Szakmai beszámoló
Iváncsáért Közalapítvány
2454 Iváncsa, Fő u. 61/b.
A Közalapítvány elnöke: Domine János
A Közalapítvány kuratóriumi tagsága: Lédeczi Károly, Szova Jenő, Marczinka
György, Szalay Andrásné.
A Közalapítvány tevékenységének bemutatása

Az Iváncsáért Közalapítványt Iváncsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1998-ban alapította azzal a céllal, hogy fogja össze a lakosságot községünk
szebbé tételére, a helyiek életminőségének javítására és hogy aktív részese legyen
Iváncsa történelmi hagyományai ápolásának, gyűjtse össze és segítse megvalósulni a
szellemi, sport-, és turisztikai igényeket. A Közalapítvány 2007-ben - több éves
visszafogott működés után - újragondolta tevékenységét.
A Közalapítvány fő célkitűzései:


Összefogni a lakosságot a község szebbé tételére, a helyiek életminőségének
javítására.



Iváncsa történelmi hagyományainak ápolása.



A szellemi, sport, turisztikai igények ösztönzése és segítése.



Közrend és közbiztonság megteremtésének támogatása.



Egészségmegőrzése, betegségmegelőzés.

A Közalapítvány megvalósítandó céljai:


Községünk szebbé tétele érdekében egységes kivitelű utcanév táblák
elkészítésének támogatása. (Az utcák elején és végén egységes kivitelű
névtáblák, a házakra egységes kivitelű számok.).



Az idős egyedülállók biztonságának javítása érdekében az érintettek házainak
hangriasztóval történő ellátása. SZEM mozgalom támogatása.



Községünk I. világháborús hősi halottainak állított emlékműve felújításának
szervezése.



Községünk bevezető útjain fasorok telepítésének szervezése.



A 6-os főközlekedési út iváncsai elágazásánál lévő buszmegállókhoz eső és
szél elleni váróhelyek létesítésében való közreműködés.



A vasútállomásig kivilágított kerékpárút, a vasútállomáson kerékpártároló
létesítésben való közreműködés.



A temetőkben pihenőpadok felállítása, a katolikus temetőben urnafal
létesítése, temetőkerítés építése.



A faluközpontban köztéri óra (találkahely), köztéri szökőkút elhelyezése.



A járdafejlesztések támogatása.



Szelektív hulladékgyűjtés, szemétszedési akciók szervezése.



Falunapi rendezvénysorozat támogatása.



Kulturális fejlesztések támogatása, művelődési ház funkcióval való
megtöltése, egyéb szabadidős rendezvények szervezése.

Fejlesztések
A LEADER 4. számú intézkedéséhez (D1) kapcsolódóan, a HVS „Közösségi
tevékenységek fenntartását szolgáló fejlesztések megvalósítása, fejlesztése, térségi
identitástudat megőrzése a fellelhető helyi értékek alapján” célkitűzés keretében az
alábbi eszközfejlesztés valósult meg:
Megnevezés – Típus

Darab

Husqvarna CTH 184T fűnyíró traktor. Kawasaki V-Twin 18,5 LE motor,
hidrosztatikus váltó, 107 cm vágásszélesség, 320 liter fűgyűjtő, bio-clip mulcsozó
rendszer

2

Husqvarna profi billenthető pótkocsi 275 kg terhelhetőség

1

Hótolólap 122cm széles, ülésből fordítható

1

Husqvarna R52S fűnyíró 5,5 LE 53 cm vágószélesség, gyűjtőkosár 70 l ,
oldalkidobás, mulchozás

2

Husqvarna 545Rx bozótirtó 45 cm3 2,8 LE

3

damilfej, vágókés, heveder
Husqvarna K970 beton és fémdaraboló 94 cm3 6,5 LE, vágási mélység max.
145 mm

1

Husqvarna vágókocsi+ viztartály a beton és fémdarabolóhoz

1

Lapvibrátor Honda GX120 5 LE

1

Husqvarna 555 benzines láncfűrész 59.8 cm3 4,2 LE 45 cm vágólap

1

Husqvarna 125BVx lombfújó 28cm3 1,1 LE 12,0 m3/perc. Szív, fuj, aprít,
zsákba rak

1

Husqvarna 325PT5S teleszkópos magassági ágvágó 25,4 cm3 1,2 LE 5,5m
magasságig

1

MTD 475 ágaprító komposztáló 11, 5LE 5 cm max ágvastagság, 2 db adagoló,
90 l gyűjtőzsák, gyalukés+ ütőkés

1

Husqvarna Sószóró 75 kg tartállyal

1

Az eszközfejlesztés értéke: bruttó 5.265.619,- Ft.
Marketing tevékenység: bruttó 63.500,- Ft
Iváncsa, 2014. április 30.

Domine János
elnök

