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1. BESZÁMOLÓ
A NAGYBAKÓNAK KULTÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
2009. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL
A közalapítvány 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 közmővelıdési, ismeretterjesztı, kulturális
rendezvények létrehozásának támogatását, a közösségi információs rendszer kiépítését,
karbantartását, mőködtetését.
Elızmények:

A közalapítványt 1992-ben 400 eFt törzstıkével alapította Nagybakónak Község
Önkormányzatának Képviselı-testülete.
Nagybakónak Kultúrájáért Közalapítványt a bíróság Apk 60.032/1992/23. sz. határozatával
vette közhasznúsági nyilvántartásba 2004. március 1. napjától.
2009. évi tevékenység
A közalapítvány mőködési költségeinek minimalizálása ebben az évben is sikeres volt. Cél
szerinti juttatásokra több mint 300.000 Ft-ot költöttünk. Az egy légtérben mőködı
telekunyhó, könyvtár és ePont mőködéséhez a villamoshálózat bıvítésével, pc asztalok és
elosztók beszerzésével, egy elavult számítógép teljes felújításával, festékpatronok,
fénymásoló papír vásárlásával járultunk hozzá.
Az évente felvállalt virágosítás a Mővelıdési Ház környezetében 2009-ben csak
virágföld vásárlására korlátozódott. Ezt a tevékenységet a továbbiakban a Faluszépítı
egyesület végzi el. A Mővelıdési Ház hangosítását eszközbeszerzéssel bıvítettük
(mikrofonállványok), s tervezzük még 2 db mikrofon megvásárlását.
A Kuratórium lehetıségeihez mérten részt vesz kulturális programok szervezésében és
lebonyolításában. Finanszíroztuk Bognár Gyula operett- és nóta énekes Idısek napi fellépését
és Farkas Tibor zenés-verses mősorát.
A közalapítvány által beadott az európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása, az
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 1000801 célterület azonosítására kiírt
„Kulturális és szabadidıs szolgáltatások fejlesztése” címő pályázatot befogadták, elbírálás
alatt áll. A pályázat nettó értéke és az igényelt támogatás 820.000 Ft, saját erı: 97.000 Ft.
A közalapítvány elsıdleges célja a pályázattal helyi és térségi hagyományok felelevenítése,
megismertetése, azok továbbörökítése. A projekt által preferált programok a környezı
térségek elıadóival valósulnának meg a következıképp:
- Szentiván éji tőzugrás
2010. 06. 26. (volt iskola udvara).
- Falunap
2010. 07. 24. (sportpálya).
2010. 11. 13. (kultúrház).
- Idısek napja
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2. Kimutatás a költségvetési támogatási források
felhasználásáról
2009. évben a közalapítvány az Alapítói Okiratban meghatározott célok megvalósításához
semmilyen támogatást nem kapott a költségvetés semmilyen alrendszerétıl.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

a közhasznú egyszerősített éves beszámoló mérlegének forrás oldala 2009. év
Adatok ezer forintban

Megnevezés

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

2008. év

2009.év

Változás
elızı évhez
képest

1.450
0
1.418
0
0
32

1.311
0
1.451
0
0
-140

0

0

0
0
0
0
0
0
1.450

0
0
0
0
0
0
1.311

-139
-33

-172

0

0
-139

A Nagybakónak Kultúrájáért Közalapítvány saját tıkéje, 1.311.-Ft, mely az elızı évek
tıkeváltozásából (1.451 ezer forint), valamint a tárgyévi közhasznú tevékenység eredményébıl
(140 ezer forint veszteség) tevıdik össze.
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A tárgyévi közhasznú tevékenység eredményének levezetését az alábbi táblázat mutatja.

Megnevezés
Támogatás önkormányzattól
(alapítótól)
Támogatás
magánszemélyektıl
SZJA 1 % bevétele
Kerekítési különbözet
Kamatbevétel pénzintézettıl
Bevételek összesen
Egyéb ráfordítás
Ebbıl: Kerekítési különbözet
Költségek
Ebbıl: anyagköltség
igénybe vett szolgáltatás
egyéb szolgáltatás
értékcsökkenési leírás
Kiadások összesen
Tárgyévi eredmény

2009. év (adatok Ftban)
60.000
167.645
102.279
1
526
330.451
2
2
470.766
46.116
260.876
14.703
149.071
470.768
-140.317

4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Közalapítványi célú (cél szerinti) juttatások:
- Könyvtár villamoshálózat bıvítés
(dugaljak beszerelése):
- eMagyarország pont pc asztalok
(2 db), elosztók beszerzése:
- Számítógép teljes felújítása
(jelenleg a klubban található):
- Mővelıdési Ház virágosítás
(virágföld):
- Mővelıdési Ház hangosítás
(mikrofon állványok és kengyel):
- Telekunyhó mőködtetése
(tintapatronok, fénymásoló papír vásárlása):
- Idısek napja kulturális program
(Bognár Gyula operett- és nóta énekes):
- Idısek Klubja zárórendezvény
(Farkas Tibor elıadómővész):
Összesen:

12. 725 Ft
16.568 Ft
114.960 Ft
2.547 Ft
14.300 Ft
26.265 Ft.
93.750 Ft.
20.000 Ft.
301.115 Ft.
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5. Kimutatás a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített
állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi
települési önkormányzattól, a települési önkormányzati
társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás
mértékérıl
A közalapítvány 2009. évben a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami
pénzalaptól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzati társulásától
és mindezek szerveitıl nem kapott támogatást. A helyi önkormányzattól, mint alapítótól
60.000 forint támogatást kapott. A közalapítvány a támogatást idısek napi rendezvénysorozat
elıadómővészi fellépési díjakra fordította.

6. Kimutatás a vezetı tisztségviselık juttatásairól
A vezetı tisztségviselık semmilyen díjazásban, juttatásban, költségtérítésben nem
részesültek.

Nagybakónak, 2010. május 5.

a közalapítvány képviselıje
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