TÖMÖRD KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
2010.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
Tömörd község képviselı-testülete által alapított, a Vas Megyei Bíróság által a Pk. 60015/2006/4
számon kiemelten közhasznú fokozattal bejegyzett Tömörd Községért Közalapítvány elkészítette
2010.évi számviteli beszámolóját.
Az egyszerősített beszámoló a közalapítvány célja
sporttevékenységet az alábbiakkal sikerült megvalósítani:

szerinti

kulturális,

környezetvédelmi,

A közalapítvány 2010. évi bevétele 488e Ft volt. Ebbıl 348e Ft a 2009.évi magánszemélyek
jövedelemadójának 1%-ának felajánlásából keletkezett. 100 eFt-ot a Szombathelyi Erdészeti Zrt, 20e
Ft-ot egy magánszemély adományozott a közalapítványnak. A lekötött bankbetét után 20e Ft kamatot
kaptunk.
A kiadások összege 325e Ft. Ebbıl mőködési költség (papír, bankköltség, stb.) 6e Ft. A Faluháznál
lévı park rekonstrukció lépéseként az Önkormányzattal közösségi, fedett kiülı faszerkezetes
(esıbeállót) hoztunk létre a közösségi kemence szomszédságában. Az építéséhez felhasznált 10,81 m3
rönköt - ami készvágását, házhozszállítását illeti-, finanszíroztuk 306e Ft összegben, 13e Ft értékben
hársfacsemetét vásároltunk, mely a parkban került elültetésre.
A közalapítvány vagyona az év eleji 577e Ft pénzeszközrıl az év végére 740e Ft-ra nıtt, melyet
kötelezettség nem terhel, de az alapító szerint 100e Ft nem használható fel.
A közalapítvány tisztségviselıi, továbbá a honlap szerkesztıje a közalapítványtól semmiféle juttatást
nem kapott, mindnyájan községünk fejlıdésének érdekében, önként vállalt feladatként végzik
tevékenységüket.
A közalapítvány 2010. évi rendezvényei, eseményei:
Január 16.

Büki Sok-Szín-Pad Társulat bemutatója: Békés Pál : A Tisza felsı folyása

Február 13.

Farsangi bál lebonyolításában segédkeztünk.

Március 20.

Szemétgyőjtési és parkosítási akciót hirdettünk az Önkormányzattal közösen:
„Együtt a tisztább környezetünkért” címmel.

Július 17.

Tevékenyen részt vettünk a Falunap lebonyolításában

Július 21.

Kapui Gyula elıadása: A toronyórák és a harangok világa

November 14. Sudár Lászlóné könyvbemutatója: „Mese és valóság” címmel
November 20. Büki Sok-Szín-Pad Társulat bemutatója: Félkoronás frigy
December 08. dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola diákjainak Adventi hangversenye
December 21. Büki Sok-Szín-Pad Társulat és a Lurkó Csoport elıadása:
Andersen: A kis gyufaárus lány
Wass Albert: Csillag az éjszakában

Tevékenységünkrıl évente a Répce-vidék lakóinak hírmondójában, a Promenádban is beszámolunk.
2011-ben is szeretnénk folytatni sikeres programjainkat.
Az idei évben a Faluház parkjában az Önkormányzatunkkal együtt egy újabb közösségi, fedett, kiülı,
faszerkezetes, a Faluházzal azonos típusú, zsindelyfedéső esıbeálló megépítéséhez szeretnénk
hozzájárulni, továbbá szeretnénk kialakítani egy Trianoni emlékhelyet, valamint egy kisebb mérető
mobil színpad vásárlására is pályáznánk.
Ha Ön úgy érzi, terveink megvalósításához segítséget
jövedelemadójának 1%-át ajánlja fel Közalapítványunknak!

nyújthat,

Adószámunk: 18897119-1-18
Támogatását elıre is köszönjük!

Tömörd, 2011. január 4.

Kissné Szabó Ágota
kuratórium elnöke

kérjük

személyi

