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                                             Elnöki beszámoló  

                         2015. év októberétől való működéséről 

 

A Hegymagas Községért Közalapítvány új módosított Alapító Okirata 2015. 

október 3-án került bírósági bejegyzésre. 2015. január 1-től 2015. október 3-ig 

terjedő időszakban nem működött.  

A kuratórium elnöke Énekesné György Zsuzsanna, a 2015. év október 3-ai 

bírósági bejegyzést követően, elkezdte az alapítvány törvényes működésére 

vonatkozó feladatok elvégzését. 

- Az OTP –ben az alapítvány nevén lévő folyószámla átvétele megtörtént, 

miszerint  a  Hegymagas Községért Közalapítvány  OTP  számláján 

830.570 Ft , valamint negyedéves lekötésben 250.362 Ft volt.                  

Az alapítvány induló vagyona: 1.080.932 Ft 

- Az alapítvány Alapítói Okiratának elkészítésével és bírósági   

bejegyeztetésével Szásziné dr. Horváth Henriettát (előző kuratórium 

tagja) bízta meg, honoráriuma: 76.200Ft. Ez számára 2016. évben került 

kifizetésre. 

- A könyvelői feladatokkal és az adatszolgáltatásokkal a Kuratórium       

Gaál Tibort bízta meg, aki elkezdte munkáját az elmúlt évek 

mulasztásaiból adó adatszolgáltatások pótlását a NAV és az OBH felé. 

Gaál Tibor, aki eddig is könyvelt az alapítványnak, 2015. év októberétől 

évente 30.000 Ft-ért vállalta az alapítvány könyvelését. Vállalta az elmúlt 

évek hiányzó adatszolgáltatásainak pótlását 50.000 Ft-ért. Ezek az 

összegek 2015. évben még nem kerültek kifizetésre. 

A módosított Alapítói Okirat bírósági bejegyzését követően, az elmúlt 5 

év adatszolgáltatása miatt 80.000 Ft bírságot szabott ki a NAV az 



alapítványra, melyet a bankszámláról már leemelt. Ezen felül 5.000 Ft 

került kifizetésre, a bírsághoz kapcsolódó végrehajtási költségátalány 

címén. 

Az előző 4 év elmaradt adatszolgáltatásaihoz a könyvelőnek szüksége 

volt az elmúlt évek folyószámla kivonataira, melyet az OTP 39.600 Ft-ért 

adott át 2015. december 22-én. 

 

- Az alapítvány előző kuratóriuma a Hegymagas Községért Közalapítvány 

nevére havi díjas előfizetői szerződést kötött a Telenor Magyarország Zrt. 

mobilszolgáltatóval, melyet Sallee Barbara, az akkori kuratóriumi elnöke, 

a lemondásával nem szüntetett meg. A havi díj összege 2015. évben már 

2.782 Ft volt. Ennek következményeként a Telenor az elmúlt 5 évben, a 

havidíjat az OTP folyószámláról rendszeresen levonta. Ezt az előfizetői 

szerződést az új kuratóriumi elnök, Énekesné György Zsuzsanna, csak az 

Alapítói Okirat jogerőre emelkedését követően tudta lemondani. 

- Az alapítvány december 9-ére meghívta az előző alapítvány elnökét, 

Sallee Barbarát, aki előzőleg jelezte a kuratóriumi elnök felé, hogy 

készséges átadni az alapítvány nála lévő dokumentumait és eszközeit. 

2015. december 8-án érkezett levelében jelezte, hogy nem tud részt 

venni az ülésen. Majd 2015. december 11-én, postai úton elküldte az 

alapítvány írásos dokumentumainak egy részét (főleg fénymásolatban), 

mely főleg 2008., 2009. és 2010. évekre vonatkoznak.  

 

Az új kuratórium első ülését 2015. december 9-én tartotta és a csatolt 

jegyzőkönyvben foglaltak szerint kezdte meg működését.  

 

A következő határozatok kerültek elfogadásra:  

1. A kuratórium tagjai az alapítvány dokumentumainak (összes 

eszközének) átadás-átvételéről szóló beszámolóját egyhangúan 

elfogadta.  

2. A kuratóriumi ülés tagjai a módosított Alapítói Okiratról szóló 

beszámolóját és Bakos Gáborné kuratóriumi tagot a kuratórium 

titkárának egyhangúan megválasztotta. 



3. A kuratóriumi ülés tagjai az aktuális ügyekről, pénzügyi helyzetről szóló 

beszámolót, a Hegymagas Községért Közalapítvány Alapítói Okiratának 

elkészítésével és bírósági bejegyeztetésére felkért Szásziné dr. Horváth 

Henrietta honoráriumának kifizetését, a 2011-2015. évek és a 2016. évtől 

történő könyvelési és adatszolgáltatási feladatok ellátására Gaál Tibor 

könyvelő megbízását és az alapítvány jövőbeni elképzelésekről szóló 

beszámolóját egyhangúan elfogadta. 

 

A bírósági bejegyzést követően az OTP –ben az alapítvány nevén lévő 

folyószámla átvétele megtörtént, miszerint  a  Hegymagas Községért 

Közalapítvány   

OTP  számláján:                                  830.570 Ft  

Negyedéves lekötésben                    250.362 Ft.                   

Az alapítvány induló vagyona:      1.080.932 Ft 

 

2015. év  10., 11., és 12. hóban bevétele nem volt az alapítványnak. 

A 250.362 Ft-os negyedéves lekötést meghosszabbítottuk. 

 

2015. év  10., 11., és 12. hóban történt  egyszerűsített pénzügyi kiadások 

rövid összesítése:    

                     80.000 Ft     NAV felé elmulasztott adatszolgáltatási bírság 

                        5.000 Ft    NAV végrehajtási költségátalány 

                     39.600 Ft     OTP 2011-2014. évi számlakivonatok pótlása 

                        8.346  Ft    Telenor havi díj (10., 11. és 12. hó) 

                        3.363  Ft    OTP számlavezetési díj (10., 11. és 12. hó) 

                        2.752  Ft     OTP pénforg. jutalék és megbízási díj 

Összesen: 139.061 Ft 



 

A kuratórium 2016. évi legfőbb célkitűzése, hogy az Alapítvány működését 

helyreállítsa, az elmúlt időszak mulasztásaiból, működésképtelenségéből adódó 

hiányosságokat pótolja. A kuratórium a Hegymagas Község Önkormányzati és 

egyéb civil szervezeti programokon történő részvétellel, a közügyek és helyi 

rendezvények támogatásával – akár pénzügyivel - segítse elő az alapítvány 

jövőbeni elképzeléseinek, terveinek népszerűsítését, támogatók megnyerését. 

 

Hegymagas Községért Közalapítvány elnöke a Kuratórium elé jóváhagyásra 

bocsájtja a 2015. évi beszámolót, melyet majd a jegyzőkönyvben külön rögzít. 

 

Hegymagas, 2016. április 13. 

 

                                                                             

                                                                       Énekesné György Zsuzsanna 

                                                                            Kuratóriumi elnök 

 


