
Tájékoztatás a Szigetbecse Községért Közalapítvány 2019. évi munkájáról, 
2020. 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. 
 
2019. évi pénzforgalmunk volt ezer Ft-ban 

 
2019. 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. Kiemelkedő  
és új feladatunk volt ez évben az André Kertész fotóművész 
125. születésnapi évfordulója alkalmából az ünnepség 
megszervezése, az épület belső felújítása és a park 
rendbetétele, gondozása, emléktáblák elkészítése. Tovább 

folytattuk a Balassi téri park rendezését, felújítottuk az 
Életfánkat, padokat vásároltunk. Büszkék vagyunk rá, hogy 
sikeresen elkészítettük községünkben és immár harmadik 
alkalommal is felállítottuk a Betlehemi jászolt az óvodai 
dolgozók és több önkéntes támogató bevonásával. Ezt az 
ünnepséget ez évben kibővítettük az Életfa park 
díszkivilágításával. Köszönet a segítőknek, valamint anyagi 
támogatásért az Önkormányzatnak. Jótékonysági mikulásfutás 
szerveztünk az önkormányzat képviselőivel közösen. A befolyt 
adományt az iskolás és óvodás gyermekek részére ajánlottuk 
fel.   
A részünkre felajánlott és 2019. évben átutalt személyi 
jövedelemadó 1 %-ából – a Kolompos együttest láttuk 
vendégül az óvodás és iskolás gyermekeink részére, valamint 
ismét támogattuk az „Év tanulóját”. A befolyt összegből 
költöttünk az Életfa park karbantartására, s támogattuk belőle a 
Sportegyesületünk működését. Ebben az évben már 
alapítványunk közreműködésével résesítette a Nyugdíjas 
Klubot és a zenebarátok Körét anyagi támogatásban az 
önkormányzat. Pénzügyi forgalmunk legnagyobb részét ez 
évben is a falunap bevételeinek és költségeinek lebonyolítása 
jelentette.  
 
2020. évi terveink 

 
Nagy reményeket fűzünk ez évben ahhoz, hogy a beadott 
pályázatunk szerinti projekteket, amelynek a támogatói okiratát 
már megkaptuk, sikeresen le tudjuk bonyolítani. Ezért ez évben 
az eddigi, hagyománnyá váló rendezvényeinken, 
támogatásainkon túl tartalékainkat a projektben foglalt 
beruházások (kalandpark, kültéri fitnesz eszközök, 
hangtechnika)  önrészére kell fordítanunk. Természetesen 
továbbra is megszervezzük az anyák napi ünnepséget az 
emblémák felrakásával, díjazzuk az év tanulóját, részt veszünk 
a község által szervezett rendezvényeken, programokon.  
 
Amennyiben jónak tartja fenti terveinket, kérjük támogassa 
továbbra is alapítványunkat a személyi jövedelemadó 1 %-
ának felajánlásával.  
Adószámunk: 19180650-1-13 
                                                         Lumei Sándorné 
                                                     Kuratórium elnöke 

 
 

Sorsz: Megnevezés:
B e v é t e l : eFt

1. SZJA 1 % 439

2. André Kertész ünnepségre Önkormányzattól 150

3. Falunapi támogatói jegyek 1001

4. Önkormányzat támogatása 200

5. Önkorm.támogatása Zenebarátok Körének 120

6. Önkorm.támogatása Nyugdíjas Klubnak 120

7. Mikulásfutási adomány 54

Összes bevétel 2084

K i a d ás :

1. Anyák napi ünnepség 55

2. Hangfalakra (előző évi cél jel legű bevételből) 223

3. Betlehemi ünnepségre (pogácsa, szaloncukor) 17

4. André Kertész ünn. (pad, külső-belső táblák,park,stb.) 583

5. Iskolai oktatás 98

6. Óvodai nevelés 70

7. Sport támogatás 31

8. Falunapi költségek 1455

9. Irodaszer,pályázati  díj, bankköltség 65

10. Balassi  tér  parkrendezés 153

11. Zenebarátok kör és Nyugdíjas Klub tám.előleg 240

Összes kiadás 2990

Nyitó pénzkészlet 2019.01.01-én: 3079

2019. évi bevétel: 2084

2019. évi kiadás: 2990

Pénzkészlet 2019. december 1-én: 2173

Falunap 1016

SZJA 1 % 439

Mikulásfutási bevétel 54

Óvodának felajánlott előző évi támogatás 60

Céljellegű kiadás összesen: 1569

Szabadfelhasználású pénzkészlet: 604


