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1. BESZÁMOLÓ
A NAGYBAKÓNAK KULTÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
2008. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Előzmények:

A közalapítványt 1992-ben 400 eFt törzstőkével alapította Nagybakónak Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Nagybakónak Kultúrájáért Közalapítványt a bíróság Apk 60.032/1992/23. sz. határozatával
vette közhasznúsági nyilvántartásba 2004. március 1. napjától.
A közalapítvány közhasznú tevékenysége:
A közalapítvány célja Nagybakónak község kulturális feladatainak összehangolása, a község
kulturális életének fellendítése, a településen a kultúra színvonalának emelése. Ennek
érdekében a közalapítvány feladatának tekinti a közművelődési, ismeretterjesztő, kulturális
rendezvények létrehozásának támogatását, a közösségi információs rendszer kiépítését,
karbantartását, működtetését.
2008. évi tevékenység
Az évente felvállalt virágosítást a Művelődési Ház környezetében a Kuratórium és a
Felügyelő Bizottság tagjai elvégezték, a szükséges balkonládákat, virágföldet beszerezték. A
Telekunyhó működéséhez kisebb eszközbeszerzések megtörténtek. A mozgókönyvtár
gördülékeny működéséhez régi asztalokat újíttatunk fel. Rendezvények színvonalas
lebonyolításához hangtechnikai eszközöket szereztünk be. Dekorációs kellékek beszerzésével
támogattuk a helyben működő nőklubot. A Művelődési Ház nagytermében felállított ping –
pong asztalokra hálót vásároltunk.
A közalapítvány az Alapító Okiratban foglaltak szerint évente három alkalommal ülésezik és
az aktuális feladatokról határozatot hoz. Jegyzőkönyvet, jelenléti ívet, határozat kivonatot
készít. Az éves beszámolót április 30-ig fogadja el a Felügyelő Bizottság írásbeli véleménye
alapján.

2. Kimutatás a költségvetési támogatási források
felhasználásáról
2008. évben a közalapítvány az Alapítói Okiratban meghatározott célok megvalósításához
semmilyen támogatást nem kapott a költségvetés semmilyen alrendszerétől.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének forrás oldala 2008. év
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Adatok ezer forintban

Megnevezés

2007. év

D. Saját tőke
I. Induló tőke/Jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/Eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény közhasznú
tevékenységből
VI. Tárgyévi eredmény
vállalkozási tevékenységből
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen

2008.év

1.418
0
1.182
0
0
236

Változás
előző évhez
képest

1.450

32

1.418

236

32

-204

0

-26

0
0
26
0
0
26
0
1.444

-26
0
1.450
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A Nagybakónak Kultúrájáért Közalapítvány saját tőkéje, 1.450.-Ft, mely az előző évek
tőkeváltozásából (1.418 ezer forint), valamint a tárgyévi közhasznú tevékenység eredményéből
(32 ezer forint) tevődik össze.
A tárgyévi közhasznú tevékenység eredményének levezetését az alábbi táblázat mutatja.

Megnevezés
Támogatás önkormányzattól
(alapítótól)
Támogatás
magánszemélyektől
SZJA 1 % bevétele
Támogatás más vállalkozótól
Kerekítési különbözet
Egyéb bevételek
Kamatbevétel pénzintézettől
Bevételek összesen
Egyéb ráfordítás
Ebből: Kerekítési különbözet
Behajthatatlan
követelés leírt összeg

2008. év (adatok Ftban)
60.000
57.600
89.795
385.200
2
25.632
407
618.636
400.002
2
400.000
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Költségek
Ebből: anyagköltség
igénybe vett szolgáltatás
egyéb szolgáltatás
értékcsökkenési leírás
Kiadások összesen
Tárgyévi eredmény

186.406
37.035
33.994
13.681
101.696
586.408
32.228

4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Művelődési Ház működésének támogatása (hangosítás, ping-pong háló, virágosítás):
276.635,Telekunyhó működésének támogatása (festékpatron):
11.000,Könyvtár működésének támogatása (bútorzat-felújítás, könyvvásárlás):
11.765,Örökifjak Nőklub támogatása (dekorációs kellékek vásárlása):
3.925,-

5. Kimutatás a központi költségvetési szervtől, az elkülönített
állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi
települési önkormányzattól, a települési önkormányzati
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás
mértékéről
A közalapítvány 2008. évben a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami
pénzalaptól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzati társulásától
és mindezek szerveitől nem kapott támogatást. A helyi önkormányzattól, mint alapítótól
60.000 forint támogatást kapott. A közalapítvány a támogatást kultúrház hangosító rendszer
beszerzésre fordította.

6. Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól
A vezető tisztségviselők semmilyen díjazásban, juttatásban, költségtérítésben nem
részesültek.
Nagybakónak, 2009. április 2
Gazdikné Bahóber Edit Judit
a közalapítvány képviselője
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