A DOHNÁNYI KERT TÁRSASÁG
2010. évi
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
A DOHNÁNYI KERT TÁRSASÁG Közhasznú Egyesület-et a Fővárosi Bíróság 14. Pk.
60.775/2009/3 sz. végzése szerint 13.670 sorszámon jegyezte be 2009. december 22-én.
Az Egyesület székhelye: 1021 Budapest, Széher út 24/a.
Az Egyesület KSH számjele: 722 497
Fordulónap: 2010. december 31.
Az egyesület a 2010. évben az alapító okiratban meghatározott közhasznú
tevékenységét gyakorolta.

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A DOHNÁNYI KERT TÁRSASÁG Közhasznú Egyesület 2010. évben gazdazdálkodásáról a
számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A

egyesület mérlegének összege 83692 Ft, saját tőke 0 Ft.
A 2010. évi gazdálkodás során az egyesület az alábbi bevételek elérése mellett az alábbi
költségekkel gazdálkodott:
1. Az egyesület bevételének bemutatása 1997. évi CLVI. tv. 18. § (2) szerint
a.) Az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú célra vagy
működési költségek fedezésére kapott támogatás nem volt.
b.) Közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel
nem volt.
c.) Tagdíj bevétel 2010-ben 47000Ft.
d.) Egyéb bevétel 186897Ft.
2. Az egyesület, mint közhasznú szervezet költségei: 1997. évi CLVI. tv. 18. § (3) szerint
A költségek a cél szerinti tevékenység folytatása érdekében merültek fel:
a.) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek (ráfordítások, kiadások) 134680
Ft.
b.) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek: 0 Ft
(ráfordítások, kiadások)
3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 1997/CLVI.tv. 19§ (3) c
Az egyesületnek 2010. évben a vagyoni helyzete a következőképpen alakult:
Követelések: 0 Ft
Pénzeszköz összesen: 233897Ft.
Tárgyi eszközök nettó értéke: 0 Ft.
4. Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatása, összege 1997/CLVI.tv. 19§ (3)
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Az egyesület tisztségviselői nem kaptak semmiféke juttatást vagy költségtéritést 2010-ben.
5. A közhasznú tevékenység rövid beszámolója 1997/CLVI.tv. 19§ (3) g
Az egyesület 2010. évi beszámolója
Pénzügyi beszámoló:
Az egyesület bevétele a tagoktól beszedett tagdíjakból ( 47000 Ft) valamint priv’t
adományokból (186897Ft) származik, összesen: 233897Ft.
A kiadások a közhasznú tevékenység végrehajtásához kapcsolódnak:
- alap működési és adminisztratív költségek: 15 616 Ft
- célirányos tevékenységgel kapcsolatos költségek: 134 680 Ft
Az év során megtakarított összeget (83692Ft) arra használjuk, hogy egy tartalék alapot
képezzünk, mely lehetővé teszi pályázatok önrészének kifizetését, illetve nagyobb összegű
munkák elvégzését.
Szakmai beszámoló
Az Egyesület az alapító okiratban kijelölt célok és vállalt feladatok szerint dolgozott.
Tevékenysége közhasznú jellegű volt, amely a következő célcsoportokra terjedt ki:
1. A történelem során elpusztult kerti elemek rekonstrukciója, a kert eredeti terv szerinti,
szakszerű helyreállítása.
2. A kert zenetörténeti hagyományinak ápolása, Dohnányi és tanítványai emlékének
őrzése.
3. Az Önkormányzattal és helyi civil szervezetekkel együttműködve a kertet
megismertetni az érdeklődőkkel lokálpatrióta, nemzeti és nemzetközi szinten.
Dohnányi Ernő szelleméhez méltó módon, zenei, kulturális illetve kerttörténeti értékek
bemutatására megfelelő formákat kialakítani (pl. többnyelvű web információs oldal,
nyitott kert napok, iskolával való együttműködés, alkalmi koncert, kiállítás).
4. A kert megőrzésében az emberek, egyesületek, gazdasági szereplők valamint
önkormányzati szervek és intézmények együttműködésének előmozdítása.
A konkrét tevékenységek az alábbiak voltak:
március 5. Az egységes és koncepciózus kertgondozás és rekonstrukció érdekében
együttműködési szerződési javaslattal kerestük meg Dankó Virág II. Kerületi
Alpolgármester Asszonyt. Ezt a kezdeményezést, anyagi okokra hivatkozva, az
Alpolgármester Asszony elutasította. (1, 4)
április.10-11. Kertgondozás civil szervezetekkel (Monte Corona Egyesület, Civilek a
Palotanegyedért Egyesület) és más önkénteskkel. (1, 4)
május 15. Az egyesületnek elkészült a honlapja, önkéntes munkával. (2, 3)
május-júnus A medencéhez vezető lépcsősorok rekonstrukciója önkéntes munkával. (1, 4)
június Ruttkay Zsófia cikke az Egyesületről a Budai Polgár 2010. évi 11. számában. (3, 4)
július 6. A Nyék-Kurucles Egyesület vezetőségének látogatása a kertben. (3, 4)
szeptember 19. Prunyi Ilona jótékonysági koncertje az egykori kertészlakban, valamint
vezetés a kertben a Kulturális Örökség Napjai 2010 rendezvénysorozat részeként.
Több mint 150 érdeklődő, de csak 45 embernek tudtunk helyet biztosítani. (23)
december Az év folyamán megnőtt a tagságunk: 45 pártoló tagunk, valamint 2
előadóművész tiszteletbeli tagunk van, közöttük több külföldi személy is.
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A tervezettel ellentétben nem sikerült a vízköpő rekonstrukciója, anyagi okok miatt. Mivel a
szobor állaga tovább romlott, ezt a munkát a jövő év egyik fő feladatának tekintjük.
2011. évi programterv
Az egyesület 2011-ben a szervezet működési fenntartása mellett az alábbi konkrét célokat
kívánja megvalósítani:
- Kertgondozás önkéntesekkel, több alkalommal, az alábbiak szerint.
Tisztítás.
Rőzsasor pótlása a felső részen.
Az eredeti útak kibontása.
A medence feletti lelátó rekonstrukciója.
A medence környékének növényekkel való űjraültetése, Alföldy Gábor tervei alapján.
Az alső kapu és kerités javitása az Önkormányzattal együttműködve.
- A Kulturális Örökség Napjai 2011 rendezvénysorozat részeként kerti koncert, illetve vezetés
a kertben.
- A medence erősen sérült vizköpőjének szakszerű rekonstrukciója.
- Együttműködés létesítése Dohnányihoz kapcsolódó intézményekkel (Zenetudományi
Intézet).
- Pénzforrások teremtése adományok és pályázat útján.
- Pártoló tagok és tiszteletbeli tagok felvétele.
- PR tevékenység.

Ruttkay Zsófia
Elnők

Budapest, 2011. május 18.

Záradék:
A fenti közhasznú jelentést a DOHNÁNYI KERT TÁRSASÁG Közhasznú Egyesület
Közgyűlés 2011. május 20-án elfogadta.
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