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Elnöki beszámoló
2012., 2013. és 2014. évek működéséről

A Hegymagas Községért Közalapítvány 2016. március 9-én levelet kapott a
Veszprém Megyei Főügyészségtől, melyben
a Veszprém Megyei Főügyészség felhívással kereste meg a Hegymagas
Községért Közalapítványt, miszerint
a 2012., 2013. és 2014. évi beszámoló letétbe helyezésével és közzétételével
kapcsolatos mulasztás miatt a közalapítvány működése aktuálisan
törvénysértő, ezért az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (Ütv)
26.§-ának (3) bekezdése alapján felhívással él, és és indítványozza, hogy a
közalapítvány a működésében feltárt törvénysértést szüntesse meg oly módon,
hogy 60 napon belül a 2012., a 2013. és a 2014. évi beszámolóját küldje meg az
OBH-hoz, és ennek tényét az ügyész részére igazolja.
Tájékoztatásul közli, hogy az Ütv. 26. §-ának (3) bekezdése értelmében,
amennyiben a felhívással egyet ért, úgy a 60 napos határidőn belül az iratok,
azaz:
- a 2012., a 2013. és a 2014. évi beszámolók az OBH részére történt
megküldést igazoló iratok másolata,
- a 2012., a 2013. és a 2014. évi beszámolók, valamint
- az azok elfogadásáról döntést hozó kuratóriumi ülésen felvett
jegyzőkönyv
megküldésével tájékoztatnia kell az ügyészt arról, hogy a törvénysértést
orvosolta.

A Hegymagas Községértért Közalapítvány új módosított Alapítói Okirata 2015.
október 3-án emelkedett jogerőre. Az alapítvány előző elnöke lemondott, a
kuratórium sem működött a 2012., 2013. és 2014. évek alatt és 2015. október
3-ig, az új módosított alapító okirat bejegyzéséig. Ezekben az években az
alapítvány nem végzett semmilyen tevékenységet. A 2015. októberében
bejegyzett új kuratórium kívánja a törvényességi állapot visszaállítását és az
említett iratok pótlását.
Gaál Tibor könyvelő pénzügyi kimutatása az egyszerűsített beszámolóból
2011., 2012., 2013., 2014. és 2015. évekre vonatkozóan:

Határozat

eszközök és források összege

eredmény

2011.

1.231 ezer Ft

62 ezer Ft

2012.

1.288 ezer Ft

57 ezer Ft

2013.

1.239 ezer Ft

- 49 ezer Ft

2014.

1.186 ezer Ft

- 53 ezer Ft

2015.

1.029 ezer Ft

- 157 ezer Ft

A Hegymagas Községért Közalapítvány elnöke a Kuratórium elé jóváhagyásra
bocsájtja a 2011., 2012., 2013., 2014. és 2015. évek működéséről szóló
beszámolóit, melyet a kuratóriumi elfogadást követően a jegyzőkönyvben
minden évre vonatkozóan külön-külön határozatokban kíván rögzíteni.

Hegymagas, 2016. április 13.
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Kuratóriumi elnök

