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2016. év működéséről 

 

A Hegymagas Községért Közalapítvány új módosított Alapító Okirata 2015. 
október 3-án került bírósági bejegyzésre az új módosított Ptk. szerint, így a 
2016. évben ennek alapján folyamatosan működött az alapítvány. A kezdeti 
nehézségeken túljutva, amint az ismeretes, az előző kuratóriumi ülésen 
elfogadott beszámolók, határozatok, költségvetés és programtervezet alapján 
folytatta tevékenységét az Alapítvány. 
 
A Kuratórium az előző ülését 2016. április 13-án tartotta. 
 
A következő határozatok kerültek egyhangú elfogadásra: 
 
1.   2012., 2013., 2014. és 2015. évi beszámolók 
2.   Két ülés között eltelt időszakról szóló beszámoló 
3.   2016. évi költségvetés,  
4.   Szervezeti és Működési Szabályzat,  
5.   2016. évi program tervezet, 
6.   Gaál Tibor meghatalmazása a beszámolók ügyfélkapun történő rögzítésére, 
7.   A 2016. április 13-i ülésen a kuratórium foglalkozott az Alapító Okirat 18.4.    
      pontjával, mely  a kifüggesztés szabályával és a kötelező nyilvánosságra 
      hozatallal foglalkozik. Határozatot hoztunk, hogy ez a    
      Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a község honlapján történő   
      közzététellel valósuljon meg. Az alapítvány ezzel a közzétételi  
      kötelezettségével a minél szélesebb nyilvánosság felé igyekszik majd eleget  
      tenni. Ehhez az Önkormányzat részéről segítséget kaptunk a község  
      honlapján való megjelenésünkhöz, ahová folyamatosan szándékunkban áll  
      feltölteni az alapítvánnyal kapcsolatos információkat, programokat,  
      képeket. 
 



Történések 2016. évben: 

- 2016. január 14-én leselejtezésre került az alapítvány tulajdonában lévő 
pénztárgép, melyet Pável Zoltánnétól vettünk át  ezen  a  napon  és  
leadtuk az Illés Pénztárgép  KFT-nek Keszthelyen. Erről dokumentumot is 
kaptunk. Az Alapítvány 2009.  június 30-án,  bruttó 78.000 Ft    értékben  
vásárolta  a SAM4’S ER- 260F típusú pénztárgépet, amelyet 2009. 
júliusától ideiglenes használatra bocsájtotta a BÍBOR Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt-nek, nevesítve, Fórika Anett beltagnak, majd később, 
2010. január 5-én továbbadta ideiglenes használatra Pável Zoltánnénak. 
Miután kötelező lett az online pénztárgépek használata, ezt a gépet már 
nem lehetett használni. A leselejtezésről dokumentumot, de a 
pénztárgépért pénzbeli térítést nem kaptunk.  

 
- A 2015. évet megelőző mulasztásokból adódó kötelezettségünk volt,  

hogy a Veszprém Megyei Főügyészség,  2016. március 9-én érkezett, 
felhívásának eleget tegyünk, és az OBH felé megküldjük pótlólagosan a 
2012,. 2013. és 2014, valamint 2015. évi, kuratórium által jóváhagyott 
beszámolókat, határozatokat és az ezekről szóló jegyzőkönyveket. A 
könyvelő is elkészítette, a rendelkezésre álló adatok alapján, az ezekre az  

           évekre vonatkozó pénzügyi beszámolókat, a kiküldött mellékletek szerint.  
Ezeket megküldve az OBH felé, kötelezettségünknek eleget tettünk. 
 

- Bakos Gáborné, alapítványunk titkára, elkészítette a Szervezeti és 
Működési Szabályzat tervezetét, melyet megküldtünk minden 
kuratóriumi tagnak. Vele közösen elkészült az Alapítvány 2016. évi 
program tervezete és 2016. évi költségvetése is, melyeket az április 13-i 
ülésen a kuratórium egyhangúan elfogadott. 

 
- 2016. év szeptemberében beadtuk igénylésünket az 1%-os személyi 

jövedelemadó meghatározott felhasználásának elfogadására. A NAV 
2016. október 16-án érkezett levelében tájékoztatta az alapítványt,   
hogy az erre vonatkozó regisztrációnkat elfogadták.  
 

2016. évi programbeszámoló:  
 
2016. évben rendszeresen részt vettünk az Önkormányzat és a Nyugdíjas Klub 
szervezésében tartott rendezvényeken és ezeken tevőlegesen is végeztünk el 
feladatokat. 
Alapítványunk, az önálló szervezésű programjaihoz, minden alkalommal 
segítséget kapott az Önkormányzattól, amit nagyon köszönünk az alapítvány 



nevében. Kaptunk anyagi támogatást, tiszta termet a rendezvényekhez, 
valamint segítséget a meghívóink elkészítéséhez, nyomtatási faladatokhoz.  
A programjainkon szép létszámmal vettek részt a falu lakói, a nyaralóval 
rendelkező lakosok, valamint Hegymagason és környékén üdülő vendégek. 
 
Saját szervezésű programjaink voltak 2016. évben: 

- Június 25. „Kalandozás Meseországban” a könyvtárral közös szervezésű  
gyermekprogram (13 fő) Fedeztük a program kiadásait 

- Július 17. Gadó Gábor Quartett koncert 1. 
- Július 24. Kálnay Adél „Embermesék, tündérmesék” című 

mesekönyvének bemutatója 
- Július 25-28. Olvasótábor gyermekeknek Kálnay Adéllal 
- Augusztus 2. Gadó Gábor Quartett koncert 2. 
- Augusztus 3. „Arcok, faluképek, történetek” Ságvári György beszélgetős 

estje, kivetővel a régi idők Hegymagasáról 
- Augusztus 10. Beszélgetés Konrád György Kossuth díjas íróval 

 
Az Alapítványunk céljai 2017. évben: 
 

Az Alapító Okiratunkban is megfogalmazott legfőbb célkitűzésünk:  
           Hegymagas község segítése, az épített – természeti –    
           tájvédelmi értékeinek, környezetének védelme, idegenforgalmi, kulturális    
           és sport életének támogatása, minden területen a fenntartható fejlődés  
           elősegítése.  

 
1. A Közalapítvány 2017. évi egyik nagyon fontos célja, hogy elősegítsük a 
személyi jövedelemadóból származó 1%-os felajánlások gyűjtését.  
Ezeket majd 2018. évben tudjuk elfogadni és ebből bevételt képezni. 
Ennek érdekében fontos megfogalmaznunk a leendő támogatóink felé, 
hogy miért is kérjük az SZJA 1%-os felajánlásokat. 
Lényeges egy rövid, lényegre törő szöveg megfogalmazása, amellyel 
elérhetjük támogatók megnyerését. 
 
2. Saját szervezésű feladatok, programok tervezése, megrendezése és 
kivitelezése. 
 
3. A kultúrház mögötti játszótér karbantartási feladatainak elvégzése, 
az Önkormányzattal közösen.  
 



4. Közügyek és helyi rendezvények, programok támogatása, akár 
pénzügyileg is, mely által elősegítjük az alapítvány jövőbeni 
elképzeléseinek, terveinek megvalósulását és népszerűsítését.  
 
5. Fontos célkitűzésünk, továbbra is, Hegymagas Község 
Önkormányzatával és a helyi egyéb civil szervezetekkel való szoros 
együttműködés, a szervezésükben történő programok támogatása és 
azokon való részvétel.  

 
 

 

A Hegymagas Községért Közalapítvány elnöke a Kuratórium elé jóváhagyásra 
bocsájtja a 2016. évi beszámolót, melyet majd a jegyzőkönyvben külön rögzít. 

 

 

 

Hegymagas, 2017. május 3. 

 

                                                                                    

                                                                                Énekesné György Zsuzsanna 

                                                                              Kuratóriumi elnök  
                                                                                                                                            


