
BESZÁMOLÓ 

Aszófő Község Szociális és Kulturális Céljait Szolgáló Alapítvány 2018. évi 

tevékenységéről 
 

 

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselőtestület! 

 

Aszófő Község Szociális és Kulturális Céljait Szolgáló Alapítvány 2018. évi tevékenységéről 

az alábbi beszámolót nyújtom be:  

 

A könyvelésünket továbbra is a Rental TRADE BT. végzi, a 2018. év pénzügyi beszámolóját 

és bevallását is ők végezték el a rendelkezésükre bocsátott adatok alapján. 

Kiemelt köszönetet mondunk az Önkormányzatnak a támogatásért, valamint köszönjük az 

összes támogató hozzájárulását tevékenységünkhöz. 

A beszámoló része a mellékelt pénzügyi beszámoló is. 

 

2018. évi tevékenység: 

 

A kuratórium az alapító okirat előírásainak megfelelően tartotta üléseit, azon túl pedig 

rendszeresen megbeszéltük az előttünk álló feladokat.  

Támogatásunk az Önkormányzattól, magánszemélyektől és a jövedelemadók 1%-ából 

származott.  

Sajnos nem felelt meg egy pályázati kiírás sem céljainknak. 

 

Szociális tevékenységünk: 

 

Az alapítványhoz szociális rászorulótól kérelem nem érkezett. 

Mivel Schenk András nagykorú lett, vele és szüleivel egyeztetve, az emelő szerkezetre való 

gyűjtést irányoztuk elő. 

 

Kultúrális programjaink: 

A  Nyugdíjastalálkozó programját nagy sikerrel szerveztük meg, ismételten színdarab 

betanítása történt aszófői gyerekekkel a Mátyás király év apropója kapcsán. A 

vendéglátást a résztvevők megelégedésére a veszprémi az Ízlelő szakemberei 

biztosították, nagy megelégedésre. 

2018. június 30-án az „Aszófői vigasságok” lebonyolítása és programjai színvonalasak 

voltak, mérsékelt és visszafogott költségekkel. Kiemelkedő, európai színvonalú 

előadásokat láthattak az érdeklődők.  

A 2018. évben már két alkalommal „Kövesd a hangot” zenés nyári este szervezése 

történt, a Kövesdi templomromnál. Az első előadáson középkori zenét hallhattak az 

érdeklődők, a másodikon helyi fiatalok és egy gitárművész lépett fel. 

Megszerveztük a „2.Galiba” – falusi libaünnepet, jótékonysági és a résztvevők 

kulturált szórakoztatásának céljával november során. Az újborkóstolás, zenével és 

vacsora mellett népi színjátszók szórakoztatták a közönséget. Az alapítvány kültéri 

sporteszköz vásárlását tűzte ki célul. 



2018. novembere óta a munkaügyi központ támogatásával 8 órás alkalmazottunk lett 

Nagy Károlyné Nagy Annamária. 

Továbbra is folyamatos beszámolókat, tájékoztatásokat tartottunk a helyi újságban és 

szórólapokon. 

 

TERVEINK 2019- RE: 

Adományszervezésünket javítani szeretnénk, mivel az adók 1%-át nehéz 

alapítványunk támogatására megszerezni. Várjuk a befizetéseket nemcsak az 1% 

révén, hanem más úton is (“Bevételi pénztárbizonylat” alkalmazása továbbra is a 

kitelepüléseken, egyének, vállalkozások célzott megkeresése révén). 

Folyamatos pályázatfigyelést folytatunk az önkormányzat segítségével. 

Az előző évben is terveztünk újabb tájékoztatási lehetőséget létrehozni (írott és 

elektronikus), az idén meg kell teremteni rá a feltételeket! 

A Vigasságok szervezésébe ötleteinkkel és egyéb segítségnyújtással folyunk bele, a 

programok és lebonyolítás az idén az Önkormányzat feladata. 

A “ Kövesd a hangot” idén is megrendezésre kerül Malek Andrea és Jáger Bandi 

együttese jön hozzánk júliusban. 

A “Galiba 3” megrendezése november hónapban a hagyományoknak megfelelően 

történik. 

Az év elején megtörtént a sporteszköz vásárlása, ennek felállítása is idei feladat. 

Az elmaradt színházi estét reméljük sikerül az idén megszervezni. 

 

 

Kérjük beszámolónk elfogadását és céljaink támogatását. 

Bízunk abban, hogy munkánk a közösség megelégedésére folyt.  Legyen összefogás, 

hagyomány, kellemes és tartalmas szórakozás. Mindnyájunk közös érdeke, hogy 

programjaink híre hozzájáruljon a falu életének fellendítéséhez. 

 

Aszófő, 2019. május 14. 

 

Markó Beáta 

kuratóriumi elnök 

 


