
 
  

 

Beszámoló a közalapítvány elmúlt egy éves tevékenységéről 

(2014 június – 2015 június) 

 

A beszámolóban szereplő időszakban három alkalommal ülésezett a kuratórium, ezzel eleget 

téve az alapító okiratban foglaltaknak. 

 

 A Közalapítvány működéséhez elengedhetetlen anyagi támogatást – 3.2 millió Ft – az idei 

évre is biztosította az Önkormányzat. Az összeg a TV munkatársának bér és járulék 

költségeit, valamint a működéséhez szükséges dologi kiadásokat fedezi, emellett tartalmazza 

az Alapítvány égisze alatt futó pályázatok minket terhelő banki költségeit is. 

E helyütt hadd javasoljuk, hogy a jövőbeni pályázatok esetében talán érdemes volna egy 

külön számlát létrehozni pályázati célra, hiszen jelenleg az alapítványi költségvetés és a 

pályázatokra folyósított pénzösszeg meglehetősen nehézkesen szétválasztható. 

Az Alapítványon keresztül futó pályázatok költségvonzattal is jártak az elmúlt évben, hiszen 

könyvelőnk – Kovács Leventéné – járulékát havi 10.000 forintról tizenötezer forintra emeltük. 

A támogatásból 2015.06.09-ig 1.600.000,- Ft-ot hívtunk le. A jelenlegi 

bankszámlaegyenlegünk a 1.500.032 Ft a 2015.06.09-i számlakivonat alapján. 

Kézipénztárunkban jelenleg 46.000 Ft található. Az adó 1 %-ból befolyt civil támogatás a 

2014-es évre vonatkozóan 112 ezer Ft volt. 

 

Megítélésem szerint a múltban meghatározott célkitűzéseinket, a mögöttünk hagyott évben is 

meg tudtuk valósítani. 

Őszi és tavaszi túránk ezúttal is „népünnepély” volt, melyeken ismét együtt túrázott, 

beszélgetett, s jól érezték magukat falunk lakói, a gyermekektől a nyugdíjasokig. 

Véleményünk és a visszajelzések alapján is elmondhatjuk, hogy a többi rendezvényünk is 

elnyerte a résztvevők tetszését. 



 

A helyi televízió működésével kapcsolatban szerencsére minimális teendőink vannak, mivel a 

stúdióvezető minden szükséges munkát elvégez és az adminisztrációt is saját maga megoldja. 

 

A 2014 decemberi Karácsonyi vásáron Alapítványunk is képviseltette magát, ahol 

termékeinket támogatói összeg fejében kaphatták meg a vásárlók. 

 

Programszervezésben az elmúlt időszakban minden mára már hagyományosnak mondható 

programunkat nagy érdeklődés mellett rendeztük meg.  

 

- Őszi túránk alkalmából ezúttal sem merészkedtünk messze Akalitól, ám túránkhoz 

új útvonalat választva keletről kerültük meg a települést, mely rendezvény a 

polgármesteri hivatal udvarán ért véget egy jóízű beszélgetéssel, ahol a megszokott 

nagy létszámban képviseltették magukat településünk lakói. 

- az Adventi Készülődés alkalmából ki-ki, maga készíthette a karácsonyfára való, 

vagy épp a szeretteinek szánt díszeket. 

- Hagyományos tavaszi túránk ezúttal annyiban volt rendhagyó, hogy most valóban 

hosszú távú túra szerepelt a programban. A 14 km-es távra nagyjából húszan 

„neveztünk” be, amely során a vászolyi „nagy tavat” kereste fel a jókedvű 

társaság. A túrán a fiatal korosztály túlsúlya mellett több nyugdíjas is részt vett, 

akik saját élményeiket is felelevenítették a Becseri-csemetekertre, vagy épp a 

Horog-völgyre vonatkozóan, mesélve azokat a többi jelenlévőnek. Fontosnak 

tartjuk ezeket a „kiruccanásokat”, hogy e módon is minél többet tudjunk meg 

településünk és környékének múltjából, természeti értékeiről. A túra – a 

Horgásztanya udvarán – egy össznépi bográcsozással zárult, melyen a falu apraja-

nagyja részt vett és elismeréssel köszöntötték a hazatérő túrázókat. 

A túra előtt avatták fel az Alapítvány égisze alatt futó „Halösvény” nevű pályázat 

keretében megvalósuló tanösvényt, melyet örömmel vehettek birtokba az 

érdeklődők. A megvalósult projekthez gratulálunk a megálmodóknak és 

alkotóknak! 

- Pünkösd előtti szomszédolásunkat első alkalommal tartottuk a strand területén, 

melynek adottságait kihasználva és a hagyományos programokat – arcfestés, foci – 

megtartva vidám és tartalmas délutánt tölthettek el a jelenlévők. 

 



Tisztelettel kérem beszámolóm szíves elfogadását! 

 

 

 

 

 

Balatonakali, 2015.06.19. 

 

 

 

 

 

Törő Balázs 

„ Balatonakaliért” Támogatási 

Közalapítvány Kuratóriumának 

elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Balatonakaliért” Támogatási Közalapítvány 
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