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A közgyűlés napirendje: 

 

Sorszám: 1/2017-01 2016. évi és a két kuratóriumi ülés között eltelt 

időszakról szóló beszámolók, a Közalapítvány 

2017. évi programtervezete 

 1/2017-02 A Közalapítvány 2016. évi gazdálkodása és a 

2017. évi költségvetése 

 1/2017-03 A Felügyelőbizottság beszámolója 

 1/2017-04 Egyebek 

 

A levezető elnök a kuratóriumi ülést megnyitja, elmondja, hogy Dr. Ságvári György kuratóriumi tag előre 

jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen.  

A kuratóriumi ülésen jelen lévő Hegymagas Község Polgármesterének és a felügyelőbizottsági tagoknak, 

köszöni a részvételt.  

A kuratóriumi ülést határozatképesnek nyilvánítja.  

Ezt követően javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjének, illetve a hitelesítőknek a személyére.  

Kéri a kiküldött napirendek elfogadását.  

Napirendek Kiküldött meghívó 

szerint 

Igen szavazat 100 % Nem

: 

0% Tartózkodás

: 

0% 

Jegyzőkönyv vezető Bakos Gáborné Igen szavazat 100 % Nem

: 

0% Tartózkodás

: 

0% 

Hitelesítő 
Tóth László Igen szavazat 100 % Nem

: 

0% Tartózkodás

: 

0% 

A levezető elnök felkéri a megválasztott személyeket a feladatuk gyakorlására. 

Sorszám: 1/2017-01 

 

2016. évi és a két kuratóriumi ülés között eltelt időszakról szóló 

beszámolók, a Közalapítvány2017. évi programtervezete 

Előterjesztő, szóbeli 

kiegészítés 

Énekesné 

György 

Zsuzsanna 

Levezető 

elnök 

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az alapítvány 

folyamatosan működni tudott a 2016. év során. 

Részt vett többek között a Veszprém megyei civil szervezetek 

számára tartott előadáson, ahol a 2014. év előtt alakult szervezetek 

elmaradásairól volt szó. Szerencsére az alapítvány elmaradásai 

már rendeződtek, így nem gondolja, hogy probléma lehet a 

működéssel. 



Elmondja, hogy az önkormányzati és a saját szervezésű 

rendezvényeken is képviselte az alapítványt.  

2016. év szeptemberében beadtuk igénylésünket az 1 %-os 

jövedelemadó felhasználásának elfogadására, a NAV elfogadta a 

regisztrációt, így a 2017. év alapján 2018-ban már igényelhetjük 

az 1 %-ot. A felajánlások elnyerésére majd szükséges lesz egy 

rövid, lényegre törő szöveg megfogalmazása, amellyel 

elnyerhetjük a támogatókat. Ebben kéri a tagok segítségét. 

Tóth János Zoltán polgármester megköszönte az alapítvány egész 

éves munkáját és közreműködését, kiemelve a kuratóriumi elnök 

aktív részvételét a község életében és munkájában.  

Javaslatként érkezik, hogy készüljön könyv Hegymagas 

történetéről, melyhez felkérnék Hangodi László történészt és 

László Erika tipográfust. 

Felmerül, hogy az alapítvány közreműködésével a 2017. év során 

sor kerülne a játszótéri eszközök állagmegóvó festésére és a  

programok keretében faültetésre.  

Javaslat a programok közé: Szita Szabolcs május 8-tól  Tapolcán 

első önálló kiállítását láthatjuk, akinek szülei hegymagasi 

származásúak, ezért valamelyik rendezvényünk kapcsán 

felkérhetnénk egy hegymagasi kiállítás megtartására is. A 

kiállításra a 2018. évben megrendezésre kerülő „Elszármazottak 

találkozóját”  tartják a legalkalmasabbnak. 

 

 

Szavazás a 

napirendről: 

 Igen 

szavazat: 100,00% 
Nem 

szavazat: 0,00% 
Tartózkodás

: 0,00% 
 

Határozat: 
A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai  a 

két kuratóriumi ülés között eltelt időszakról szóló beszámolóját  
egyhangúlag  

elfogadták. 

 

 

Sorszám: 1/2017-02 

 

A Közalapítvány 2016. évi gazdálkodása és a 2017. évi költségvetése 

Előterjesztő, 

szóbeli 

kiegészítés 

Énekesné 

György 

Zsuzsanna 

Levezető elnök 

A könyvelővel történt egyeztetés alapján a kiküldött melléklet szerint 

készült el a 2017. évi költségvetés. 

A  levezető elnök elmondja, hogy az alapítvány célja a 2017. évben 

minél több adomány gyűjtése.  

Kovács Pálné részéről javaslat érkezik az alapítványi csekken történő 

támogatási befizetések népszerűsítésre. A csekkeket a rendezvények 

során és a falusi turizmus szállóvendégei között is szét lehet osztani.  

Szavazás a 

napirendről: 

 Igen szavazat: 
100,00% 

Nem 

szavazat: 0,00% 
Tartózkodás

: 0,00% 
 

Határozat: 
A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai a 

2016. évi gazdálkodást és a 2017. évi költségvetést 
egyhangúlag  

elfogadták. 

 

Sorszám: 1/2017-03 A Felügyelőbizottság beszámolója 



 

Előterjesztő, 

szóbeli 

kiegészítés 

Énekesné 

György 

Zsuzsanna 

Levezető elnök 

A Felügyelőbizottság elnöke az aktuális ügyekről folyamatosan 

egyeztetett a kuratóirum elnökével, a bizottság az alapítvány 

működését rendben találta. 

 

Szavazás a 

napirendről: 

 Igen szavazat: 
100,00% 

Nem 

szavazat: 0,00% 
Tartózkodás

: 0,00% 
 

Határozat: 
A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai a 

Felügyelőbizottság beszámolóját 
egyhangúlag  

elfogadták. 

 

 

 

Sorszám: 1/2017-04 

 

Egyebek 

Előterjesztő, 

szóbeli 

kiegészítés 

Énekesné 

György 

Zsuzsanna 

Levezető elnök 

A felmerült témák alapján a levezető elnök elmondja, hogy a 2017. év 

során az alapítvány közreműködik  

- a faluházban kihelyezett tablókon szereplő hegymagasi személyek, 

életképek beazonosításának elősegítésében, 

- hegymagasi helytörténeti kiadvány előkészítésében, 

A 2016. évi pénzmaradvány felhasználására ezt követően is 

mindenkitől várják a felhasználási javaslatokat. 

A levezető elnök javasolja, hogy a falusi turizmusban részt vevő 

szállásadók számára szervezzenek fórumot, ahol ismertetnénk az 

érdeklődőknek az alapítvány működését és javaslatokat várnánk az 

alapítványi támogatások felhasználására, és további támogatások 

megnyerésére a faluban üdülők részéről is. 

Szavazás a 

napirendről: 

 Igen szavazat: 
100,00% 

Nem 

szavazat: 0,00% 
Tartózkodás

: 0,00% 
 

Határozat: 

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai az 

elnök javaslatát, mely szerint a falusi turizmusban 

közreműködők számára fórumot szervezzenek a 2017. év során,  
egyhangúlag  

elfogadták. 

 

 

 

 

 

  

 ………………………..........  

            levezető elnök  

………………………….  ……………………………. 

    jegyzőkönyv vezető        jegyzőkönyv hitelesítő  

   

   

 


