Szöveges beszámoló a 2016. évi gazdálkodásról
A beszámolóban a pénzügyi gazdálkodásról, pénzügyi helyzetről készült áttekintés.
A Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány nyitó egyenlege 2016. január 1-jén:
Bank: 285.841,Pénztár: 53.433,Összesen: 339.274,Bevételek: 456.318,- Ft
A 2015. évi adó 1%-ból befolyt összeg: 66.942,- Ft
Az alapítvány számlájára utalás megtörtént, az elszámolást 2018. május 31.-ig kell megküldeni a NAV-nak az
Ügyfélkapun keresztül.
Önkormányzati Pályázat: 50.000,- Ft
Százhalombatta Város Önkormányzata kiírta a 2016. évi Kulturális Támogatási Keret Pályázatot. A Hamvas Béla
Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára 2016-ban is, mint évek óta megszervezte a „Népmesehét” c. rendezvényét.
Ennek a rendezvénynek a lebonyolításához nyújtott be a Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány igényt és kapott
50.000,- Ft-ot.
A „Népmesehét” c. rendezvény résztvevőinek befizetése: 339.370,- Ft
2015. július 4. – 8.

27 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. Ehhez 2016. évben középiskolás diákok is segítették a
lebonyolítást a Kötelező Közösségi Szolgálat keretében. Egy héten keresztül zajlottak a jó hangulatú programok.
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.
Minden évben egy kirándulás keretén belül látogatást teszünk egy olyan intézménybe, amely szorosan kapcsolódik a
népmeséhez. 2016-ban a budapesti Mesemúzeumba tettünk látogatást, ahol a gyerekek felszabadultan
barangolhattak a mesevilág jellegzetes helyszíneit, mint az elvarázsolt erdő, titkos út, királyi trónterem;
találkozhattak kortárs szerzők használati tárgyaival; interaktív formában, kísérő feladatlap segítségével is
ismerkedhettek a mesék világával.
A „Népmesehéten” való részvétel feltétele a könyvtári tagság. Évről évre több olyan gyermek jön el, aki már évek óta
látogatója a könyvtárnak és részt vevője a tábornak, és mindig vannak, akik először vesznek részt. 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.
Kiadások: 430.049,- Ft
Bankköltség: 15.441,Postaköltség: 300,- Ft
Könyvelési díj: 25.000,- Ft
A „Népmesehét” c. rendezvény lebonyolítási költsége: 389.308,- Ft

•
•
•
•
•

belépőjegy: 15.150, Ft
étkezés: 186.966,-Ft
busz ktg.: 50.038,-Ft
előadói műv. Tevékenység: 90.000,-Ft
papír, írószer stb.: 47.154,- Ft

Eredményt csökkentő tétel:
-Értékcsökkenési leírás: 44.740,- Ft
A Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány záró egyenlege:
Bank: 337.305,- Ft
Pénztár: 28.238,- Ft
Összesen: 365.543,- 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, 2017. február 28.
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