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Az alapítvány bemutatása:
Tard Község Fejlődéséért Közalapítvány 2000. 11. 14-én alakult.
Alapítók:
Tard Község Önkormányzata
Matáv Zrt.
Bírósági végzés száma:
11 Pk. 1768/2000/4
Jogerőre emelkedett 2001. 03. 13-án.
Adószám:

18437090-1-05

Székhely:

3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1.

Besorolás:

Kiemelkedően közhasznú közalapítvány

Fő tevékenysége:

A lakosság komfortérzetének javítása, rászorult személyek segítése,
hagyományőrzés.

Alapításkor a kuratórium elnöke:
Adóazonosító száma:

Kovács Béla
8363710520

2011-ben a Kuratórium elnökének személye változott.
Az új elnök
Szolnoki Márta lett.
Adóazonosító száma:
8357653006
2015 december 7-től a kuratórium új elnöke: Lénárt József
A kuratórium új tagjai:

Gaál Miklósné
Komáromi Béla
Németh Attila
Dusza Attila

2002-től a könyvelést a Firma Könyvelőiroda Kft végzi.
Adószáma:
12463796-2-05

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
2011-ben az alapítvány pályázat útján 9910 e Ft támogatást kapott, melyből 5,4 kW-os
napelemes kiserőmű épült, az iskola és napközi otthon fűtési költségeinek csökkentése
céljából, valamint a levegő tisztaságának megóvása érdekében. Ezzel az alapítási okiratban
kijelölt céloknak 2011-ben eleget tett. A pályázaton nyert támogatást elkülönítettük, és az
éves amortizáció elszámolásával együtt és azonos összegben egyéb bevételként számoljuk el.
2014-ben ez az összeg 1 559 e Ft volt. Az elmúlt évek folyamán az alapítók által kapott
támogatást is elkülönítettük és a kitűzött célok megvalósulásakor kerül sor a felhasználásra.
2013-ban ilyen célból a Tard Turisztikai Egyesületnek nyújtott 3 300 e Ft vissza nem
térítendő támogatást adott az alapítvány, illetve az önerő megfinanszírozására 7 700 e Ft
visszatérítendő támogatást nyújtottunk, melynek visszafizetési határideje 2014. 06. 30. Tard
Turisztikai Egyesület a megadott határidőre visszafizette az alapítványnak a támogatást.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, ilyen jellegű bevétele 2016-ban sem
volt.
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Közhasznú tevékenységből befolyt összeg:
(adatok ezer ft-ban)

2016 év

Kamatbevétel
Magánszem. kapott támogatás
1 % Szja
Mezőgazd. és Vidékfejlesztési
Min. kapott támogatás 2016-ra eső része
Alapítóktól kapott korábbi tám.felh.

1559 e Ft
7905 e Ft

Összesen:

9574 e Ft

Működési költségek: anyag költség
Igénybevett szolg.
Bankköltség
Napelemes kiserőmű amortizáció
Összesen:

110 e Ft
-

2 e Ft
290 e Ft
60 e Ft
1559 e Ft
1911 e Ft

Alapítvány közhasznú tev. kiadása:
Összes ráfordítás kiadás:

7910 e Ft
9821 e Ft

Mérleg szerinti eredmény:

247 e Ft

2016-ban az alapítvány, a Tard patak iszapmentesítésére 6000 e Ft-ot, és az ehhez kapcsolódó
vízáteresztő karbantartására 1905 e Ft-ot költött. Ez összhangban van az alapítvány céljaival.
A régebben kapott elkülönített támogatásokból fizettük ezt ki, továbbá a már meglevő és
üzemelő napelemes beruházásra eső amortizációt is ebből az elkülönített alappal szemben
számoltuk el.
5. A cél szerinti juttatások kimutatása
Az alapítvány 2016-ban cél szerinti juttatásban nem részesült.
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások kimutatása
Az alapítványnak alkalmazottja nincs. Bérjellegű kifizetés nem volt, önkéntesek segítették a
munkát. Az alapítvány 2016-ban sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást nem nyújtott
vezető tisztségviselőinek.
7. Az alapítvány 2016-ban 7910 e Ft-tal támogatta a Tardi községet.
Tard, 2017. május. 30.

