Óballáért Egyesület - Közhasznúsági beszámoló a 2010. évről

Az Óballához hasonló hátrányos helyzetű, vegetáló kistelepülések a mi kistérségünk területén
is nehezen átlátható szocio-kulturális problémarendszert alkotnak. A közigazgatásilag
Törökszentmiklóshoz tartozó, statisztikailag „egyéb belterületként”(Balla 6651) nyilvántartott
száznegyven lakosú településen végzünk hagyományőrző, s egyéb kulturális feladatokat.
Célunk a települési közösségfejlesztés és a hiánypótló ifjúsági és közművelődési tevékenység,
különböző korosztályok öntevékenységére épülő közösségi programok támogatása,
megvalósítása. Az élhetőbb környezet kialakulását tartjuk szem előtt. A helyben maradás
esélyét, ifjúságmegtartó erejének növelését szeretnénk erősíteni munkánkkal, hogy az itt élők
megtalálják saját erőforrásaikat, saját identitásukat, értékeiket felismerjék, felvállalják és
képviseljék. Programjainkkal, a település hagyományainak, épített környezetének tiszteletével
és megőrzésével vállalunk részfeladatot környezetünk jobb életfeltételeinek kialakításáért.
Legnagyobb rendezvényünk az évenként ismétlődő gyermeknap és falunap. A falunap ezerkétezer vendéget és elszármazottat vonz évről-évre. A teljes tagság 71 fő, akik különböző
aktivitással szervezik a hagyományos búcsúhoz köthető, öt éve felelevenített rendezvényt,
szervezik a távoli rokonság látogatását, közösségi munkával szépítik minden szeptember
elején az egész környezetet. Tevékenységünk közösségépítés, megerősítés céljait szolgálja
2005 óta, a tevékeny működés hozta létre az szervezett működési formát.
2010. évi nevesebb programjaink a következőképpen alakultak:
-

Gyermeknap 2010. május 28. 10 órától 21 óráig, Helyszín: Óballai Iskola,
futóverseny, gyermekjátékok, tűzoltó bemutató, lovaskocsizás, kézműves
foglalkozások,
Nyuszi kupa – kispályás futball bajnokság, 2010.04.17.
Óballa Maraton – futóverseny, 2010.09.11.
VI. Óballai Falunap 2010. szeptember 11. Helyszín: Óballai Iskola – Balai Kör –
Sportpálya - Jégvirág utca – Fő utca – Repülőtér, hagyományos búcsú felelevenítése,
szentmise, harangláb és keresztfelújítás, színpadi programok 2 helyszínen,
sportesemények. Résztvevők száma 1500-2000 fő, helybéliek, elszármazottak és
érdeklődők.

Hajnal László
Óballáért Egyesület elnöke
Törökszentmiklós, 2011.03.22.

Óballáért Egyesület 2010. évi pénzügyi beszámolója
Kiadások:

Bevételek:
Folyószámla nyitó egyenleg:

Folyószámla záró
egyenleg:
Házipénztár záró
44. 180.egyenleg:
Folyószámla kezelési
108.költség:
Óballai maraton
610. 000.futóverseny:
Gyereknapi rendezvény:
264. 000.77. 203.-

Házipénztár nyitó egyenleg:
Folyószámla kamat bevétel:
Pályázat útján nyert
támogatás:
Támogatás képviselői
keretből:
Önkormányzati támogatás:
Tagdíjakból befolyt összeg:

70. 000.- Falunapi rendezvény:
7. 300.- Felújítás:

65. 620.12. 414.28. 076.80. 014.1. 032. 777.211. 315.-

Parkolójegyből befolyt
összeg:

45. 000.-

Képeslap értékesítésből
befolyt összeg:

19. 550.- Mikulás napi rendezvény:

Egyéb támogatás falunapi
rendezvényhez:

105. 162.-

Kodály Z. AMI nyújtott
szolgáltatás ráfordítása:

136. 628.-

17. 000.-

128. 000.-

SZJA 1%

Egyéb számlák:

77. 045.-

Egyéb ráfordítás:

25. 011.-

75. 715.-

Kulturális szolgáltatás
(Kodály Z. AMI):

450. 000.-

Egyéb bevétel:

6.-

Összesen:

1. 791. 062.- Összesen:

1. 791. 062.-

Törökszentmiklós, 2011. március 22.

Hajnal László
elnök

Fehérné Bodzsár Edit
pénztáros

Az Óballáért Egyesület 2011. évi Munkaterve:

-

-

„Nyuszi kupa”- húsvéti foci 2011. április 16., 10 résztvevő csapat meghívása
május 28.: Éves Közgyűlés
Gyermeknap 2011. május 28. 10 órától 21 óráig, Helyszín: Óballai Iskola,
futóverseny, gyermekjátékok, tűzoltó bemutató, lovas kocsizás, kézműves
foglalkozások,
VII. Óballai Falunap 2011. szeptember 10. Helyszín: Óballai Iskola – Balai Kör –
Sportpálya - Jégvirág utca – Fő utca – Repülőtér, hagyományos búcsú felelevenítése,
szentmise, harangláb és keresztfelújítás, színpadi programok 2 helyszínen,
sportesemények.
Faültetés a falu közterein, futballpálya körül, tó körüli tereprendezés, parkosítás
új futball kapuk beszerzése céges támogatással
EGYÉB…………………………………………

Törökszentmiklós, 2011. március 22.

Hajnal László
elnök

