
Tájékoztatás a Szigetbecse Községért Közalapítvány 2018. évi munkájáról, 
2019. 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. 
 
2018. 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, felújítottuk az Életfánkat, padokat 
vásároltunk. Büszkék vagyunk rá, hogy sikeresen 
elkészítettük községünkben és immár második 
alkalommal is felállítottuk a Betlehemi jászolt az óvodai 
dolgozók és több önkéntes támogató bevonásával. 
Ezúton is megköszönjük anyagi támogatásukat és 
munkájukat. Jótékonysági mikulásfutás szerveztünk az 
önkormányzat képviselőivel közösen. A befolyt 
adományt az iskolás és óvodás gyermekek részére 
ajánlottuk fel.  Részt vett alapítványunk a Szigetzugi 
Duna Napok Ráckeve-Szigetbecse 2018. június 29 – július 
1-i rendezvény szervezésében. Községünkben a Duna 
Napok megvalósult eseménye volt a kincskereső túra, 
robotika és játszóház, futás, zenekarok fellépése, 
valamint a Duna fotó workshop az André Kertész 
Emlékmúzeumban. 5 fő helyi lakos felajánlásával 
süteményeket készítettünk a résztvevő vendégeknek, 
lakosoknak.  
 
A részünkre felajánlott és 2018. évben átutalt személyi 
jövedelemadó 1 %-ából - amely 366 eFt volt – az iskolai 
játszótér építésére, óvodai eszközbeszerzésre 
tartalékolunk pénzt. Támogatjuk belőle a 
Sportegyesületünk működését, valamint az egészségügyi 
szolgálat részére eszközbeszerzésre adtunk anyagi 
támogatást. Pénzügyi forgalmunk nagyrészét a falunap 
bevételeinek és költségeinek lebonyolítása jelentette. 
Sok munkát fordítottunk a LEADER pályázati anyag 
beadására, melyet közel egy éve adtunk be, de a 

pályázat eredményéről még a mai napig sem kaptunk 
értesítést.  
 
2018. évi pénzforgalmunk volt ezer Ft-ban 
 

 

 
2019. évi terveink 
Nagy reményeket fűzünk ez évben ahhoz, hogy beadott 
pályázatunk sikeres lesz, s végre döntés születik ez 
ügyben. Ezért ez évben az eddigi, hagyománnyá váló 
rendezvényeinken, támogatásainkon túl nagy 
fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani. Így a pályázati 
támogatásból kültéri fitnesz sporteszközöket helyezünk 
ki a Balassi téri tó mellé, a Tőzike tanösvényen fedett 
tűzrakó helyet létesítenénk, mellette köteles játszóteret 
(kis kalandpark) építünk. A Művelődési házban, valamint 
kültéri rendezvényeink színvonalasabb lebonyolításához 
hangtechnikai eszközöket vásárolunk. 
Világhírű fotóművészünk, André Kertész születésének 
125. évfordulója alkalmából az ünnepség szervezésében, 
valamint a 2019. évi Szigetzugi Duna Napok 
rendezvényén részt veszünk.  
 
Amennyiben jónak tartja fenti terveinket, kérjük 
támogassa továbbra is alapítványunkat a személyi 
jövedelemadó 1 %-ának felajánlásával.  
Adószámunk: 19180650-1-13 

                                                         Lumei Sándorné 
                                                     Kuratórium elnöke 

 

  Bevételeink:  eFt 

1.  Szigetbecse Önkormányzat  220 

2.  Személyi jöv.adó 1 %-a 366 

3.  Jótékonysági mikulásfutás 68 

4.  Falunapra 1343 

5.  Közösségi célú bevétel 4 

8.                  Összes bevétel 2001 

  Kiadásaink:   

1. Anyák napi ünnepség 41 

2. Egészségügyi feladatok 63 

3. Sport Egyesületnek támogatás  51 

4. Falunapra 1370 

5. Balassi téri park rendezés 44 

6. Működési költség  102 

8. Betlehemi jászol és Mikulás 63 

9. Óvodai nevelés 66 

10. Iskolai oktatásra 78 

               Összes kiadás 1878 


