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Tájékoztatása Szigetbecse Községért Közalapítvány 

2017. évi munkájáról, 2018. évi terveiről 
 

Közalapítványunk munkáját az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról a 2011. évi CLXXV. 
törvényben foglaltak alapján, s az alapító önkormányzat 
célkitűzésének figyelembevételével végzi. 
Közalapítványunk közhasznú minősítésű közalapítvány. 
Közalapítvány Kuratóriumának tagjai: Lumei Sándorné 
elnök, Czár János, dr. Cserny Zsuzsanna, Gellai Zsanett, 
Horák György, Schmidt Mihályné, Szűcs Ferencné tagok. 
A Kuratórium tagjai továbbra is társadalmi munkában 
végzik feladataikat. 
 
2017. évben a már hagyománnyá vált rendezvényeinket 
ismételten megszerveztük, tevékenységünkkel igyekeztünk 
minél szélesebb kört támogatni, segíteni. Közhasznú 
munkáink voltak: községi anyák napi ünnepség 
szervezése, év tanulója díj átadása, óvodai-, iskolai nevelés 
támogatása, falunap szervezésében, falutakarításban 
részvétel, községi rendezvények támogatása eszközök 
(sátrak, hangtechnikák, sörpad garnitúrák) biztosításával. 
Tovább folytattuk a Balassi téri park rendezését. Büszkék 
vagyunk rá, hogy sikeresen elkészítettük községünkben az 
első Betlehemi jászolt az óvodai dolgozók és több önkéntes 
támogató bevonásával. Ezúton is megköszönjük anyagi 
támogatásukat és munkájukat.  Jól sikerült és színvonalas 
fotó- és szoborkiállítást szerveztünk ősszel a Művelődési 
házban, mely kiállítást sokan meglátogattak.  
Az Önkormányzatunktól 460 db Anré Kertész és 
Szigetbecse című könyvet kaptunk adományként. A könyv 
értékesítéséből származó bevételt az Emlékház 
karbantartására fordítjuk.  
A részünkre felajánlott és 2017. évben átutalt személyi 
jövedelemadó 1 %-át, 431 eFt-ot a betlehemi jászol 
elkészítésére, óvodás, iskolás gyermekek részére 
színházi előadás szervezésére, sport támogatásra 
fordítottuk, illetve ajánlottuk fel. 
                      

 
 
 

 
 
 
 
 

2018. évi terveink 
Ez évben az eddigi, hagyománnyá váló rendezvényeinken, 
támogatásainkon túl, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal együttműködve szeretnénk megvalósítani 
a már régóta dédelgetett Ulmer Schachtel (ulmi dereglye) 
szobor elkészíttetését a tóparton, mellyel emléket 
szeretnénk állítani a község őseinek. A Német Tovább 
folytatjuk a Balassi tér rendezését, pályázati lehetőségeink 
figyelembevételével folytatjuk a községfejlesztési 
terveinket, feladatainkat.  

      
Kérjük, támogassa továbbra is alapítványunkat a 
személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásával. 
 

2017. évi pénzforgalmunk ezer Ft-ban: 

 
 
Adószámunk: 19180650-1-13 
                                                         Lumei Sándorné 

                                                     Kuratórium elnöke 
 

Bevételeink:
1. André Kertész könyv értékesítése 542
2. Dárdai kiadványra adomány 200
3. Sport támogatásra Autóker Gamma 300
4. Falunapra 1449
5. Személyi jöv.adó 1 %-a 431
6. Bank kamat 46
7. Szigetbecse Önkormányzat támogatása 70
8.                 Összes bevétel 3038

Kiadásaink:
1. Anyák napi ünnepség 51
2. Dárdai István kiadványra 200
3. Sport Egyesületnek támogatás átadása 354
4. Falunapra 1179
5. Balassi téri park rendezés 27
6. Működési költség (bank, irodaszer,utazási ktg. 67
7. Stég építésre 700
8. Betlehemi figurák 260
9. Szobor és fotó kiállításra 14
10. Iskolai oktatásra 55
11. Zenebarátok kör támogatása 30

             Összes kiadás 2937
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Kedves Adózó! 
 
Szigetbecse Községért Közalapítványunk Kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik  a 2017. 
rendelkező évben Szigetbecse Községért Közalapítványunk (adószám: 19180650-1-13) javára ajánlotta fel 
személyi jövedelemadójának 1 %-át. 
 
A felajánlásoknak köszönhetően, 416.270 Ft-ot kapunk az államtól a lakosság személyi jövedelemadójából. 
melyet várhatóan a következő közhasznú tevékenységre szeretnénk fordítani. 
 
betlehemi jászol (még eddig nem volt a falunkban)                 150.000 Ft 
Színházi előadás (Kolompos együttes) gyerekeknek                125.000 Ft 
„Év tanulója díj” odaítélése                                                        25.000 Ft 
Anyák napi ünnepség, emblémák felrakása Életfára                  50.000 Ft 
Tömegsport támogatás                                                                30.000 Ft 
Fotó és szobrász kiállítás szervezése                                          26.000 Ft 
Park virágosítása                                                                         10.000 Ft 
 
Akik szja bevallásukban név és cím adatainak Közalapítványunk részére történő megadásához hozzájárult, 
azoknak személyesen is megköszönjük a felajánlást. Tisztelettel várjuk felajánlásaikat a következő években 
is! 
 


