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Elnöki beszámoló
a két kuratóriumi ülés között eltelt időszakról
(2016. április 13 – 2017. május 3.)

A két ülés közötti időszakban, az Alapítvány munkája, a 2016. április 13-i
kuratóriumi ülésen elfogadott tervek szerint történt.
Részt vettünk, a két ülés között, az Önkormányzat és a Nyugdíjas Klub által
szervezett rendezvényeken. Ezeket tevőlegesen is segítettük:
XXIV. Szent György-hegyi Napok, Anyák napja, Gyermeknap, Májusfa
kitáncolás, Lőrinc Napi búcsú és Halászléfőző verseny, Idősek világnapja,
Márton Napi Ludasságok, Karácsonyi ünnepségek és Óévbúcsúztató.
Saját szervezésű programjainkat a 2016. évi beszámolóban felsoroltuk.
2017 januárjától az Alapítványunk továbbra is támogatta és tevőlegesen
segítette az Önkormányzat, valamint a Nyugdíjas Klub által szervezett
rendezvényeket:
„Tollfosztó” összejövetelt szervezett a Nyugdíjas klub
Farsangi bált és fánksütő versenyt, valamint gyermekek jelmezes
versenyét rendezte meg a Kultúrházban
Nőnapi ünnepséget tartott a Nyugdíjas Klub
Áprilisban a Kuratórium elnöke részt vett a Civil Információs Centrum
térítésmentes tanácsadási napján, amelyet a Veszprém megyei civil
szervezetek (egyesületek, alapítványok) részére tartottak Tapolcán.
Téma: A civil szervezetek teendői - 2017. évi törvényi változások
Előadó: Meleg Tamás
Részt vettünk a Tapolcai Rendőrkapitányság és a Hegymagasi
Önkormányzat által közösen szervezett lakossági fórumon, ahol a
közbiztonságról, a közlekedésbiztonságról és a bűnmegelőzésről volt szó.
Tojásfa díszítés volt a polgármesteri hivatal előtt. Kapcsolódtunk és
támogattuk az Önkormányzat és a Nyugdíjas klub kezdeményezését.

Az idei XXV. Szent György-hegyi Napok rendezvényein is képviseltetjük
magunkat.

2017. év első hónapjainak történései az Alapítvány munkájában:
1. az aktuális éves költségvetés tervezet elkészítése,
2. programterv és a 2016. évi beszámolók,
3. Gaál Tibor könyvelőnek számlák leadása, valamint egyeztetés a NAV és az
OBH felé történő beadandó összes dokumentumok összekészítéséről
4. Folyamatos egyeztetés, az Alapítvány aktuális ügyeiről, a Felügyelő
Bizottságának elnökével

2016. április 13. – 2017. május 3. között történt egyszerűsített pénzügyi
kiadások rövid összesítése:
Könyvelés 2011-2015 és 2016. év
Posta, dologi kiadások
Rendezvények, programok
Hirdetések
OTP számlavezetési díj
Kiadás összesen

80.000 Ft
3.870 Ft
47.685 Ft
6.200 Ft
13.450 Ft
151.205 Ft

Hegymagas Községért Közalapítvány elnöke a Kuratórium elé jóváhagyásra
bocsájtja a két kuratóriumi ülés között eltelt időszakról (2016. április 13 – 2017.
május 3.) szóló beszámolót, melyet majd a jegyzőkönyvben külön rögzít.

Hegymagas, 2017. május 3.

Énekesné György Zsuzsanna
Kuratóriumi elnök

