BODAJKÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY
Iktatási szám:
Tárgy: A „Bodajkért” Közalapítvány 2016. évi tevékenységének beszámolója
A „Bodajkért” Közalapítvány 2016. évi tevékenységét a Kuratórium által jóváhagyott
2016. évi Munkaterv alapján végezte.
Az elmúlt évi beszámoló óta a „Bodajkért” Közalapítvány összetételében személyi
változás nem történt.
A jogszabályi előírások változását figyelembe véve 2016 májusában megküldtük a
2015. évi Közhasznúsági jelentést a Székesfehérvári Törvényszéknek.
A „Bodajkért” Közalapítvány tevékenységét az alábbi összetételben folytatja.
A kuratórium elnöke:
Elnök helyettes:
Titkár:
Tag:
Tag:
Tag:

Zubán László
Dr. Dakó Miklós
Csécseiné Helt Ilona
Kertainé Gaál Zsuzsanna
Dr. Dombóvári Sándorné
Tunyogi Zsolt Zoltán

A felügyelő bizottság elnöke: Pigler Csaba
Tag: Zsigmond Sándorné
Tag: Zahola Sándor
A 2016. évben végrehajtott fő tevékenységünk volt:
- az Alapítvány szervezeti kereteinek és működési feltételeinek folyamatos biztosítása;
- a „Babák rózsakertje” további szépítése és a hagyományt folytatva, a XI. „Babák
napja” rendezvény megszervezése és lebonyolítása;
- az VIII. Bodajki Város Nap rendezvényei megszervezésének és megrendezésének
segítése;
- az Ifjúsági díj átadásával a legjobban tanuló és sportoló Bodajki végzős általános
iskolás diák eredményeit ismertük el;
- folytattuk
„ A szép ház - virágos porta” felhívásunkat, melynek célja
lakókörnyezetünk ápolása, szebbé tétele, a település összképének esztétikus fejlesztése. A
Kuratórium tagjai által tett javaslatok alapján, november 13-i ünnepségünk keretében 10
ingatlan tulajdonos és családja munkáját ismertük el emlékplakettel;
- a tanévzáron a kiemelkedő tanulmányi munkát végző általános iskolás diákok
munkáját, a DÖK-nek - jutalomkönyvekre adott támogatással ismertük el;
- Bodajk Város Önkormányzatával és a lakossággal együttműködve, folyamatosan
végeztük a Körtefa utcai és a Tó parti játszótér karbantartási és ellenőrzési feladatait;
- kapcsolattartás más civil szervezetekkel;
.
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A 2016. év fő működési feladatai:
- a NAV felé az előírt tájékoztató adatokat és az alapítvány 2016. évi adó bevallását a
meghatározott időre elkészítettük és megküldtük.
- az alapítvány pénzügyi tevékenységének könyvelését 2016-ben is Zima Mária
végezte. Az éves könyvelési díjat kettő részletben (I., II. félév) kiegyenlítettük.
- a beszámolót és a „közhasznúsági jelentést” az Alapító okirat szerint közzé tettük.
- február hónapban elkészítettük a MVH Monitoring jelentést, valamint a
Közművelődési tevékenységről szóló jelentést, melyet a meghatározott Megyei Művelődési
Központ felé határidőre megküldtünk.
- a különféle adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségeinek határidőre eleget tettünk.
- alapítványunk a kapott támogatások felhasználásáról a támogató felé elszámolt.
Az alapítvány és az alapító együttműködése:
Az alapító és az alapítvány közötti folyamatos együttműködés a kuratórium elnökén
keresztül valósult meg.
Az alapítvány elnöke és a polgármester úr az alapítvány támogatására a
Megállapodásokat minden esetben megkötötte.
Az alapítótól kapott működési támogatás (70 000Ft) felhasználásáról az
elszámolást 2016. december 12 - én megküldtük a polgármester úr részére.
Az alapítvány 2016. évi pénzügyi tevékenysége:
Az alapítvány számlájának nyitó egyenlege 2016.01. 01-n: 285 869 Ft
Házi pénztárban 2016.01.01-én:
5 221 Ft
I. Magánszemélyek által nyújtott támogatás:

0 Ft

II. Nem magánszemélyek által nyújtott támogatás összesen

0 Ft

III. Bodajk Város Önkormányzat alapítói támogatása:

70 000 Ft

IV. Adó 1 %-ból, a NAV-tól kapott összeg:

107 856 Ft

V. Az alapítvány által felhasznált készpénz összege:
- emléktábla készíttetés
- rendezvényszervezés / Babák napja, Város nap,
Szép ház – virágos porta ünnepség,
- Diák önkormányzat támogatása (könyvekre)
- Ifjúsági díj /karóra/
- emlék plakettek készíttetése
- egyéb működési kiadások

113 542 Ft
10 000 Ft
14 407 Ft
20 000 Ft
16 990 Ft
12 000 Ft
40 145 Ft

Összesen: 113 542 Ft
VI. Átutalások:

77 643Ft

volt
volt
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- „A BAKONYÉRT” tagdíj
- Könyvelő (könyvelési díj)
- Kriszkóné

10 000 Ft
50 000 Ft
17 643 Ft

VII: Banki kamat, kamat visszatérítés :

0 Ft

VIII: Banki költségek:
IX: Elszámolás:
1. Bevétel : Bevétel össz:
2. Kiadás:

Kiadás össz:

17 198 Ft

291 090 Ft
0 Ft
0 Ft
70 000 Ft
107 856 Ft
0 Ft
468 946 Ft
113 542 Ft
77 643 Ft
17 189 Ft
208 374 Ft

3. Maradvány: 260 572 Ft
Az Alapítvány számlájának záró egyenlege: 2016 12. 31-én: 258 893 Ft volt
Házi pénztárban: 2016.12. 31-én
1 679 Ft volt
4. Az Alapítvány részére 2017. évben rendelkezésre álló összeg:

260 572 Ft

Az alapítvány 2017. évi fő tevékenysége:
Az alapítványunk 2017. évi
tevékenységünket szervezni és végezni.

Munkatervében

foglaltak

alapján

kívánjuk

Főbb célkitűzéseink között szerepel a város kulturális életének további segítése, a
„Babák rózsakertje” további szépítése, a XII. „Babák Napja” ünnepségünk színvonalas
megszervezése.
A LEADER program keretében nyertes pályázataink által megvalósított
játszóterek és a parkoló üzemeltetésének folyamatos, zavartalan biztosítása - az
Önkormányzattal szorosan együttműködve.
Az „Ifjúsági díj” átadásával továbbra is elismerünk egy kimagasló tanulmányi munkát
és sikeres sport tevékenységet nyújtó végzős általános iskolás tanulót.
„A szép ház - virágos porta” tevékenységünk folytatásával szeretnénk a városkép
további szépítéséhez hozzá járulni,
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Az Alapítvány 2017. évi Munkatervének és a 2016. évi Közhasznúsági jelentés egy
példányát csatoljuk a 2016. évi tevékenység beszámolójához.
Köszönöm a Bodajkért Közalapítvány Kuratóriumi tagjainak, a Felügyelő Bizottság
tagjainak, az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósítása érdekében - 2016. évben végzett
munkáját.
Köszönöm a Polgármesteri Hivatal vezetőinek és munkatársainak segítségét,
támogatását.
Bodajk, 2017. február

-

n
/Zubán László/
Bodajkért Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke

A Felügyelő Bizottság záradéka:
A Felügyelő Bizottság a Bodajkért Közalapítvány 2016. évi beszámolóját
áttanulmányozta, az abban foglaltakkal egyetért.
Bodajk, 2017. február

- n
/ Pigler Csaba/
Bodajkért Közalapítvány
Felügyelő Bizottságának elnöke

