
BESZÁMOLÓ 
A” Tengelic Községért” Alapítvány működéséről 

 

Tengelic Község Képviselő Testülete részére 
 
A „Tengelic Községért” Alapítvány Kuratóriuma által készített írásbeli beszámoló a 2011.évi 
működést foglalja magában. 
 
A „Tengelic Községért” Alapítványt Tengelic Község Önkormányzata 1993. március 22-én 
hozta létre, és a Tolna Megyei Bíróság 1993. május 8-án jegyezte be, 100.000 Ft induló 
vagyonnal. 
1993. december 3-án az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal hozzájárult, hogy az 
Alapítvány céljával kapcsolatos befizetésekre vonatkozóan adóalap csökkentő kedvezmény 
igénybevételéhez levonásra jogosító igazolást adhasson. 
 
Az alapító az Alapítvány célját Alapító Okiratban rögzítette, melyet a bejegyző végzés az 
alábbiak szerint fogalmaz meg: 
 
„ jelen közalapítvány -     a település fejlesztésére, 

- az oktatási és művelődési, valamint az egészségügyi intézmények 
munkájának az alapellátáson túlmenő teljesítése, 

- a tehetséges és rászoruló fiatalok, illetve 
- a szociális gondoskodás keretében a nagycsaládosok, betegek és 

idősek támogatására rendelkezésre álló költségvetési pénzeszközök 
kiegészítése, továbbá 

- a község közigazgatási területén működő egyházak tevékenységének 
segítése érdekében hozza létre. 

- Külön kiemelt cél a község természeti környezetének védelme, a 
természeti értékek megóvása és fejlesztése. 

- Közreműködik a sportkör munkájának segítésében, a felszerelés 
gyarapításában és valamennyi olyan feladat megoldásában, amely a 
fenntartó anyagi lehetőségeinek kiegészítésére szolgál.” 

 
Az alapítvány székhelyéül a Polgármesteri Hivatal Tengelic van megjelölve.  
Az Alapítvány működtetését, vagyonának felhasználását és kezelését a Kuratórium irányítja. 
A Kuratórium 5 tagú, akik az Alapító Okirat szerinti összetételben kerültek megválasztásra. 
Az 1998. évi jogszabályi változások miatt adókedvezmény igénybevételének és az SZJA 1%-
ának odaítéléséhez az Alapítványnak a Tolna Megyei Bíróság bejegyzésével közhasznúvá 
kellett alakulnia. Ezt a módosítást az alapító 1999. április 26-án elvégezte és a Bíróság 
1999.május 10-én bejegyezte. 
Az alapítvány Kuratórium tagjait és a ellenőrző bizottságit  2006. szeptember 14-én 
újraválasztották. A változást a Tolna megyei Bíróság 2007. január 17-én bejegyezte. 
 
A Kuratórium évente legalább egyszer ülésezik a pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági 
jelentés elfogadásával kapcsolatban. Egyébként csak eseti jelleggel, az Alapítvány 
vagyonának felhasználásával összefüggésben. 
 
Abban az esetben, ha az Alapítványhoz olyan támogatás érkezik, ahol a támogató a 
felhasználás célját is megjelöli, az ügyrend értelmében az elnök és a Kuratórium egy tagja – 
ülés összehívása nélkül – jogosult intézkedni. 



A Kuratórium köteles intézkedni az 1% befizetésekből képződött bevétel felhasználásával és 
annak közzétételével kapcsolatban is. 
 
2011. évben az Alapítvány pályázatot nyújtott be az Alsónyéki Önkormányzathoz. Az 
Önkormányzat Képviselő-testülete 250.000,-Ft támogatásban részesítette Alapítványunkat. A 
támogatásból a 2011 évi falunap, valamint az év végén megrendezésre kerülő játszóház 
költségeihez járultunk hozzá.  
 
2011-ben is részt vettünk a kolbásztöltő fesztivál támogatásában.  
 
A 2011. éves működés 
 
Induló pénzkészlet 2011. január 1-én:               303 934 Ft 
 
Bevételek: 
- Alapítói támogatás:                                           40.000 Ft 
- Kamat bevétel:                                                       923 Ft 
- 1%-os SZJA bevétel:                                        46 257 Ft 
- Pályázati bevételek:                                        250 000 Ft 
 
Kiadások: 
- Működési költségek:                                           1 220 Ft 
- Falunapi programok:                             250 000 Ft 
 
Záró pénzkészlet:                                               389 894 Ft 
 
 
Működési költségek nem merültek fel, a Kuratórium és az ellenőrző Bizottság tagjai 
semmilyen juttatásban nem részesültek. 
 
Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását. 
 
Tengelic, 2012. november 20. 
 
 
 
        Barabás Ildikó 
                 Kuratórium Elnöke 


