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Elnöki beszámoló a 2019. év és a két kuratóriumi ülés közötti
működésről

A Hegymagas Községért Közalapítvány az Alapítói okiratnak
megfelelően, valamint az előző kuratóriumi ülésen elfogadott
határozatok, költségvetés és programtervezet alapján folytatta
tevékenységét. Az Alapítvány 2019. 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.
2019. évben a Kuratórium május 21-én az éves ülést és szeptember 12én egy rendkívüli ülést tartott meg.
Ezeken az üléseken a következő határozatok kerültek egyhangú
elfogadásra:
1. 2018. évi és a két kuratóriumi ülés között eltelt időszakról szóló
beszámolók
2. Közalapítvány 2019. évi programtervezete
3. A Közalapítvány 2018. évi gazdálkodása és a 2019. évi költségvetése
4. A Felügyelőbizottság 2018. évi beszámolója
5. A falusi turizmusban közreműködők számára fórum szervezése a
2018. év során
6. A Szentháromság oszlopszobor Szent György szobrának
elkészíttetéséhez 100.000 Ft támogatás megszavazása
7. Facsemeték beszerzése a Fenyősi utcai területre
- Csatlakozás a 10 Millió Fa civil kezdeményezéshez

A 2019. évi program beszámoló:
Az Alapítvány 2019. évben is rendszeresen részt vett vagy
képviseltette magát az Önkormányzat és a Nyugdíjas Klub
szervezésében tartott programokon, ezeken tevőlegesen is végzett
feladatokat.
Az Alapítvány, minden alkalommal segítséget kapott az
Önkormányzattól a vállalt határozatai, célkitűzései, valamint a saját
rendezvényei megszervezéséhez, illetve azok lebonyolításához.
Az Alapítvány saját szervezésű programjain az elmúlt esztendőben
is szép létszámmal volt résztvevő. Igyekeztünk olyan rendezvényeket és
programokat szervezni gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, ahová
be kívántuk vonni a falu lakóit, a nyaralóval rendelkező lakosokat,
valamint Hegymagason és környékén üdülő vendégeket. Ez a
szándékunk sikeres volt.
Örülünk, hogy van bizalom az Alapítvány felé, amely meglátszik
az adományok és az SZJA 1 %-os felajánlások összegében. Az Alapítvány
2018. évben fogadhatott először újra SZJA 1 %-os felajánlásokat. Sajnos,
az előző évihez képest, 2019. évben ez nem emelkedett, sőt csökkent,
csak 51.880 Ft SZJA 1 %-os felajánlás érkezett. A következő évben át kell
gondoljuk, hogy miként tudnánk ezt az összeget növelni, rendszeres
támogatókat és adományozókat elérni.
A Kuratórium köszönetet mond Hegymagas Község
Önkormányzatának, hogy az Alapítvány gördülékeny működéséhez,
programjai megvalósításához segítséget nyújtott 2019. évben is.
A Hegymagasi Nyári Esték híre távolabbra is eljutott, miszerint
Térey János hegymagasi könyvbemutatójának teljes beszélgetése írásban
is megjelent a Tiszatáj irodalmi folyóirat 2020. márciusi számában,
Térey – Hegymagas (Bojár Iván András beszélgetése Térey Jánossal)
címmel. http://tiszatajonline.hu/?p=129404
Sajnálatos információ, hogy Térey János 2019. június 3-án elhunyt.

Az Alapítvány saját szervezésű programjai 2019. évben:
- Július 12-én vette kezdetét a Hegymagasi Nyári Esték
programsorozat, elsőként Rohmann Ditta csellóművész és Kálnay
Adél író-költő zenés irodalmi estje
- Július 15-én került megrendezésre Hangodi László: Hegymagas
nyolc évszázada - Fejezetek a község múltjából - című könyvének
bemutatója
- Július 22-én, Kálnay Adél: Szivárványország - Utazz velem! című
mesekönyvének a bemutatója
- Július 23-24-25 (3 napos) „Szivárványország” Mesetábor 6-12 éves
gyermekek részére Kálnay Adéllal. Szép létszámmal, jó
hangulatban zajlott le a mesetábor. Sok résztvevő gyermek volt a
faluból, a nyaralók közül és a vonzáskörzetből.
- Július 29-én, Gadó Gábor Quintet jazz koncert
- Augusztus 19-én, Gadó Gábor Quartet jazz koncert
2019. évi történések az Alapítvány életében:
- Szeptember 12-én, Rendkívüli kuratóriumi ülést tartott az
Alapítvány, melynek 2 fő témája volt:
1. A hegymagasi Faluház és Könyvtár előtt álló, Szentháromság
szobor felújításának támogatása
2. 10 Millió Fa civil egyesület felhívásához való kapcsolódás
1. Az ülésen határozat született arról, hogy az Alapítvány támogatja a
Szentháromság oszlopszobor hiányzó Szent György szobrának
elkészíttetését 100.000 Ft-al és ehhez további anyagi támogatásért az
Önkormányzati Testülethez fordul.
2. Döntés született arról, hogy az Alapítvány kapcsolódik a 10 Millió Fa
civil egyesület kezdeményezéséhez, miszerint 2019. november
11-én, az Élet Napján fák ültetésére kerül sor ország szerte. A
Kuratórium döntése alapján, az Alapítvány facsemetéket vásárol és az

Önkormányzattal egyeztetve, a tervezett szabadtéri fitneszpark szélén
beülteti.
- Az Alapítvány faültetési terve realizálódott. November 8-án, 3 db
magyar kőris csemetefát vásároltunk és a Hegymagasi
Önkormányzattal előzetesen egyeztetve, az Élet napján el is
ültettünk a Fenyősi utcai kis focipálya helyére tervezett szabadtéri
fitneszpark szélére.
- Szeptember 17-én, 300.000 Ft támogatást kértünk, és meg is kaptuk
az Önkormányzat Testületétől, a hegymagasi Könyvtár előtt álló,
Szentháromság oszlopszobor hiányzó Szent György szobrának
elkészíttetésére. Kértünk és kaptunk árajánlatot Varga Zoltán Zsolt
szobrászművésztől (St. Art 97 Művészeti és Szolgáltató Bt.), aki
korábban is végezte már ennek az oszlopszobornak a restaurálását.
Az árajánlatot elfogadtuk. 400.000 Ft anyagköltség és munkadíj,
valamint járulékos költségként 45.000 Ft, a szobor helyszínre
szállításával és felhelyezésével.
- Október 2-án, ez megvalósult, a Szent György szobrot szép
kivitelben leszállították és felhelyezték, összesen 445.000 Ft
költséggel. Ebből az összegből 300.000 Ft-ot Hegymagas
Önkormányzatától kaptunk céltámogatásként, az Alapítvány saját
erőforrásból, 145.000 Ft-ot tett hozzá és fizetett ki a Varga Zoltán
Zsoltnak (St. Art 97 Művészeti és Szolgáltató Bt.)
2019. október 7-én. Hegymagasi Önkormányzat a teljes
Szentháromság oszlopszobrot lemosatta és restauráltatta.
Október 5-én, ünnepélyes keretek között került megrendezésre
a felújított oszlopszobor avatóünnepsége.
- Az Alapítvány, felkérte Burucsné Walla Barbarát, hogy az Elődeink
házához készítsen turisztikai irányító táblát, és a Kultúrháznál már
meglévő táblákat újítsa fel. A munkák elkészültek, amiért az
Alapítvány 2019. szeptember 27-én 18.000 Ft anyagköltséget és
munkadíjat fizetett ki Burucsné Walla Barbarának.

- November 30-án és december 1-én, kuratóriumunk egyes tagjai
részt vettek a közös hegymagasi Betlehem megépítésében, ami a
karácsonyi ünnepi időszakban díszítette a falut.
Az Alapítvány céljai és elképzelései 2020. évben:
Az Alapítvány továbbra is az Alapító Okiratban megfogalmazott legfőbb
célkitűzései szerint kíván működni, miszerint:
Hegymagas község segítése, az épített – természeti – tájvédelmi
értékeinek, környezetének védelme, idegenforgalmi, kulturális és sport
életének támogatása, minden területen a fenntartható fejlődés
elősegítése.
1. A Közalapítvány 2020. év egyik nagyon fontos célja az elkövetkező
időszakban, hogy továbbra is szem előtt tartsa a személyi
jövedelemadóból származó 1%-os felajánlások gyűjtését. 2019. évben
ebből 51.880 Ft bevétel származott. Fontos szempont megfogalmazni a
leendő támogatók felé, hogy mire is kéri az Alapítvány az SZJA 1%-os
felajánlásokat. Ennek érdekében, a személyi jövedelemadó bevallása
előtt, a támogatói információs felhívást kiküldi e-maileken, felteszi a
község honlapjára és e célból megosztja internetes közösségi oldalon is.
2. Saját szervezésű feladatok, programok tervezése, megrendezése és
kivitelezése.
3. A faluszépítés érdekében, feladatok vállalása az Önkormányzattal
egyeztetve. Az Alapítvány kezdeményezi és támogatja a Szent Györgyhegyen lévő Oroszlános kút renoválását.
4. Közügyek és helyi rendezvények, programok támogatása, akár
pénzügyileg is, mely által elősegíthető az Alapítvány jövőbeni
elképzeléseinek, terveinek megvalósulása és népszerűsítése.
5. Az Alapítvány fontos célkitűzése továbbra is az aktív és szoros
együttműködés:
- Hegymagas Község Önkormányzatával
- a helyi Nyugdíjas Klubbal

- valamint az Alapítvány irányelveivel megegyező, helyi civil
kezdeményezésekkel
Ezeket támogatni kívánja és a szervezésükben történő programokon,
rendezvényeken rendszeresen képviselteti magát.

Beszámoló a két kuratóriumi ülés között eltelt időszakról
(2019. május 21. – 2020. május 26.)
Az Alapítvány munkája, a két ülés közötti időszakban, a 2019. év május
21-i kuratóriumi ülésen elfogadott célok, tervek és határozatok szerint
történt.
- Az Alapítvány 2020. év januárjában regisztrált a Nemzeti Kulturális
Alap programjába, azzal a céllal, hogy majd kollégiumi pályázati
támogatást szerezzen kulturális programjai kivitelezéséhez. Ehhez
szükség volt nagyon sok adminisztrációs adatra az OBH-tól, és így
hosszabb regisztrációs folyamatot igényelt . Bekérték a Alapítvány
képviselőjének hitelesítéséhez szükséges adatokat. A közjegyző
előtti aláírási címpéldányért az Alapítvány 8.700 Ft-ot fizetett.
Sajnos a 2020. év nem indult jól, mint ismeretes a COVID-19 vírus
terjedése miatt. Így eddig elmaradtak a Nemzeti Kulturális Alap
kollégiumi pályázati kiírásai. A jelenlegi szabályok szerint, 2020.
augusztus 15-ig nem tartható még 500 fő alatti program sem. Ettől
függetlenül, figyeljük az aktuális információkat e téren és
próbálunk a helyzethez alkalmazkodva, rugalmasan tervezni a
programokat.
- Megtörtént a könyvelővel való konzultáció az Alapítvány
beadandó anyagai ügyében 2019. évre vonatkozóan. Gaál Tibor,
könyvelő elkészítette a pénzügyi mérleget. Ezt követően egyeztetés
történt a Felügyelő Bizottság elnökével, beszámoltunk az
Alapítvány múlt évi tevékenységéről és gazdálkodásáról.

- Az Alapítvány a 2020. évi programjait, a COVID-19 vírus miatt
kialakult országos és helyi önkormányzati hatályos
jogszabályokhoz kell igazítsa. Előre nem látható, hogy ebből
adódóan a helyzet miként alakul a 2020. évi programok és tervek
megvalósítása terén.
- Az Alapítvány ismét szeretne faültetést megvalósítani, az őszi
hónapokban, a tervezett szabadtéri fitneszpark mellett. Ebben
előzetes egyeztetés szükséges az Önkormányzattal.
A Hegymagas Községért Közalapítvány elnöke a Kuratórium elé
jóváhagyásra bocsájtja a 2019. évi és a két kuratóriumi ülés közötti
beszámolót, amelyet majd a jegyzőkönyvben külön rögzít.

Hegymagas, 2020. május 15 .

Énekesné György Zsuzsanna sk
Kuratóriumi elnök

