örökségének megóvása, 

azok – aktív kulturális tevékenységgel történő – tovább-hagyományozásának 

elősegítése; a helyi amatőr művészet - népművészet előadó- és tárgyalkotó 

valamint egyéb kulturális, és alkotócsoportok tevékenységének támogatása 

2. Az Egyesület feladatai: 

- a helyi kultúra hagyományaival, értékeivel kapcsolatos ismeretterjesztő 

tevékenység, 

- az egyetemes- nemzeti- és helyi tánc- és dalkultúra; a népi játék- és népi 

kismesterségek értékeinek és hagyományainak ápolása, azok megismertetése és 

oktatása, 

- a helyi hagyományok ápolása 

- a már működő, és a későbbiekben alakuló csoportok támogatása, működtetése 

- tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítása  

- közös programok szervezése más szervezetekkel, és más non-profit szervezetekkel  

- kulturális kiadványok összeállítása 

- Az 1848-as helyi örökség ápolása. 

- hagyományőrző- és hagyományteremtő programok létrehozása, amelyek erősítik a 

lakosság szeretetét szülőhelyéhez, otthont adó környezetéhez. 

- kulturális önszerveződő körök tevékenységének összefogása 

- az ifjúság aktivizálása 

- lakossági kezdeményezések segítése: népszerűsíteni minden olyan kulturális 

kezdeményezést, amely hasznos és számot tart az emberek érdeklődésére  

- az egyetemes-, nemzeti- és helyi kultúra értékeinek, hagyományainak ápolása, 

védelme és gazdagítása.  

- Az Egyesület szolgáltatásait a művészeti ágak más területén alkotó művészek 

számára is hozzáférhetővé teszik. 
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- Fesztiválok szervezése, lebonyolítása 

- Képzések és továbbképzések, kurzusok, előadások egységes és hatékony 

szervezése, lebonyolítása 

- Nyitott napok, estek az előadók és közönség között közösségteremtő szándékkal 

- Speciális mozgás és zeneterápiát magában foglaló kurzusok szervezése hátrányos 

helyzetű emberek számára, az esélyegyenlőség lehetőségének felkarolása, 

megvalósításának segítése a kulturális területen más civilszervezetekkel együtt 

- A kortárs művészetben tehetséges fiatal művészek segítése, bemutatása, 

- Elősegíteni a magyarországi kisebbségek, nemzetiségek kultúrájának bemutatását 

- Hagyományőrzés: népszokások, népművészet, néptánc, népdal, népzene, 

népszínmű, népi mesterségek ápolása 

- A Kossuth Lajos Művelődési Ház (8095/Pákozd, Budai út 72.) művészeti 

csoportjainak  - a jelenleg működő: Abajka Citera Zenekar, Bogárhalom Néptánc 

Együttes, Csíkmák Néptánc Együttes, Kukoricás Színkör, Mamókák Néptánc 

Együttes, Nyugdíjas Klub, Tollforgó Néptánc Együttes, Pákozdi Népdalkör, 

Tollforgó Néptánc Együttes, Vivante-Palánta Balett Csoport, valamint a 

későbbiekben alakulók – támogatása. 

- A Kossuth Lajos Művelődési Ház tevékenységének segítése - rendezvények, 

programok - pályázatok útján. 

- Európai civil szervezetekkel és kulturális egyesületekkel való kapcsolattartás, 

közös fesztiválok, rendezvények létrehozása, előadóművészek, tevékenységeik, 

előadások megismertetése a hazai és az Európai Unió minél szélesebb rétegeivel. 

- Tevékenysége keretében az Egyesület együttműködik más belföldi és külföldi 

egyesületekkel, alkotóművészeti társulásokkal is. Az így kialakult kapcsolatok 

elősegítik a nemzetközi szerepléseket és emelik a hazai rendezvények színvonalát.  

- Az egyesület együttműködik a helyi önkormányzattal, gazdálkodó szervekkel, 

intézményekkel és más társadalmi szervezetekkel. 
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3. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi: 

• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

• kulturális tevékenység, 

• kulturális örökség megóvása, 

• műemlékvédelem, 

• természetvédelem, állatvédelem, 

• környezetvédelem, 

• a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli     

 magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 

 

4.  Az egyesület tagjai lehetnek rendes- és pártoló tagok.  

     Jelenleg az egyesületnek 58 tagja van, akikből 2 pártoló és 56 rendes tag. 

 

Szakosztályonként beszámoló a 2015.évi tevékenységekr ől 

 

1. Abajka Citerazenekar Szakosztály  

A 2015-ös fellépéseket februárban kezdte a zenekar, a dinnyési farsangon Illés és Omega dalokat 
adtak elő sajátos feldolgozásban. Áprilisban a székesfehérvári Palotavárosban megrendezett 
Halfesztiválon és a Bregyó-közben, a Kert-Expo-n léptek fel. 

Májusban az abasári Katonafesztiválon szerepeltek. 

Júniusban Ősiben Citerazenekarok találkozóján és a Múzeumok Éjszakája programsorozat részeként a 
pákozdi Lics pincészetben zenéltek. A júniusban elsőként megrendezett pákozdi rendezvényen, a 
Gasztro Fesztiválon a zenei fellépésen túl saját csapattal indultak a Halászlé-főző versenyen.   

Augusztus első napjaiban a lengyelországi testvértelepülésre, a Wegierska Górka-ba érkező pákozdi 
küldöttség részeként vettek részt a lengyel település kulturális rendezvényein,   

Szeptemberben a kisfaludi falunapon és a pákozdi nyugdíjasklub 40 éves jubileumi rendezvényén, 
valamint a székesfehérvári Vörösmarty könyvtár Muzsikáló Udvarában szerepeltek. A székesfehérvári 
Maroshegyi Vigasságokon a Hagyományőrzők néptánccsoportjával közösen léptek fel. A 
hagyományos Pákozdi Napok alkalmából a művelődési házban zenéltek az ünnephez illő 
dalcsokrokat, a pákozdi Junior citerazenekarral együtt. 
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Októberben a Köfém nyugdíjas találkozón, a novemberi hagyományos pákozdi borkostolón kísérték a 
Napraforgó tánccsoportot. 

Decemberben a Falu Karácsonyán, az idősek köszöntésére szervezett ünnepi műsoron az újabb 
generációk ifjú citerásaival zenéltek együtt. 

A Junior citerazenekar is gazdag programokkal lépett fel az egész év során, színesítve az iskolai és az 
iskola falain kívüli kulturális életet, nem utolsósorban tartalmas szabadidős elfoglaltságot kínálva a 
település iskoláskorú fiataljainak. 

Februárban a Magyar Kultúra Napján bujdosó dalokkal, az iskolai farsangon népi lakodalmas játékkal 
léptek fel.  

Márciusban a Szülők-nevelők Bálján dunántúli népdalcsokorral, a március 15-i nemzeti ünnepen 48-as 
katonadalokkal szerepeltek. 

Az áprilisi iskolai Ki mit tud?-on Tiszáról szóló dalokat és dunántúli népdalcsokrot adtak elő. 

Májusban zenei bemutatón mutatták be tudásukat a gyerekek szüleinek,  

A júniusi pákozdi Gasztro fesztiválon moldvai, dunántúli népdalcsokrokkal léptek fel.  

Augusztusban a lengyelországi testvértelepülésre, a Wegierska Górka-ba érkező pákozdi küldöttség 
részeként a Junior citeracsoport is résztvett a lengyel település kulturális rendezvényein Tolna megyei 
és moldvai csokrokkal. 

Szeptemberben a Hagyományőrző Nap-on és a pákozdi csata emléknapján, októberben a Zene 
Világnapján szerepeltek. 

Karácsonyi dalokat citeráztak az iskolai karácsonyi műsoron, az adventi gyertyagyújtáskor, és a 
Falukarácsonyon. 

2. Hagyományőrző Szakosztály 
 

A hagyományőrző szakosztály keretein belül március óta tevékenykedik az Eszterlánc néptánccsoport 
3-6 éves óvodáskorú gyermekek részére. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve, a gyermekek 
tudásának és képességeinek legmegfelelőbb játékfűzéseket és táncokat tanulják.  

A szeptemberi Pákozdi Napok rendezvénysorozat műsorában már saját műsorral léptek fel a kis 
táncosok, akiket a közönség vastapssal jutalmazott.  

A Hagyományőrző Szakosztály keretein belül a pákozdi művelődési ház udvarán heti rendszerességgel 
íjászatot tartottak az érdeklődőknek. Idén a nemzeti ünnepeinken hagyományőrző bemutatókon vettek 
részt.  

Március 15-én az iskola tanulói íjászkodhatott a felügyeletük alatt.  
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Nyáron, 3 alkalommal sport tábort szerveztek, decemberben pedig megtartották első versenyüket 

Pipacsos néptánccsoport a fiatal felnőtt korosztályt öleli fel.  

Fellépseik: 

Áprilisban két fellépésük is volt, a Fehérvári Halünnepen Székesfehérváron, illetve Ízes-Ínyes 
Ünnepen Pázmándon.  

Júniusban a Lics pincészetben a Múzeumok éjszakáján és a pákozdi Gasztro-fesztiválon is mulattatták 
a fesztiválra látogatókat. Augusztusban kijutottak a Felvidéki testvértelepülésre, Ipolybalogra, ahol a 
Szent Korona Ünnepen léptek fel, immáron sokadszor kapva meghívást.  

Ősszel, szeptemberben a Novaj Pusztai Vigasságokokon, Székesfehérvár-Kisfaludon, majd a 
Maroshegyi Napokon szerepeltek. Valamint Pákozdon a Pákozdi Napok rendezvénysorozaton több 
alkalommal. Ekkor kerül megrendezésre a szüreti felvonulás is, melyen minden évben szívesen 
vesznek részt.  

Novemberben az Abajka citerazenekar által szervezett Borkóstolón nem csak fellépőként, hanem 
segítőként is részt vettek.  

Az év a decemberi Falu karácsonyán való nagy sikerű fellépéssel zárult. 

 

3. Kamarakórus Szakosztály 

A hagyományosan megrendezésre kerülő húsvéti koncertnek a szokásoknak megfelelően a pákozdi 
református templom adott otthont, a műsorban  egyházi művek, zsoltárok hangzottak el. 

Júniusban a Lics pincészet meghívására  a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat keretében vidám 
hangvételű dalokat adott elő a kórus. 

Júliusban, az immár évekre visszanyúló baráti kórus meghívásra, Kosdra volt hivatalos a kórus. Ez 
alkalommal egy karitatív célból megrendezett templomi fellépésen vettek részt 

Október elején a kórus az immár hagyományossá vált templomkerti koncertjét rendezte meg a 
református templom kertjében. A műsorral egybekötve gyermekek ének-zenei tehetségkutatóját is 
megrendezték.   

Novemberben a székesfehérvári VOKE Művelődési Ház fotókiállításán léptek fel. 

Decemberben az adventi időszakban a kórus több meghívásnak is eleget tett. Advent első vasárnapján 
a nádasdladányi református gyülekezet által szervezett délutáni rendezvényen tette emlékezetessé a 
várakozást adventi-karácsonyi koncertjével.   

Advent második vasárnapján egy maradandóan emlékezetes hétvégét töltött el a kórus, a Pákozdtól 
közel 300 km-re fekvő Mádon, a helyi református gyülekezet meghívására.  
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A szombati koncertet követően a helyiek kedves vendégszeretetét és a híres Tokaj hegyvidéki bort is 
élvezhette a kórus. A vasárnapi istentiszteleten való szolgálat előtt arra is volt lehetősége a kórusnak, 
hogy a híres mádi zsinagógában megszólaltasson egy kórusművet. 

Az adventi időszak utolsó fellépése a VOKE Művelődési Ház nyugdíjas klubjának meghívása volt.  

A karácsony előtti napokban megtartott karácsonyi koncertnek ismét a pákozdi katolikus templom 
adott otthont, ahol egyházi és világi karácsonyi dallamok is felcsendültek. 

 

4. Népdalkör és Néptánc Szakosztály 

 

A Pákozdi Népdalkör fellépései 2015-ben: 

Áprilisban a székesfehérvári Kert-Expo-n Fejér-és Vas megyei népdalcsokrokat adtak elő, a dinnyési 

térségi és országos KÓTA minősítésen “Dicséretes” fokozatot értek el. 

Májusban Szabadegyházán népzenei találkozóra, Abasáron Katonai Fesztiválra kaptak meghívást, 

ahol a citerazenekarral közösen katonai népdalcsokrokat adtak elő. 

A júniusi pákozdi Gasztro fesztiválon az Abajka citerazenekarral vidám szüreti csokorral léptek fel. 

Az augusztusi nemzeti ünnepen ünnepi népdalcsokrokkal szerepelt a népdalkör három pákozdi 

rendezvényen is. 

Szeptemberben a pákozdi nyugdíjasklub 40 éves jubileumi rendezvényén, valamint a székesfehérvári  

Maroshegyi Vigasságokon immár második éve léptek fel.. 

A karácsonyi ünnepkörben is több rendezvényen örvendeztették meg a község lakosságát. 

A 2015-ös év a sikeres fellépések mellett szakmailag is előrelépést jelentett a csoport számára, hiszen 

új tájegységek dalaival bővítették repertoárjukat 

A szakosztályon belül működő Pipacsos Néptáncsegyüttes és a Bogárhalom-Csíkmák 

Néptáncegyüttes fellépései: 

Áprilisban meghívásnak tettek eleget, és ellátogattak Pázmándra a Bálint Boráriumba, ahol az Ízes-

Ínyes Fesztiválra. 

Nyáron Sárosdon egy alkotótáborba hívták őket fellépni, ahol szintén visszatérő fellépők.  

Ősszel a szeptemberi Maroshegyi napokra látogattak ki, valamint Sárosdra kaptak meghívást egy 

kézműves találkozóra, ahol szívesen táncoltak a közönségnek. Az őszi programsorozat része a Pákozdi 

Szüreti felvonulás, ahol minden évben képviseli magát a csoport. 
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Decemberben teljesítették a falu időseinek köszöntésére kapott felkérést, ahol tánccal színesítették a 

karácsonyi műsort.  

5 .Pákozdi Kulturális Egyesület Mazsorett Szakosztálya 

A Mazsorett csoport 2015 évben is inaktív volt. 

 

IV.  Számviteli beszámoló 

 

A számviteli beszámoló bemutatása 

 

A 2015. évi mérleg a pénzügyi beszámoló 1. számú melléklete. 

 

 Könyvelés, könyvvizsgálat 

 

Az egyesület könyvelését vállalkozói szerződés alapján a Kilman Consulting 

Kft.  ( 8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ln. 31. 2/1. Adószám: 12597172-2-07)  

végzi. A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek 

alátámasztva. 

 

 Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 

 

A számviteli beszámoló az egyesület gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi és 

jövedelmezőségi helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további 

kiegészítő információ nem szükséges. 
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Tárgyévi gazdálkodás bemutatása egyesületi szinten 

 

1. Bevételek 

 

911          Értékesítés bevétele           1 176 400,00 
969          Különféle egyéb bevétel        1,00 
974          Forgó eszk.egyéb kamat,        635,41 
985          Adó 1 %                        39 779,00 
9. számlaosztály 
összesen   1 216 815,41 

 

2 .Költségek 

511-11       Anyagköltség                 157 320,00 

511-12       Karbantartási anyagok          14 330,00 

511-13       Rezsianyagok                   15 940,00 

522-11       Bérleti dij                    184 193,00 

522-14       Belföldi utazás,szállás        262 042,00 

522-16       Eszközök javítása,karban.      35 000,00 

522-20       Könyvelés,könyvvizsgálat       82 550,00 

522-25       Telefon                        2 500,00 

522-29       Egyéb igénybe vett szolg.      2 000,00 

531-11       Hatósági,igazgatási díj,       2 000,00 

531-12       Bankköltség                    24 847,65 

541-3        Egyszerüsített foglk.bére      45 000,00 

567          Egyszerüs.foglalk.járulék      9 000,00 

571          Terv szerinti écs.             15 330,00 

572          Egy összegben elsz. écs.       156 000,00 

5. számlaosztály 

összesen   1 008 052,65 

 

 

 Személyi jellegű kifizetések: 

 

Az egyesületben 2015. évben személyi jellegű kifizetés csak egyszerűsített foglalkoztatás 

keretében történt Regős Zobor és Bíró András részére, akik az egyesületi szakosztályok 

fellépéseit segítették az év folyamán. 
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Az egyesület rendelkezésére álló pénzeszközök 2014.12.31. és  2015.12.31. állapot szerint: 

 

  2014. év végi záró adat 2015.év végi záró adat 

381         Pénztár HUF                    109 220,00 216 360,00 

384         Kápolnásnyék és Vidéke        250 581,00 2265,00 

385         Raiffeisen                     1 033 438,46 585 879,22 

 

 

Az egyesületnek 2015. december 31-én 1 000 000 forint követelése és 145 000 forint 

kötelezettsége volt Pákozd Nagyközség Önkormányzatával szemben. Ezen számlák 2016. 

január hóban kompenzációval kiegyenlítésre kerültek. 

 

Egyesületünknek 2015. december 31-én egyéb szállítói-, vevői-, NAV tartozása nem állt fenn. 

 

Az egyesületnek jelenleg elbírálás alatt van egy pályázata. Sikeres elbírálás után a 2016. évi 

működési költségüket tudjuk majd a szakosztályoknak támogatni.  

 

A mellékelt mérleg végleges, a 2016. május 31-én közzétételre kerülő éves pénzügyi 

beszámoló is változatlan formában kerül feltöltésre az Országos Bírósági Hivatal oldalára. 

 

Pákozd, 2016. március 14. 

 

 

        Komáromy Orsolya  

         elnök 

 

 

Melléklet:  közhasznúsági mérleg 

 


