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A levezető elnök a kuratóriumi ülést megnyitja, elmondja, hogy minden kuratóriumi tag részt vesz a mai
ülésen.
Köszönti a kuratóriumi ülésen megjelent tagokat, Tóth János Zoltán polgármestert, Gyurka Miklósné
alpolgármestert és Kajdi Lászlónét a Felügyelőbizottság elnökét.
A kuratóriumi ülést határozatképesnek nyilvánítja.
Ezt követően javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjének, illetve a hitelesítőknek a személyére.
Kéri a kiküldött napirendek elfogadását.
Napirendek
Jegyzőkönyv vezető
Hitelesítő

Kiküldött meghívó
szerint

Igen szavazat 100 % Nem
:

0% Tartózkodás
:

0%

Bakos Gáborné

Igen szavazat 100 % Nem
:

0% Tartózkodás
:

0%

Tóth László

Igen szavazat 100 % Nem
:

0% Tartózkodás
:

0%

A levezető elnök felkéri a megválasztott személyeket a feladatuk gyakorlására.
Sorszám:

1/2019-01

Előterjesztő, szóbeli
kiegészítés

2018. évi beszámoló, a Közalapítvány 2019. évi programtervezete

Énekesné
György
Zsuzsanna
Levezető
elnök

Levezető elnök: A kiküldött anyagban foglaltakon túl el kívánja
mondani, hogy az alapítvány által szervzezett programokon a
faluban élő vagy valamilyen módon kötődő, esetleg több éve
rendszeresen visszajáró alkotók, művészek, írók mind voltak már
meghívott vendégek, ezért ha bárkinek a programtervezethez
kapcsolódóan van új ötlete, azt örömmel fogadjuk.
Az alapítvány 2018. évben fogadhatott először újra 1 %-os

adományokat, amely sajnos még elég kevés, mindössze 61.561 Ft
volt, reméljük, hogy a 2019. évben ez már emelkedik és további
adományokat is sikerül szerezni.
Köszönetet mond Hegymagas Község Önkormányzatának az
alapítvány
gördülékeny
működéséhez,
programjai
megvalósításához nyújtott segítségéért.
Jó lenne, ha minél több civil kezdeményezés érne el az
alapítványhoz, és azokat is tudnánk segíteni, de nem biztos hogy
az itt élők tudatában vannak ennek a lehetőségnek.
Széll Ferenc: amennyiben azok az alapítvány alapító okiratában
foglalt céloknak megfelelnek, semmi akadálya ezek
támogatásának.
Levezető elnök: A programtervezetben szerepel az Elődeink háza
népszerűsítése érdekében az alapítvány segítsége azzal, hogy az
idegenforgalmi szezonban megszervezné csoportok vezetését,
akár tolmácsolással is.
Tóth János polgármester: már folyamatban van az Elődeink háza
bővítése kovácsműhely és borospince kialakításával, amely ha
elkészül, szintén látogatható lesz.
Levezető elnök: ennek népszerűsítésében is szívesen részt vesz az
alapítvány.
Amennyiben lesz idén is az önkormányzat, könyvtár
szervezésében nyári tábor a gyerekeknek, abban szívesen részt
vesz az alapítvány.
Gyurka Miklósné alpolgármester: az új könyvtárosunk egyeztetett
az előzővel, átadta az információkat, természetesen idén is
tervezzük a tábort.
Az alapítvány és a Nyugdíjas Klub rendezvényeit rendszeresen
egyeztetjük, hogy a programok szervezését ezzel is
megkönnyítsük.
Levezető elnök: a könyvtárban feleslegessé vált könyveket
megkapta az alapítvány, melyeket rendszerezni kell, és azt
követően a nyáron egy könyvbörzét szerveznénk. A rendszerezés
lesz előtte a nagy munka, ahhoz szívesen vesszük a segítséget.
Dr. Ságvári György: saját könyvtáramból is szívesen felajánlok a
börzére könyveket. Ki lehetne tenni egy adománygyűjtő dobozt a
könyvekért.
Levezető elnök: a börzén a kapott könyveket ingyenesen adnánk,
utána nézünk, hogyan lehetne ezt is megoldani, mi lenne a módja,
mert az adományozott összeg elszámolása és a maradék könyvek
sorsa is kérdéses. A tárolásban az önkormányzat felajánlotta a
segítségét, de nem szeretnénk visszaélni ezzel a helyzettel, ha túl
sok felajánlott könyv jönne össze.
Bakos Gáborné: a könyvek rendszerezésben szívesen részt
veszünk.
Szavazás a
napirendről:

Igen
szavazat:

Nem
100,00% szavazat:

0,00%

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai a
Határozat: a 2018. évi beszámolót, a Közalapítvány 2019. évi
programtervezetét

Tartózkodás
:

egyhangúlag
elfogadták.

0,00%

Sorszám:
Előterjesztő,
szóbeli
kiegészítés

1/2019-02
Énekesné
György
Zsuzsanna
Levezető elnök

Szavazás a
napirendről:
Határozat:

Sorszám:
Előterjesztő,
szóbeli
kiegészítés

Szavazás a
napirendről:
Határozat:

A Közalapítvány 2018. évi gazdálkodása és a 2019. évi költségvetése
Levezető elnök: A könyvelővel történt egyeztetés alapján a kiküldött
melléklet szerint készült el a 2019. évi költségvetés. Azt OTP
számlával kapcsolatban átláthatósági nyilatkozatra volt szükség. Ez
nem kevés idő volt elintézni, de szerencsére sikerült.
A 2019. évi költségvetés tervezetben szerepel a faluszépítésre 200.000
Ft, amelyhez már vannak ötletek, de várjuk a javaslatokat. Eddigi
ötletek pl. a falu térképtábláinak felújítása, az Elődeink Házát jelző
útjelző tábla, az oroszlános kút környékének felújítása.
Tóth János Zoltán polgármester: az önkormányzat saját költségén
vállalja az oroszlános kút felújítását. A térkép és az útjelző táblák
felújításában, kiépítésében is vállalnak a költségekből, de ott az
alapítványi segítséget is elfogadják.
Bakos Gáborné: Burucsné Barbara nagyon szépen dolgozik, lehetne az
útjelző táblák kreatív kivitelezésében is az ő munkáját igénybe venni,
így egyedi és különleges lehetne. A térképek megújításában viszont
szükség lenne azokra a helyekre, épületekre az önkormányzat részéről,
amelyek mindenképp szerepeljenek a térképen, és amelyeket
útirányjelző táblával is szeretnének jelölni.
Igen szavazat:

Nem
100,00% szavazat:

0,00%

Tartózkodás
:

0,00%

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai a egyhangúlag
2018. évi gazdálkodást és a 2019. évi költségvetést
elfogadták.

1/2019-03
Énekesné
György
Zsuzsanna
Levezető elnök

A Felügyelőbizottság 2018. évi beszámolója
Levezető elnök: megkéri Kajdi Lászlónét, ismertesse a
Felügyelőbizottság beszámolóját röviden.
Kajdi Lászlóné: Az aktuális pénzügyekről folyamatos volt az
egyeztetés a kuratórium elnökével, és az alapítvány a beadási
kötelezettségeinek is hiánytalanul eleget tett.

Igen szavazat:

Nem
100,00% szavazat:

0,00%

Tartózkodás
:

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai a egyhangúlag
Felügyelőbizottság 2018. évi beszámolóját
elfogadták.

0,00%
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Előterjesztő,
szóbeli
kiegészítés

1/2019-04

Egyebek

Énekesné
György
Zsuzsanna
Levezető elnök

Levezető elnök: nincs kiemelt téma megjelölve, ezért várjuk a tagok
vagy a jelenlévők részéről való hozzászólásokat.
Tóth János Zoltán polgármester: Készül egy könyv Hegymagas
történetéről, az elmúlt 8 évszázadról, melynek a kiadója Hegymagas
Község Önkormányzata, szerzője Hangodi László, lektorálója pedig
Dr. Ságvári György, a kuratóriumi tagja. A könyvet a tervek szerint a
június 15-én, az ismételten megrendezésre kerülő, Elszármazottak
találkozóján fogják bemutatni, kiosztani. Ebben a könyvben többek
között az eddigi polgármestereknek is lehetőségük volt beszámolni a
saját időszakukban a faluban történt eseményekről, fejlesztésekről.
Ezek az anyagok a szerzőnél vannak, már csak az utolsó módosítások
és a lektorálás van hátra a könyv nyomdába kerülése előtt.
Levezető elnök: örülünk, hogy a hosszú ideje csak tervezett könyv
kiadása végre megtörténik. Mivel konkrét javaslat nem érkezett, ennél
a napirendnél külön döntésre nincs szükség.
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