
A Hegymagas Községért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának beszámolója a  

Közalapítvány 2017. évi működésének ellenőrzéséről 

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága 2017. május 7-én tartotta meg ülését és áttekintette a 

Közalapítvány 2017. évre vonatkozó működését. Ellenőrizte az Alapítvány múlt évi 

tevékenységét, és összevetette az Alapszabályban megfogalmazott célokkal. A Kuratórium 

Elnökének beszámolója összefoglalta az elmúlt évi tevékenységet és számot adott a 

gazdálkodásról is. Megerősíthető, hogy a gazdálkodásra vonatkozó adatok valósak. Az 

Alapítvány éves működési költsége, az OTP Banknál lévő vagyonának számla vezetési díjából 

és az éves könyvelői díjból tevődik össze. Bevétele, az elmúlt évben adományokból és a  SZJA 

1%-os felajánlásokból származott.  Az OTP Banknál  lévő negyedéves lekötésben lévő összeg 

szinte nem kamatozott. Az alapítvány, az Alapszabályában lefektetett céljainak megfelelően, 

a lehetőségeket jól használta ki, és az e célokhoz rendelt pénzeket is törvényesen használta 

fel. Az Alapítvány 2017. évi összes kiadásait saját anyagi forrásaiból tudta fedezni. 

Áttekintésre került az egyszerűsített pénzügyi beszámoló, mely tükrözi az Alapítvány 

gazdaságos pénzfelhasználását. 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. 

Az Alapítvány pénzügyi helyzete, az Alapítvány egyszerűsített pénzügyi beszámolója 

alapján, 2017. december 31-ig bezárólag: 

 

Bevételek 2017. év: 

2016. évi maradvány                                                                               723.983  Ft  

Negyedéves lekötésben                                                                          250.392  Ft 

Házipénztár                                                                                                 13.498  Ft 

Wendel Ibolya                                                                                             40.000  Ft 

Naetar-Bakcsi Ildikó                                                                                      9.000  Ft 

Adó 1%                                                                                                          23.465  Ft 

Összesen:                                                                                                1.060.338  Ft                  

 

Kiadások: 

Könyvelés   2017. év                                                                                    30.000   Ft                 

Nyári tábor étkeztetés                                                                                   5.175  Ft                                                               

Rendezvények, programok                                                                         65.080  Ft   

Nyomtatás                                                                                                        5.300  Ft                                                             

Hirdetések                                                                                                        6.096  Ft  

Artisjus                                                                                                            14.126  Ft 

OTP  számlavezetési díj                                                                                13. 500  Ft                                                                                                                                                                               

Kiadás összesen                                                                                           139.277  Ft   

 

Eredmény:                                                                                                     921. 061Ft              



Az Alapítvány a 250.410 Ft-os negyedéves banki lekötését meghosszabbította az OTP- nél  

2018. évben is. Sajnos ettől előnyösebb lekötési kondíciók jelenleg nincsenek a számukra. 

 

Az Alapítvány pénzügyi feladatait, valamint a NAV és az OBH felé való éves 

kötelezettségeket, a Kuratórium által elfogadott megbízás és meghatalmazás szerint,  

Gaál Tibor könyvelő megfelelően látja el. 2018-ban is vállalja az Alapítvány könyvelői 

feladatait, évi 30.000 Ft-ért. 

 

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a Közalapítvány 2017. évi gazdálkodása és 

működése a valóságnak megfelelnek, beszámolóját a Kuratórium elé elfogadásra javasolja. 

 

 

Hegymagas, 2018. május 23. 

                                                                                      

 

 

                                                                                                                            Kajdi Lászlóné  

                                                                                                                a Felügyelő Bizottság elnöke                                   

 


