Közhasznúsági jelentés
2007 év
Számviteli jelentés Ft.-ban
Alapítói vagyon /Szántó Tibor/

100.000,-

Pénzár
Bank
Pénzkészlet összesen:

65.394,355.455,420.849,-

Bevételek:
Támogatás:

NCA. Pályázat
Polg.Hiv.Monor
Ecofact Kft.
Netpeople.hu Kft.
Singer László
Kuti József
Kugel György
Csekk 200 CAD
Banki kamat bev.
Szja 1%
Összes bevétel:

200.000,70.000,90.000,120.000,2.000,41.500,174.000,34.070,252,62.132,793.954,-

Kiadások:
síremlék felújítás
postaktg.
domain név reg.és
fenntartás
bankktg.
honlap korszerűsítés
könyvelési dij
kult.rendezvény
személyszáll. /busz
tagi betét/06 kifiz
Összes kiadás:

201.480,7.994,2.400,25.795,120.000,90.000,205.000,98.400,120.000,871.069,-

/ A Mazsök 261. sz. pályázaton elnyert 200.000,- Ft 2008.02.08-án folyt be, ennek a kiadásai
személyszállitás és honlap karbantartás viszont már kifizetésre kerültek./

Tisztségviselők, a kuratórium tagjai tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül látják el,
javadalmazásban nem részesültek. 2007. évben a kuratórium tagjai részére költségtérítés nem
került kifizetésre.

Alapítványunk vagyonnal nem rendelkezik, vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
készítésére nem kötelezett.
Az alapítvány tevékenységéről szóló rövid tájékoztató:
Bevételeink pályázatból, cégek, a Toronto Jews Association of Hungarian Descent és
magánszemélyek adományaiból származnak.
Alapítványunk tevékenységét az alapítás óta folyamatosan végzi, fő feladatunk a monori
zsidó temető karbantartása, rendbetétele és ott emlékpark kialakítása. Ennek megfelelően a
2007. évben a kuratórium határozata alapján síremlékeket állítottunk helyre. Egyrészt
helyreállítottuk a vandál rongálás során ledöntött sírokat, ezeknél a síroknál a helyreállítást
úgy hajtottuk végre, hogy az egyben felújítás is volt.
Felújított sírok:
•
•
•
•

Szilágyi Ferencné
síremléke
Kohn Mihály
síremléke
Rosenberg Mártonné síremléke
Mártírok emléműve visszaállítás

Egész évben gondoskodtunk a temető rendben és tisztántartásáról, ősszel szerveztünk egy, a
temető teljes területét érintő nagytakarítást.
Terveinknek megfelelően korszerűsítettük honlapunkat. Adminisztrációs rendszere
lehetőséget biztosít számunkra, hogy szakember igénybevétele nélkül karbantarthassuk
honlapunkat, könnyebbé vált a képek és dokumentumok csatolása, tökéletesedett a kereső
optimalizálás.
Kulturális rendezvényt szerveztünk a Parsifal Alapítvánnyal együttműködve erre a célra
kapott támogatásból, Monoriakkal a Duna Palotában rendezett operett előadásra látogattunk.
A helyi középiskolákkal együttműködve három alkalommal bérelt busszal tanáraik
vezetésével közel száz diákot utaztattunk a Holocaust Emlékközpontba, ahol tanórán és
múzeumlátogatáson vettek részt.
Monor 2008-02-10.

Készítették

Kugel_György
kuratóriumi tag

Ajtai György
elnök

