
2015. évi mérleg adataink 
Nyitó pénzkészletünk 2.707 eFt, záró pénzkészlet3.348 eFt, tárgyi eszköz értéke 1.774 eFt, 
összes 2015. évi bevételünk 2.412 eFt, összes 2015. évi kiadásunk 1.771 eFt.                        
 

2015. évi pénzforgalmunk: 
 

Megnevezés     eFt 
 

B e v é t e l e k 
 

Óvodai nevelés támogatása       130 
Mikulásfutás bevétel          63 
Szigetbecse Önkormányzat támogatása       50 
Vállalkozók, lakosság, intézmények támogatása falunapra            1604 
Sport támogatása          20 
SZJA-ból felajánlott 1 %       545 
Összes bevétel:                 2412 
 
K i a d á s o k 
 

Falunapra Közalapítvány kiadása     853 
Iskolai oktatás támogatása      127 
Egészségügyi feladatok      190 
Színházi előadás gyermekek részére       85 
Sportegyesület és Sakk támogatása     165 
Anyák napi ünnepség az Életfánál, embléma felrakása    41 
Óvodai eszközbeszerzés, továbbképzés    231 
Igénybevett szolgáltatások (továbbképzés)      17 
Működési költség (bank, posta, telefon      62 
Kiadások összesen:                1771 
 
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. Alapítványunk alapító 
okiratát módosítani kellett az új civil törvény és a PTK hatályos rendelkezéseinek megfelelően. 
 
Örömmel mondhatjuk, hogy közalapítványunk továbbra is megkapta a közhasznú minősítést.  
A 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. 
 
2015. évben a már hagyománnyá vált rendezvényeinket ismételten megszerveztük, 
tevékenységünkkel igyekeztünk minél szélesebb kört támogatni, segíteni. Közhasznú 
tevékenységeink voltak: községi anyák napi ünnepség szervezése, év tanulója díj átadása, 
óvodai-, iskolai nevelés támogatása, falunap szervezésében, falutakarításban részvétel, 
gyermekek részére színházi előadás szervezése, községi rendezvények támogatása eszközök 
(sátrak, hangtechnikák, sörpad garnitúrák) biztosításával. 
A részünkre felajánlott és 2015. évben átutalt személyi jövedelemadó 1 %-át, 544 eFt-ot a 
következő célokra ajánlottuk fel: Általános iskolai oktatásra 100 eFt, óvodai oktatás 
támogatására 70 eFt, Sportegyesület támogatására 80 eFt, fotópályázat és kiállítás 
megszervezése 150 eFt, parkgondozás 50 eFt, egyéb közhasznú céltartalék (pályázat) 145 eFt. 
                          
Kérjük, támogassa továbbra is alapítványunkat a személyi jövedelemadó 1 %-ának 
felajánlásával.  Adószámunk: 19180650-1-13 
 
Lumei Sándorné 
Kuratórium elnöke 


