
„Nagytevel községért és a nagyteveli fiatalokért” Közalapítvány célja és tevékenységei 
 

A közalapítvány célja: 
 

- Nagytevel község fejlődését, fejlesztését elősegítő tevékenység támogatása. 
- Nagytevel község kulturális, nemzetiségi, vallási és sport életének támogatása. 
- Családi, egészségi, szociális és egyéb körülményei miatt hátrányos helyzetbe került 

nagyteveli gyermekek továbbtanulási lehetőségének megteremtése. 
- Nagyteveli műemlékek felújításának támogatása. 
- Az alapítványi cél megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, befektetése, 

tőkésítés útján történő gyarapítása. 
 

A fenti célok megvalósítása érdekében a közalapítvány közhasznú tevékenységet folytat. 
A közalapítványnak a Khsz. tv. 26. §. c./ pontjában meghatározott közhasznú tevékenysé-
gei: 

 - szociális tevékenység, 
 - kulturális tevékenység, 
 - kulturális örökség megóvása, 
 - műemlékvédelem, 
 - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
      - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység, 

- sporttevékenység. 
 
Tevékenységek: 
 
1998. év    Pályázat kiírása nagyteveli fiatalok felsőfokú tanulmányainak egyszeri támogatásá- 
                  ra, Nagytevel község fejlődését, fejlesztését elősegítő tevékenység egyszeri támo- 
                  gatására. 
                  Támogatások megállapítása, kifizetése: 

- 1 fő főiskolás részére                                                                           7.000,- Ft 
- Nagytevel SE részére – játékvezetői díj, utiköltség                           29.000,- Ft 
- Római Katolikus Egyházközség –Kálvária renoválására                  37.879,- Ft 
  

1999. év    Pályázat kiírása nagyteveli fiatalok felsőfokú tanulmányainak egyszeri támogatásá- 
                  ra, Nagytevel község fejlődését, fejlesztését elősegítő tevékenység egyszeri támo- 
                  gatására. 
                  Támogatások megállapítása, kifizetése: 

- 2 fő főiskolás részére                                                                         20.000,- Ft 
- Nagytevel Általános Iskola – úszásoktatás                                        20.000,- Ft 
- Római Katolikus Egyházközség –Kálvária faliképei restaurálása     50.000,- Ft 
 

2000. év    Pályázat kiírása nagyteveli fiatalok felsőfokú tanulmányainak egyszeri támogatásá- 
                  ra, Nagytevel község fejlődését, fejlesztését elősegítő tevékenység egyszeri támo- 
                  gatására. 
                  Támogatások megállapítása, kifizetése: 

- 2 fő főiskolás részére                                                                         30.000,- Ft 
- Nagytevel SE részére – játékos engedélyek, orvosi vizsgálat           40.000,- Ft 
- Jókai utcai játszótér kerítés felújítására                                             50.000,- Ft 

(Nem valósult meg.) 
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2001. év    Pályázat kiírása nagyteveli fiatalok felsőfokú tanulmányainak egyszeri támogatásá- 
                  ra, Nagytevel község fejlődését, fejlesztését elősegítő tevékenység egyszeri támo- 
                  gatására. 
                  Támogatások megállapítása, kifizetése: 

- 1 fő főiskolás részére                                                                         17.000,- Ft 
- Jókai utcai játszótér felújítására                                                         50.000,- Ft 

 
2002. év    Pályázat kiírása nagyteveli fiatalok felsőfokú tanulmányainak egyszeri támogatásá- 
                  ra, Nagytevel község fejlődését, fejlesztését elősegítő tevékenység egyszeri támo- 
                  gatására. 
                  Támogatások megállapítása, kifizetése: 

- 2 fő főiskolás részére                                                                         20.000,- Ft 
- Jókai utcai játszótér felújítására - kerítés                                           64.702,- Ft 

 
2003. év    Pályázat kiírása nagyteveli fiatalok felsőfokú tanulmányainak egyszeri támogatásá- 
                  ra, Nagytevel község fejlődését, fejlesztését elősegítő tevékenység egyszeri támo- 
                  gatására. 
 
2004. év    Pályázat kiírása nagyteveli fiatalok felsőfokú tanulmányainak egyszeri támogatásá- 
                  ra, Nagytevel község fejlődését, fejlesztését elősegítő tevékenység egyszeri támo- 
                  gatására. 
                  Támogatások megállapítása, kifizetése: 

- Petőfi utcai játszótér felújítására                                            35.455,- Ft 
                   -    Nyugdíjas Egyesület részére – hagyományőrzésre                25.000,- Ft 
 
2005. év     Ifjúsági Klub kialakításának kezdeményezése  
                    - 1 havi tv díj átvállalása                                                              12.500,- Ft 
                    - Társasjáték vásárlása                                                                  32.073,- Ft 
 
2006. év      Könyvtár részére LCD monitor vásárlása                                     49.000,- Ft 
 
2007. év      Könyvtár részére lézernyomtató vásárlása                                    43.000,- Ft 
 
2008. év      Emlékkereszt felújításának elhatározása 
 
2009. év       Jókai és Kossuth utcai emlékkeresztek javítása, festése               60.000,- Ft 
 
2010. év       Művésztáborba bor vásárlása                                                          3.800,- Ft 
                     Művésztábor szervezése, résztvevők étkezésének átvállalása      50.100,- Ft 
 
 
 
Nagytevel, 2010. december 14. 
 
 
 
                                                                                                Kelemen László 
                                                                                                   körjegyző 


