TÖMÖRD KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
2013.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
Tömörd község képviselő-testülete alapította, a Vas Megyei Bíróság által
Pk. 60015/2006/4 számon kiemelten közhasznú fokozattal bejegyzett Tömörd Községért
Közalapítvány elkészítette 2013.évi számviteli beszámolóját.
A közalapítvány 2013. évi bevétele 450eFt volt. Ebből a 2012.évi magánszemélyek
jövedelemadójának 1%-ának felajánlásából 233 e Ft keletkezett. 180e Ft-ot a Trenkwalder Kft,
10 e Ft-ot Országos Erdészeti Egyesület adományozott közalapítványunknak. A lekötött
bankbetétek után 27 e Ft kamatot kaptunk..
A kiadások összege 455 e Ft. Ebből működési költség 3 e Ft. zászlórúd vásárlás 5e Ft, 477e Ft a
Kenderföldről a temetőben áthelyezett, felújított útszéli kőkereszt.
A közalapítvány vagyona az év eleji 1372 e Ft pénzeszközről az év végére 1367e Ft-re csökkent,
melyet kötelezettség nem terhel, de az alapító szerint 100e Ft nem használható fel.
A közalapítvány tisztségviselői, továbbá a honlap szerkesztője a közalapítványtól semmiféle
juttatást nem kaptak, mindnyájan községünk fejlődésének érdekében, önként vállalt feladatként
végzik tevékenységüket.
A közalapítvány 2013. évi rendezvényei, eseményei voltak:
02. 09.
03.31.
04. 13.
04.21.
05.26.
06.29.
07.20.
12.01.
12.22.

Farsangi bál lebonyolításában segédkeztünk.
Húsvétváráson segédkeztünk
Szemétgyűjtési és parkosítási akciót hirdettünk az Önkormányzattal közösen:
Csepregi Farkas Sándor Egylet zenés délutánja
Beszélgetés Guzmics Richárddal, a Haladás és a válogatott játékosával
Budapesti kirándulás ( Országház, Állatkert stb. ).
Falunapon segítséggyújtás az Önkormányzatnak
Csepregi Farkas Sándor Egylet könnyűzenei műsora
Karácsonyvárás a Betlehemnél

Tevékenységeinkről a Répcevidék c. lapban is beszámolunk havonta. 2013-ban is szeretnénk
folytatni sikeres programjainkat pl. színházi bemutatók, közönségtalálkozók stb.
Terveink:
1. A Hit Évében szeretnénk megmenteni a tömördiek Kenderföldeknél lévő kőkeresztjét, melyet
felújítva a temetőben állítanánk fel, majd szertartás keretében megszenteltetnénk.
2. Mobil sátor és dobogó beszerzését tervezzük a nagyobb rendezvények lebonyolításához,
melyek a Faluház főbejárata előtt lennének elhelyezve pl. Falunapon.
Ha Ön úgy érzi, terveink megvalósításához segítséget nyújthat, kérjük személyi jövedelemadójának
1%-át ajánlja fel Közalapítványunknak! Adószámunk: 18897119-1-18
Támogatását előre is köszönjük!
Tömörd, 2014. március 22.
Kissné Szabó Ágota
kuratórium elnöke

