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TÖMÖRD KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
2011. 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 2011.évi számviteli beszámolóját.
Az egyszerősített beszámoló a közalapítvány célja szerinti kulturális, környezetvédelmi,
sporttevékenységet az alábbiakkal sikerült megvalósítani.
A közalapítvány 2011. évi bevétele 465e Ft volt.
Ebbıl 335e Ft a 2010.évi magánszemélyek jövedelemadójának 1%-ának felajánlásából
keletkezett. 100e Ft-ot egy tömördi székhelyő vállalkozás adományozott a közalapítványnak, 10e
Ft-ot pedig a Szombathelyi Erdészeti Zrt.. A lekötött bankbetét után 20e Ft kamatot kaptunk.
A kiadások összege 35e Ft. Ebbıl mőködési költség (papír, bankköltség, regisztráció stb.) 9e Ft.
11e Ft értékben facsemetét vásároltunk, mely a parkban került elültetésre pótlásként. 5e Ft-ot
faluzászlóra költöttünk. 10e Ft-ért a trianoni kereszthez 1 m3 rönköt használtuk fel.
A közalapítvány vagyona az év eleji 740e Ft pénzeszközrıl az év végére 1.170e 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 2011. évi rendezvényei, eseményei:
Február 20.

Szabó Imre atya: A missziókról c. elıadása

Február 24.

Beszélgetés Halmosi Péterrel a fociról, a Haladásról és a
külföldi tapasztalatokról

Március 05.

Farsangi bál lebonyolításában segédkeztünk.

Március 26.

Szemétgyőjtési és parkosítási akciót hirdettünk
„Együtt a tisztább környezetünkért” címmel.

Július 02.

Kistérségi Nap Tömördön rendezvényen segédkeztünk

Július 27.

Tevékenyen részt vettünk a Falunap lebonyolításában

Szeptember 08.

Edl Román: Összetartozunk Csíksomlyón

November 19.

Büki Sok-Szín-Pad Társulat bemutatója: Goldini: A legyezı

November 20.

Szabó Imre atya a bennszülöttek vallásáról, házassági

címő elıadása

szokásaikról és a családi életükrıl tartott elıadást
December 13.

dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola diákjainak
Adventi hangversenye

Tevékenységünkrıl évente a Répce-vidék lakóinak hírmondójában is beszámolunk.
2012-ben is szeretnénk folytatni sikeres programjainkat.
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Terveink:
-

Kettıs kereszt emlékhely környezetének parkosítása és az emlékmő avatása, valamint
a rovásírással készült táblák ünnepélyes átadása 2012 júniusában,
pályázatok benyújtása községünk fejlıdésének érdekében.

Ha Ön úgy érzi, terveink megvalósításához segítséget
jövedelemadójának 1%-át ajánlja fel Közalapítványunknak!

nyújthat,

kérjük

Adószámunk: 18897119-1-18

Támogatását elıre is köszönjük!

Kissné Szabó Ágota
kuratórium elnöke

Tömörd, 2012. január 26.

személyi

