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Tisztelt kalaznói hétvégi ház Tulajdonosok! 
 
Kalaznón 2006-ban alakult meg A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület, 16 alapító taggal, kalaznói 
lakosok, és hétvégi ház tulajdonosok összefogásával. Az Egyesület tagja lehet minden Kalaznóért 
tenni akaró ember, aki egyetért az Egyesület céljaival. A fıleg kulturális tevékenységet végzı 
Egyesület munkájáról és gazdálkodásáról a www.kalaznoert.egalnet.hu oldalon tájékozódhatnak, 
ahol van német nyelvő összefoglaló is.  
Kérjük, hogy támogatásukkal továbbra is segítsék a falu érdekében végzett munkánkat. 
 
Egyesületünk pénzügyi helyzete:  
- A hétvégi ház tulajdonosok adományai: Minden kalaznói lakos után az Önkormányzat állami 
támogatást kap, amibıl gazdálkodik. Kalaznón azonban egyre kevesebb az állandóan ott lakó 
ember, így, az állami támogatás egyre kevesebb fı után jár.  
 Ezt az állami támogatást szeretnék a Kalaznón csak szabadidejüket töltı háztulajdonosok 
2005 óta úgy kiegészíteni, hogy anyagi támogatást adnak a falunak, hiszen az utakat ık is 
használják, a közvilágítás számukra is világít, a falu rendezvényein ık is részt vesznek. Az önkéntes 
támogatás mértékét, nem kötelezı érvénnyel, házanként évi 25 000 Ft-ban jelölték meg a felajánlók.  
 2008-ban László János polgármester úgy döntött, hogy ezt a támogatást a nyaralók A 
Fejlıdı Kalaznóért Egyesület számlájára fizessék be, hogy az összeg ne aprózódjon el a falu 
mindennapi gondjainak megoldásában, hanem azt az Egyesület a falu érdekében, céljainak 
megvalósítására fordítsa. Ezt a döntést Máté Ambrus, jelenlegi polgármester is megerısítette, lásd: 
2011. 03. 14-i levél.  
 Három év alatt az Egyesület számlájára ebbıl a támogatási formából 767 000 Ft érkezett, 
melyet elkülönítetten győjtünk. A támogatókról honlapunkon tájékozódhatnak. A Fejlıdı 
Kalaznóért Egyesület taggyőlésének  8./2011./III.14. számú határozata szerint  a „A hétvégi ház 
tulajdonosok adományait továbbra is győjti és tartalékolja az Egyesület, a Kossuth utca 28. sz. ház  
felújítására. Addig is, amíg erre sor kerül, most a ház állagmegırzését elvégzik.” 
- Tagdíjak: A tagok évente fejenként 1 500 Ft tagdíjat fizetnek be, melyet mőködési költségekre 
fordítunk, postaköltség, papír, koszorú, stb.  
-  Pályázatok: Az Egyesület eddig pályázati úton nyert támogatásokból valósította meg 
programjait.  
- Szja 1%-ának felajánlása: Minden adózó magyar állampolgár adója 1%-át felajánlhatja egy civil 
szervezet számára. Így az elmúlt évben Egyesületünk 223 753 Ft támogatást kapott, melybıl 
néhány idei programot és mőködési költségeinket fedezzük.  
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