TÖMÖRD KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
Tömörd község képviselı-testülete által alapított, a Vas Megyei Bíróság által
Pk. 60015/2006/4 számon kiemelten közhasznú fokozattal bejegyzett Tömörd Községért
Közalapítvány elkészítette 2009.évi számviteli beszámolóját.
Az egyszerősített beszámoló a közalapítvány célja szerinti kulturális, környezetvédelmi,
sporttevékenységet az alábbiakkal sikerült megvalósítani:
A közalapítvány 2009. évi bevétele 376eFt volt. Ebbıl 330e Ft a 2008.évi magánszemélyek
jövedelemadójának 1%-ának felajánlásából keletkezett.15eFt-ot egy magánszemély adományozott a közalapítványnak. Minden egyéb felajánlást külön köszönünk!
A lekötött bankbetét után 31eFt kamatot kaptunk.
A kiadások összege 165eFt. Ebbıl mőködési költség (babérkoszorú, vonatjegy, webkönyv,
viaszozás alapanyagai, bankköltség, stb.) 31eFt. A község honlapját a budapesti NIOK Alapítvány
CivilTech Informatikai Adományozó programja által meghirdetett, sikeres pályázat útján elnyert,
33eFt-os szoftver vásárlásával sikerült létrehozni. A honlap mőködési költségét az Önkormányzat
állja.
A Polgári Magyarországért Alapítvány Civil Szervezetek számára 2009 II. pályázatán bronz
emléktáblát nyertünk, amelyet Kligl Sándor készített és templomunk külsı falán.látható Annak
kiegészítéseként 102eFt-ért készíttettük el az áldozatok nevét megörökítı 2 márványtáblát.
A közalapítvány vagyona az év eleji 366eFt pénzeszközrıl az év végére 577eFt-ra nıtt, melyet
kötelezettség nem terhel, de az alapító szerint 100eFt nem használható fel.
A közalapítvány vezetı tisztségviselıi, továbbá a honlap szerkesztıje a közalapítványtól semmiféle
juttatást nem kaptak, mindnyájan községünk fejlıdésének érdekében, önként vállalt feladatként
végzik tevékenységüket.
A közalapítvány 2009. évi rendezvényei, eseményei:
Január 25.

Dumovits István plébános úr elıadása: A szolgálati egyház a jelenlegi missziós
területen, Magyarországon c

Február 21.

Farsangi bál.

Április 04. Szemétgyőjtési és parkosítási akciót hirdettünk az Önkormányzattal közösen: „Együtt
a tisztább környezetünkért” címmel.
Augusztus 08. Tevékenyen részt vettünk a Falunap lebonyolításában
Augusztus 15. Tömörd község I. és II. világháborús áldozatainak emléktábla-avatási ünnepsége
Augusztus 17. Elindult Tömörd község honlapja a világhálón: www.tomord.hu címen
Folyamatos fejlesztıje: Szabó Gábor
November 08. Dr. Miletits Erzsébet szemész doktornı elıadása: A szem betegségei címmel

November 16. Elsı alkalommal Önkéntes véradást szerveztünk a Faluházban
November 28. Simon-Nagy Rita foglalkozása: Viaszkép és viasz karácsonyfadíszek készítése
December 14. Karácsonyi hangverseny a templomban: a dr. Csepregi Horváth János Általános
Iskola diákjaival, kik között tömördiek is zenéltek.
December 21. A büki Sok-Szín-Pad Társulat és a Lurkó Csoport elıadása: Charles Dickens:
Karácsonyi ének címő darabja
Tevékenységünkrıl évente a Répce-vidék lakóinak hírmondójában, a Promenádban is
beszámolunk.
2010-ben is szeretnénk folytatni sikeres programjainkat.
Az idei évben a Faluház parkjában az Önkormányzatunkkal együtt egy közösségi, fedett, kiülı,
faszerkezetes, a Faluházzal azonos típusú, zsindelyfedéső esıbeálló megépítésé hez szeretnénk
hozzájárulni. Ha Ön úgy érzi, terveink megvalósításához segítséget nyújthat, kérjük személyi
jövedelemadójának 1%-át ajánlja fel Közalapítványunknak!
Adószámunk: 18897119-1-18 Támogatását elıre is köszönjük!
Tömörd, 2010. március 04..
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kuratórium elnöke

