TÖMÖRD KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
A Tömörd község képviselı-testülete által alapított, a Vas Megyei Bíróság által
Pk 60015/2006/4 számon kiemelten közhasznú fokozattal bejegyzett Tömörd Községért
Közalapítvány elkészítette 2008.évi számviteli beszámolóját.
Az egyszerősített beszámoló a közalapítvány célja szerinti kulturális, környezetvédelmi,
sporttevékenységet az alábbiakkal sikerült megvalósítani:
A közalapítvány 2008. évi bevétele 418eFt. Ebbıl 245eFt a 2006-os alapítás óta elsı ízben a
magánszemélyek jövedelemadójának 1%-ának felajánlásából keletkezett. 2 gazdálkodó
szervezet 146eFt-ot adományozott a közalapítványnak. Minden felajánlást külön köszönünk!
A lekötött bankbetét után 14eft kamatot kaptunk.
A kiadások összege 677eFt. Ebbıl mőködési költség (hirdetés, posta, bank költség) 14eFt.
663eFt az önkormányzat által a Faluház melletti parkban létesített szabadtéri közösségi kemence
kivitelezését részben finanszírozta. Így az szja 1%-ából befolyt 245eFt is teljes egészében a
közösségi kemence létesítéséhez került felhasználásra.
A közalapítvány vagyona az év eleji 625eFt pénzeszközrıl az év végére 366eFt-ra csökkent,
melyet kötelezettség nem terhel, de az alapító szerint 100eFt nem használható fel.
A közalapítvány vezetı tisztségviselıi részére a közalapítvány semmiféle juttatást nem nyújtott,
mindannyian a község fejlıdésének érdekében önként vállalt feladatként végzik tevékenységüket.
A közalapítvány 2008. évi rendezvényei, eseményei:
Február 02.
Február 17.
Március 06.

Április 19.
Április 2o.
Augusztus 02.
Október 24.

November 15.
November 30.

December 13.
December 16.

Farsangi bál
dr Sándor Gergely ismeretterjesztı elıadása: Közös
betegségeink házi kedvenceinkkel címmel.
Nagy Imre ismeretterjesztı elıadása:Tömörd-Csepreg-Kıszeg
erdıtömb turisztikai látványosságai és fejlesztési
terveirıl.
Szemétgyőjtési akció a községben.
dr. Nikl János ismeretterjesztı elıadása:Dél-Afrika, a
szivárványország címmel.
Falunap szervezése az Önkormányzattal, kemence átadása
A büki Sok-Szín-Pad Társulat elıadása: Zilahy
Lajos:Szénapadlás ; Lope de Vega: A nyaknyisszantó címő
darabja
Aikido (japán harcmővészeti) bemutató
Rozsnyai Aladár: Szövetségben a fák világával címő
filmjének bemutatása. A Duna TV-n is lejátszott,
térségünkrıl készült film vetítése.
A Csepregi Farkas Sándor Egylet karácsonyi mősora
(betlehemes játék)
Karácsonyi hangverseny a templomban: a dr. Csepregi
Horváth János Általános Iskola diákjaival, akik között
tömördiek is zenéltek.

Tevékenységünkrıl évente a Répce-vidék lakóinak hírmondójában, a Promenádban is
beszámolunk.
Tömörd, 2009. március 06.

Kissné Szabó Ágota
kuratórium elnöke

