TÖMÖRD KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
2014.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 2014.évi számviteli beszámolóját.
A közalapítvány 2014. évi bevétele 189 eFt volt. Ebből a 2013.évi magánszemélyek
jövedelemadójának 1%-ának felajánlásából 185 e Ft keletkezett. A lekötött bankbetétek után
4e Ft kamatot kaptunk..
A kiadások összege 384 e Ft. Ebből 167 e Ft-ból 63 fő látta a szombathelyi Weöres Sándor
Színházban A dzsungel könyve című előadást, 178 e Ft a Gradics erdő közjóléti engedélyezési
tervének és egyéb kapcsolódó dokumentumainak költsége, 24 e Ft parkosítás, 4 e Ft bankköltség,
11e Ft posta, nyomtatvány.
A közalapítvány vagyona az év eleji 1 367 e Ft pénzeszközről az év végére 1 172 e Ft-re csökkent,
melyet kötelezettség nem terhel, de az alapító szerint 100 e 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 2014. évi rendezvényei, eseményei voltak:
03.01.
04.19.
05.18.
07.02.
08.03.
10.23.
12.20.
12.21.

Farsangi bál lebonyolításában segédkeztünk
Húsvétváráson segédkeztünk
Büki Sok-Szín-Pad: 2 előadása: H. Sachs: A tüzes vas és a Bajusz
Falunapon segítséggyújtás az Önkormányzatnak
A temetőbe áthelyezett kőkereszt megáldása
Büki Sok-Szín-Pad: Török Dezső: A sötét huszár c. előadás
Segítettük a karácsonyi kézművel foglalkozás lebonyolítását
Karácsonyvárás a Betlehemnél

Tevékenységeinkről a Répcevidék c. lapban is beszámolunk havonta.
Terveink 2015-re:
1. Az I. világháború centenáriumára pályázati pénzből szeretnénk felújíttatni Biricz János tábori
lelkész sírját, aki megjárta a világháború harctereit. Ha nem sikerül pályázni, akkor alapítványi
pénzből finanszíroznánk azt.
2. Az egyházközséggel közösen rendbe kellene tennünk a papi sírokat is! Egy közös síremléket
kellene állítatnunk, hiszen valamennyien a faluért. annak lakóiért sokat tettek.
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, 2015. április 08.

Kissné Szabó Ágota
kuratórium elnöke

