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Beszámoló - tájékoztató

az Alsónémedi Községért Közalapítvány
2012. évi tevékenységéről és 2013. évi terveiről

 Az Alsónémedi Községért Közalapítvány 2012. évi mérlege és független könyvvizsgálói 
jelentése a jelen beszámoló mellékleteként olvasható. Az alábbi összefoglaló táblázat a 2012. évi 
bevételeket és kiadásokat részletezi egyszerűsített formában. 

2012. évi bevételek
(ezer Ft-ban)

Magánszemélyek támogatása  1.353
Vállalkozások támogatása  2.000
Önkormányzati támogatás     760
SZJA 1% felajánlás      562
Banki kamat           7
Összesen:    4.682

2012. évi kiadások
(ezer Ft-ban)

Könyvelés, könyvvizsgálat     102
Szolgáltatás       151
Értékcsökkenés        63
Támogatások:    3.152

Vagyonvédelem   1.022
Játszótéri eszközök   1.701
Audiométer (eü)      332

  Tárgyi eszköz átadás        97
Összesen:    3.468

 2012-ben a bevételek/kiadások a következőképpen alakultak:
 A 2012-ben magánbefizetésből beérkezett  1.353.000 Ft-ból (X-Faktor + Alsónémedi 
Képeskönyv) a Polgármester úr kérésére 1.200.000 Ft 2013-ban felhasználásra és átutalásra kerül a 
körzeti megbízottak MOL üzemanyag számlájára két részletben: 2013. május 15-ig 600.000 Ft, 
2013. szeptember 15-ig 600.000 Ft, a maradék 153.000 Ft-ot pedig az Önkormányzat  az Alapítvány 
részére szabad felhasználásra bocsátja.
 A vállalkozások (GLS Hungary Kft.) támogatásával (2.000.000 Ft) 2012-ben megvalósult a 
játszótér felújítása és a gyermekorvosi rendelő számára megvételre és átadásra került az audiométer.
 Az Alsónémedi Önkormányzat 760.000 Ft-os támogatása teljes egészében átutalásra került a 
körzeti megbízottak MOL üzemanyag számlájára.
 A személyi jövedelemadó felajánlásokból 374 ezer Ft  érkezett 2012. évben, emellett  188 
ezer Ft érkezett 2011. évben, amely összeg 2012. évben került könyvelésre és felhasználásra.
 2012 decemberével átadásra került 3 tárgyi eszköz (növényzetirtó, fűkasza, nyomtató) az 
Önkormányzat részére, amely eszközök korábban a Közalapítvány eszközeiként voltak 
nyilvántartva.
 A Közalapítvány a 2012. évet 1.214.000 Ft eredménnyel zárta.



 A Közalapítvány 2013. évi tervei között szerepel több olyan kulturális illetve 
hagyományőrző esemény megszervezése és lebonyolítása is, amelyek a településen élő közösségek 
összetartozását erősítik majd, s ezzel együtt Alsónémedi hagyományait, kultúráját, természeti 
értékeit ismertetik meg a fiatal és felnőtt generációkkal egyaránt. Ezek közül néhányat az alábbi 
felsorolásban ismertetek:

- Az Alsónémedi Községért Közalapítvány főzőversenyt hirdet  a 10-15 éves és 15-20 éves 
korosztályú alsónémedi fiatalok számára “Cibere hagyományőrző főzőfutam” címmel, 
melynek elsődleges célja Alsónémedi kultúrájához tartozó hagyományos ételek megismerése 
és elkészítése lesz. A főzőverseny a Pörköltfesztivál keretein belül lesz megrendezve. A két 
korosztály nyertesei egyaránt értékes fődíjakban részesülnek majd (Operettszínház, 
Szentendrei Skanzen látogatás) - 3/2013. sz. határozat alapján.

- Az Alsónémedi Községért Közalapítvány kedvezményes tánctanulási lehetőséget biztosít 
felnőttek részére. A tánctanfolyam helyszínét és az első 20 jelentkező tanfolyam díjának felét 
az Alapítvány biztosítja. A 8 hetes tánctanfolyam október hónappal indul az Opál Ház 
dísztermében - 4/2013. sz. határozat alapján.

- Az Alapító Okiratban célként meghatározott környezeti értékek megőrzése lehetőséget 
biztosított arra, hogy terveink közé vegyük fel az iskolai tisztaságverseny támogatását is. Ezt 
2014-ben kívánjuk elindítani.

- A Közalapítvány  az alsonemedi.hu domain-en belül saját e-mail címet regisztrált: 
alapitvany@alsonemedi.hu címen.

A Kuratórium rendre minden ülésen magas létszámmal biztosítja a határozatképességet, így 
lehetőség nyílik az érdemi munkára és a felmerülő ötletek több szemszögből történő 
megvilágítására.

Kérem a Képviselő-testületet a beszámolóm szíves elfogadására.

Alsónémedi, 2013. augusztus 28.

Dr. Nagy Vilmos
a Kuratórium elnöke
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