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Elnöki beszámoló
2017. 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. és 2017 években ennek
megfelelően, valamint az előző kuratóriumi ülésen elfogadott határozatok, költségvetés és
programtervezet alapján folytatta tevékenységét. Az Alapítvány 2017. évben is teljesítette az
OBH és a NAV felé az éves kötelezettségeit, amelyeket a könyvelési feladatokkal együtt, a
megbízás szerint, Gaál Tibor könyvelő látta el.
A Kuratórium az előző ülését 2017. május 3-án tartotta.
A következő határozatok kerültek egyhangú elfogadásra:
1. 2017. évi és a két kuratóriumi ülés között eltelt időszakról szóló beszámolók
2. A Közalapítvány 2017. évi programtervezete
3. A Közalapítvány 2016. évi gazdálkodása és a 2017. évi költségvetése
4. A Felügyelőbizottság beszámolója
5. a falusi turizmusban közreműködők számára fórum szervezése a 2017. év során

A 2017. évi program beszámoló:
2017. évben is 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 a kuratórium nevében. Kaptunk tiszta termet a
rendezvényeinkhez, valamint segítséget a meghívóink elkészítéséhez, nyomtatási
feladatokhoz.
A programjainkon a múlt esztendőben is szép létszámmal vettek részt a falu lakói, a
nyaralóval rendelkező lakosok, valamint Hegymagason és környékén üdülő vendégek.

Az előző kuratóriumi ülés határozata volt, hogy a falusi turizmusban közreműködők számára
fórumot szervezzünk. Ez a 2017. év során nem realizálódott, de 2018. évben igyekszünk
pótolni.
Április 29-én, részt vettünk a XXV. Szent György-hegyi Napok programjában, és ezen belül
kiállítást szerveztünk a kultúrházban. Hegyi Gyula szőlőtőkékből faragott figuráit helyeztük el
a vitrinekben, amely igen hosszú ideig volt látható több más, a kultúrházban megtartott
program alatt is. A kiállításról sok pozitív visszajelzést kaptunk.
Augusztus 22. és 29-én részt vettünk helyi lakossági fórumokon
Témák: Hegymagas település fejlesztése és arculatának kialakítása
Szeptember 1-2-án került megrendezésre a „Lesencétől és a Szent György-hegyről a
Balatonig” Szüreti felvonulás és fesztivál, ahol képviseltettük magunkat.
Szeptember 17-én, Ify Lajos halálának 50. évfordulója alkalmából rendezett
megemlékezésen részt vettünk és ellátogattunk az Emmaus kápolnához, valamint Ify Lajos
sírjához. A megemlékezést Osvald Gábor kezdeményezte.
Október 20-án részt vettünk az Elődeink Háza ünnepélyes átadásán. Az Alapítvány
továbbiakban aktívan szeretné támogatni a házat, gyűjteni és őrizni a helyi népi eszközöket,
tárgyakat és hagyományokat. A nyári turista szezon alatt próbálunk csoportot szervezni az itt
üdülő érdeklődők közül az Elődeink Háza megtekintésére, szándékunk ezekre az alkalmakra
felkérni a faluból a régi falusi életet megélt, hozzáértő tárlatvezetőt.
Saját szervezésű programjaink voltak 2017. évben:
-

-

Június 10-14. A könyvtárral közösen szerveztünk nyári tábort a gyermekeknek. Fedeztük a
tábor költségeinek egy részét, versenyekhez ajándékokat és a közös főzéshez alapanyagokat
vásároltunk.
Július 17-19. „Tündérhajszál” olvasó tábort tartottunk Kálnay Adél vezetésével, amelyen szép
számmal vettek részt gyermekek a faluból és a nyaralók közül.
Július 19-augusztus 16. A Hegymagasi Nyári Esték programsorozatunkban a következő
saját szervezésű rendezvényeket tartottuk:
07.19. Jazz Napok - Nyitó koncert - Gadó Gábor Quartet
07.24. „Az én kis falum” - Terefere
Hrabovszkyné Kovács Valériával és Kálnay Adéllal
08.01. Hangodi László történész előadása Hegymagas az 1848-49 évi szabadságharc idején
08.02. Jazz Napok - Gadó - Ávéd - Bacsó jazz Trió - A koncert előtt - Konrád György és a jazz
Az írót Gyöngyössy Csaba kérdezte. Az interjú szerkesztett
változata megjelent a Tiszatáj online kulturális oldalán
http://tiszatajonline.hu/?p=107724

08.07. „Hegymagasról, a falu múltjáról, lakóiról” - címmel nyitott esti beszélgetés
08.16. Jazz Napok - Záró koncert - Gadó Gábor Quartet
Egyszerűsített pénzügyi beszámoló 2017. évről

Bevételek 2017. év:
2016. évi maradvány
Negyedéves lekötésben
Házipénztár
Wendel Ibolya
Naetar-Bakcsi Ildikó
Adó 1%
Összesen:

723.983 Ft
250.392 Ft
13.498 Ft
40.000 Ft
9.000 Ft
23.465 Ft
1.060.338 Ft

Kiadások:
Könyvelés 2017. év
Nyári tábor étkeztetés
Rendezvények, programok
Nyomtatás
Hirdetések
Artisjus
OTP számlavezetési díj
Kiadás összesen

30.000 Ft
5.175 Ft
65.080 Ft
5.300 Ft
6.096 Ft
14.126 Ft
13. 500 Ft
139.277 Ft

Eredmény:

921. 061Ft

A 250.392 Ft-os negyedéves lekötést meghosszabbítottuk az OTP- nél 2018. évben is.
Sajnos ettől előnyösebb lekötési kondíciók jelenleg nincsenek.

Az Alapítványunk céljai 2018. évben:
Továbbra is 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. A Közalapítvány 2018. évi egyik nagyon fontos célja továbbra is, hogy szem előtt tartsuk
a személyi jövedelemadóból származó 1%-os felajánlások gyűjtését. 2017. évben ebből már
23.465 Ft bevételünk származott. Fontos szempontként megfogalmaztuk a leendő
támogatóink felé, hogy miért is kérjük majd az SZJA 1%-os felajánlásokat. Lényegre törő,
rövid szöveget alkottunk, amellyel remélhetőleg minél több támogatót nyerhetünk meg.

A támogatói levél szövege:
Tisztelt leendő Támogatónk!
A Hegymagas Községért Közalapítvány legfőbb feladata Hegymagas község célkitűzéseinek
segítése, az épített – természeti – tájvédelmi értékeinek, környezetének védelme,
idegenforgalmi és kulturális életének támogatása, minden területen a fenntartható fejlődés
elősegítése. E célok megvalósulását elősegíthetik a személyi jövedelemadójuk 1 %-os
felajánlásával, valamint adományként banki átutalással vagy csekken befizetve.
Adószámunk: 18919154-1-19
Számlaszámunk: 11748052-20022569
Előre is köszönjük szíves támogatását!
1./b. Pénzadományok gyűjtése érdekében az OTP Bankkal készíttettünk csekket is, amelyek a
2017. évi rendezvényeinken már kihelyezésre kerültek.
2. Saját szervezésű feladatok, programok tervezése, megrendezése és kivitelezése.
3. A faluközpont virágosítási feladataiban, a játszótér karbantartásában vállalunk feladatokat
az Önkormányzat irányításával.
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 Nyugdíjas
Klubbal és helyi egyéb civil szervezetekkel való szoros együttműködés, a szervezésükben
történő programok támogatása és azokon való részvétel.
6. Az Elődeink Háza - Lényegesnek tartjuk a házat turisztikai szempontból előtérbe helyezni.
Ennek érdekében aktívan részt kívánunk venni ház gondozásában, a felmerülő feladatokban,
szeretnénk mi is a népi hagyományokat tovább őrizni, helytörténeti anyagot gyűjteni.
Szervezni látogató csoportokat a nyári szezonban itt tartózkodó nyaralók közül.
A Hegymagas Községért Közalapítvány elnöke a Kuratórium elé jóváhagyásra bocsájtja a
2017. évi beszámolót, melyet majd a jegyzőkönyvben külön rögzít.

Hegymagas, 2018. május 23.

Énekesné György Zsuzsa
Kuratóriumi elnök

