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Elnöki beszámoló a 2020. 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 2020. 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. 

2020. évben a Kuratórium május 25-én tartotta az éves ülését 

 

Ezen az ülésen a következő határozatok kerültek egyhangú 

elfogadásra: 

 

1. 2019. évi és a két kuratóriumi ülés között eltelt időszakról szóló  

    beszámolók 

2. Közalapítvány 2020. évi programtervezete 

3. A Közalapítvány 2019. évi gazdálkodása és a 2020. évi költségvetése 

4. A Felügyelőbizottság 2019. évi beszámolója 

 

 

A 2020. évi program beszámoló: 

 

- Az Alapítvány 2020. évben is rendszeresen részt vett vagy 

képviseltette magát az Önkormányzat szervezésében tartott 

programokon 



- Az Alapítvány, minden alkalommal segítséget kapott az 

Önkormányzattól a vállalt határozatai, célkitűzései, valamint a saját 

rendezvényei megszervezéséhez, illetve azok lebonyolításához. 

- Az Alapítvány saját szervezésű programjait sajnos az elmúlt 

esztendőben felülírta a Covid-19  járvány. Az aktuális járványügyi 

szabályokat figyelembe véve igyekeztünk olyan rendezvényeket és 

programokat szervezni gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, 

amelyekbe, szándékaink szerint, be kívántuk vonni a falu lakóit és 

gyermekeit, a nyaralóval rendelkező lakosokat, valamint a 

Hegymagason és környékén üdülő vendégeket. Ez a szándékunk, a 

járvány ellenére, két rendezvény erejéig 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. 2020. 

évben 96.230 Ft  SZJA 1 %-os felajánlás érkezett. Ez a 2019. évi 51.880 Ft 

felajánlásokhoz képes szépen megemelkedett. A következő évben a 

továbbiakban is átgondolhatjuk, 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 2020. 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 

 

Az Alapítvány saját szervezésű programjai 2020. évben:  

 

- Július 4-én Mészáros József: Szüreti karnevál című könyvének 

bemutatója. Az íróval Bazsányi Sándor irodalomtörténész 

beszélgetett. 

http://tiszatajonline.hu/?p=129404


- Július 20-21-22 (3 napos) „Csodaforrás” 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 a pandémia ellenére. 

- Csak ezt a két programot tudtuk megvalósítani, a már fenn említett 

járványügyi helyzet miatt. 

 

2020. évi történések az Alapítvány életében: 

 

- Az Alapítvány 2020. év januárjában regisztrált a Nemzeti Kulturális 

Alap programjába, azzal a céllal, hogy kollégiumi pályázati 

támogatást szerezzen kulturális programjai kivitelezéséhez. Ehhez 

szükség volt több adminisztrációs adatra az OBH-tól, és ez 

hosszabb regisztrációs folyamatot igényelt . Bekérték az 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, 2021. 

évben eddig még nem volt lehetőségünk programok pályázására és 

megtartására, a járványügyi szabályok miatt. Figyeljük az aktuális 

információkat e téren. 

 

- 2020. évben a Kuratórium május 25-én tartotta az éves ülését, 

melynek előkészítése már az előző hónapokban megkezdődött. 

 

 

Az Alapítvány céljai és elképzelései 2021. 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, egyik nagyon fontos célja az elkövetkező 

időszakban, hogy továbbra is szem előtt tartsa a személyi 

jövedelemadóból származó 1%-os felajánlások gyűjtését. 2020. évben 

ebből 96.230 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.  

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 

(2020. május 25. – 2021. május 26.) 

 

Az Alapítvány munkája, a két ülés közötti időszakban, a 2020. év május 

25-i kuratóriumi ülésen elfogadott célok, tervek és határozatok szerint 

valósult meg. 

 

- Megtörtént a könyvelővel való konzultáció az Alapítvány 

beadandó anyagai ügyében 2020. 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.  A 2021. 

évi, május 26-i Kuratóriumi ülést megelőzően, úgyszintén 

megtörténtek mindezek az előkészületek. Gaál Tibor elkészítette a 

2020. évi pénzügyi mérleget, ami remélhetőleg a 2021. május 26-án 

megtartandó Kuratóriumi ülésen megszavazásra kerül majd. 

 

- Az Alapítvány a 2021. évi programjait, a COVID-19 vírus miatt 

kialakult országos és helyi önkormányzati hatályos 

jogszabályokhoz szükséges igazítsa. Előre nem látható, hogy ebből 

adódóan a helyzet miként alakul a 2021. évi programok és tervek 

megvalósítása terén.  

 

- Megkeresték az Alapítványt, a Kultúrház mögötti játszótér bővítése 

és felújítása ügyében. Az Önkormányzattal kívánunk egyeztetni 

ebben. Mindenképp előzetes felmérés szükséges a lehetőségek 

felmérése érdekében, a szabályok betartását figyelembe véve. 

 

 

 

A Hegymagas Községért Közalapítvány elnöke a Kuratórium elé 

jóváhagyásra bocsátja a 2020. évi és a két kuratóriumi ülés közötti 

beszámolót, amelyet majd a jegyzőkönyvben külön rögzít. 

 

 

Hegymagas, 2021. május 12 . 

 

                                                              

                                                              Énekesné György Zsuzsanna sk 

                                                                           Kuratóriumi elnök                                          


