
Szöveges beszámoló a 2015. évi 
gazdálkodásról 
 A beszámolóban a pénzügyi gazdálkodásról, pénzügyi helyzetről készült áttekintés. 

A Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány nyitó egyenlege 2015. január 1-jén: 

Bank:204.387,- 

Pénztár:23.673,- 

Összesen:228.060,- 

 

Bevételek:473.257,-Ft 

� A 2014. évi adó 1%-ból befolyt összeg: 96.954,- Ft 

 Az alapítvány számlájára utalás megtörtént, az elszámolást 2017. május 31.-ig 

kell megküldeni a NAV-nak az Ügyfélkapun keresztül. 

� Önkormányzati Pályázat: 70.000,- Ft Százhalombatta Város Önkormányzata kiírta a 
2015. évi Kulturális Támogatási Keret Pályázatot.A Hamvas Béla Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtára 2015-ben is, mint évek óta megszervezte a „Népmesehét” c. 
rendezvényét. Ennek a rendezvénynek a lebonyolításához nyújtott be a 
Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány igényt és kapott 70.000,- Ft-ot. 

  

� A „Népmesehét” c. rendezvény résztvevőinek befizetése: 276.000,- Ft 
2015. június 22. – június 26.      24 fő vett részt. 
A gyermekek életében fontos, hogy megismerkedjenek a népmese világával. Évek óta 
nagy sikerrel bonyolítjuk le a Gyermekkönyvtárban a Népmesehetet. Hogy színesebbé 
tegyük a programokat, népi énekeket tanultak,népzenével,népi hangszerekkel 
ismerkedtek, népi játékokat játszottak. A népzene, a néptánc, a népi ének és mese 
kiegészítik egymást, mind egy tőről fakadnak, a  
hagyományról.  

� Ajándék kazettákat felajánlottuk a könyvtár olvasóinak és a városlakóknak.  
A kazettákért támogatták a Százhalombattai Könyvtárért Alapítványt, a befolyt 
összeg: 17.600,- Ft. A Hamvas Béla Városi Könyvtár  Hangtárából leselejtezésre 
kerültek a hangkazetták,  amelyeket a HBVK, a Százhalombattai Könyvtárért 
Alapítványnak ajándékozott.  A kazettákat 2015. május és december hónapban 
árusította az alapítvány. 

 
� Simo Ildikó kineziológus előadásán a támogatás összege: 8.700,-Ft 

Az alapítvány kuratóriumának egyik tagja Simo Ildikó kineziológus tartott érdekes 
előadást 2015. május 26-án, a stresszes állapot negatív hatásairól, a test-szellem 
kineziológiával történő összhangba hozásának pozitív lehetőségeiről. Az előadás 
végén olyan gyakorlatokat sajátíthattak el az érdeklődők, amelyek reggeli vagy 
napközbeni elvégzése után felvértezhetik magukat a környezet negatív hatásai ellen. 

� Simon Csilla „Asztrológia egy kicsit másképp” címmel tartott előadásán az  
Simon Csilla asztrológus oktató előadását hallgathatta meg a közönség Asztrológia 
egy kicsit másképpen címmel 2015. november 16-án. Betekinthettünk ebbe az 
érdekes tudományba, magyarázatokat, érdekességeket hallhattunk, az érdeklődők 
kérdéseire alapos kimerítő válaszokat kaptunk. 
adomány összege: 4.000,-Ft 

 
 
 
 
 



Kiadások: 409.288,- Ft 

  

• Bankköltség: 15.500,- 
• Postaköltség:675,- Ft 
• A „Népmesehét” c. rendezvény lebonyolítási költsége: 345.866,- Ft 

  

o étkezés:134.391,-Ft 

o busz ktg.:83.000,-Ft 

o Mesközpont előadás(tanfolyam): 50.000,- Ft 

o Előadói műv. Tevékenység: 55.000,-Ft 

o Papír, írószer stb.:23.475,- Ft 

 

Évek óta hívjuk és várjuk a gyermekeket a „Népmesehét” rendezvényünkre. Az idén 

sem történt ez másképp, egy héten át jó hangulatú programokat szerveztünk a 

résztvevőknek. Mesemondóink a hagyományos mesemondással ismertették meg a 

gyermekeket, így mutatták be azt a sokszínűséget, amit a mesemondók mesélés közben 

használnak. A mesék hallgatása átvezet az olvasás világába, így válnak nyitottá a 

történetekre és később más irodalmi művek befogadására. 

A népi kultúra más elemeivel is megismertettük a gyerekeket, népi játékok, néptánc és népi  

énekek színesítették a programjainkat. Minden évben egy kirándulás keretén belül látogatást 

teszünk egy olyan intézménybe, amely szorosan kapcsolódik a népmeséhez. 2015-ben is 

ellátogattunk Paloznakra, a Meseközpontba.  

Az ott folyó munka alapja a mesélés, amelyet a művészeti nevelés eszközeivel egészítenek 

ki.  

A 4 órás program alatt mesét hallgattunk, mondókáztunk, játszottunk, táncoltunk 

és meglátogattuk a nagy kedvencet, a Madárházat.A Meseközpont dolgozói, Bajzáth Mária a 

központ szakmai vezetője és Bumberák Maja  

mesemondó irányításával és segítségével töltöttük el az értékes időt.Hatalmas élményben volt 

része kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

A „Népmesehét”-re több olyan gyermek jön el, aki már évek óta visszajár és vannak, akik 

az idén voltak itt először. A visszajáró gyermekek a bizonyítékok arra, hogy nagyon jól 

érzik magukat nálunk és bízunk abban, hogy az újaknak is maradandó élményt tudtunk 

nyújtani és visszatérnek hozzánk a következő években. 

 

Eredményt csökkentő tétel: 

  

• Értékcsökkenési leírás: 47.245,- Ft 
  

A Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány záró egyenlege: 

  

Bank:285.841,- Ft 

Pénztár:53.433,- Ft 

Összesen:339.274,- Ft 

 

A Százhalombattai Hírtükörben és a Hamvas Béla Városi Könyvtár honlapján megjelentettünk 



egy cikket, amiben köszönetet mondunk mindazoknak, akik adójuk 1%-át a Százhalombattai 

Könyvtárért Alapítványnak ajánlották fel. 

Összességében úgy ítélem meg, hogy jól gazdálkodtunk a Százhalombattai 

Könyvtárért Alapítvány vagyonával. 

 

Segítettük a Hamvas Béla Városi Könyvtár munkáját és remélem a jövőben is 

tudunk hasonlóan együttműködni a könyvtárral. 

 

Százhalombatta, 2016. február 25.  

 

Kaszap Lászlóné  

kuratórium elnök 
 


