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A közgyűlés napirendje:

Sorszám:

1/2021-01 2020. évi és a két kuratóriumi ülés közötti
beszámoló, a Közalapítvány 2021. évi
programtervezete
1/2021-02 A Közalapítvány 2020. évi gazdálkodása és a
2021. évi költségvetése
1/2021-03 A Felügyelőbizottság 2020. évi beszámolója
1/2021-04 Egyebek

A levezető elnök elmondja, hogy a kuratóriumi ülést a COVID-19 vírus miatti aktuális jogszabályok
figyelembe vételével a megszokott személyes ülést nem tartották meg nyilvános formában.
A levezető elnök a meghívót minden kuratóriumi tagnak 2021. május 12-én megküldte elektronikus levél
formájában. A levélben javaslatot tett a jegyzőkönyv vezetőjének, illetve a hitelesítőnek a személyére.
A levezető elnök a kiküldött meghívóra a kuratóriumi tagoktól kapott elektronikus válaszok alapján a
kuratóriumi ülést 2020.május 15-én határozatképesnek nyilvánította.

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 felkérte a megválasztott személyeket a feladatuk gyakorlására.
A levezető elnök a meghívót minden kuratóriumi tagnak 2021. május 6-án megküldte elektronikus levél
formájában. A levélben javaslatot tett a jegyzőkönyv vezetőjének, illetve a hitelesítőnek a személyére.
Gaál Tibor könyvelő által készített, részletes pénzügyi mérleget, igény szerint és előzetes időpont
egyeztetéssel, bármelyik kuratótiumi tag nála megtekintheti. A napirendekhez kapcsolódó véleményt és
javaslatot minden tag e-mailben írhatta meg az Alapítvány e-mail címére, így az a jegyzőkönyvbe
belekerül.
A kuratóriumi tagok a szavazatukat, a csatolt beszámolók és tervezetek elfogadását, külön-külön
jelezhették legkésőbb 2020. május 26. szerdáig viszontválaszként e-mailben, mivel a személyes üléseken
is külön-külön kerülnek ezek elfogadásra.

A kuratóriumi tagok 2021. május 26-án 18 óráig elektronikus válaszokban szavaztak az elfogadott
napirendekről.
Sorszám:

1/2021-01

Előterjesztő, írásbeli
kiegészítés

2020. évi és a két kuratóriumi ülés közötti beszámoló, a Közalapítvány
2021. évi programtervezete

Énekesné
György
Zsuzsanna
Levezető
elnök

Levezető elnök: Az Alapítvány 2021. évben is elsődleges
szempontnak tartja, hogy kapcsolódjon az Önkormányzat aktuális,
éves programjaihoz és képviseltesse magát a rendezvényeken.
Ezeket tevőlegesen és szükség szerint anyagilag is támogassa.
2020. évben a programjainkat felülírta a Covid-19 vírus, így 2021.
évben is megpróbálunk mobilasan igazodni és tervezni, mindig
szem előtt tartva az aktuális járványügyi jogszabályokat erre
vonatkozólag.
A következő kulturális programok vannak jelenleg betervezve:
1. 2021. júliusban „Hegymagasi kalandozások”címmel,
honismereti mesetábor Kálnay Adéllal
2. A Hegymagasi Nyári Esték keretében:
- Konrád György emlékest 2021.
- Varjú Kata A Vulkán Mágusai című fotókönyvének
bemutatója és beszélgetés.
- Gadó Gábor koncert
Széll Ferenc: Részemről beszámolókkal egyetértek a tervezeteket
elfogadom. Az átküldött 5 csatolt dokumentumra 5 igennel
szavazok. A járvány veszély elmúltával lehet változtatni a
programon.
Ságvári György: Egyetértek az alapos beszámolóval a 2020-as
évről; támogatom: a 2021-es programot; hitelesnek látom a
pénzügyi beszámolót, és arányosnak a költségvetési tervezetet;
elfogadom a Felügyelő Bizottság beszámolóját.
Tóth László: Beszámolókat és a tervezeteket megszavazom.
Bakos Gáborné: Elfogadom a kuratórium beszámolóját, az
alapítvány programtervezetét, a pénzügyi beszámolót, az
alapítvány 2021. évi költségvetését és a Felügyelő Bizottság
beszámolóját.

Szavazás a
napirendről:

Igen
szavazat:

Nem
100,00% szavazat:

0,00%

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai a
Határozat: 2020. évi és a két kuratóriumi ülés közötti beszámolót, a
Közalapítvány 2021. évi programtervezetét
Sorszám:

1/2021-02

Tartózkodás
:

0,00%

egyhangúlag
elfogadták.

A Közalapítvány 2020. évi gazdálkodása és a 2021. évi költségvetése

Előterjesztő,
írásbeli
kiegészítés

Énekesné
György
Zsuzsanna
Levezető elnök

Levezető elnök:
Tervezzük, az Önkormányzattal egyeztetve, további fák ültetését.
Megkeresték az Alapítványt, a hegymagasi játszótér bővítése és
felújítása ügyében. Az Önkormányzattal kívánunk egyeztetni
ebben. Mindenképp előzetes felmérés szükséges a lehetőségek
felmérése érdekében, a szabályok betartását figyelembe véve.
Bakos Gáborné:
- Játszótér bővítéssel kapcsolatban szóban nekem is jelezték már, hogy
a Fenyősi utcai kis "focipálya", épülő kültéri sportpálya mellé
szeretnének játszóeszközöket vagy pihenőpadokat. Egyre több
kisgyermekes család lakik ezen a környéken. A szabványos játszótéri
eszközök, amelyek közterületre telepíthetők sajnos drágábbak,
telepítéssel együtt minimum 400-500 ezer Ft egy kisebb eszköz, főleg
ha az ütéscsillapítás is előírás hozzá.
Úgy tudom július második felében lesz megtartva a Burucs házaspár
által szervezett nyári 5 napos gyerektábor is. Jó lenne, ha nem ütközne
Kálnay Adél táborával.
Elmaradt tavaly a kultúrház előtti településtérkép felújítása is,
Burucsné Walle Barbarával és az önkormányzattal lehetne erről is újra
egyeztetni.
Gyurka Miklósné: Hegymagas Község Önkormányzata nem támogatja
játszótér létesítését a Kultúrház udvarán, ezzel szemben szívesen látná
a leendő Fitness-parkhoz tartozó területen.
Levezető elnök:
Köszönöm a hozzászólásokat. A játszótér ügyében nekem is az a
véleményem, hogy a leendő Fitness-park mellett egy szabványos
játszótér épüljön. Kérjük az Önkormányzat segítségét ebben. Lehet
adódna pályázati kiírás ilyen célra a későbbiekben.
Burucsné Walle Barbarával egyeztettem a turisztikai tábla felújítása
ügyében, elvállalja a munkát. Az elkövetkező héten közösen
megtekintjük és megbeszéljük a részleteket.

Szavazás a
napirendről:

Igen szavazat:

Nem
100,00% szavazat:

0,00%

Tartózkodás
:

0,00%

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai a
Határozat: Közalapítvány 2020. évi gazdálkodását és a 2021. évi egyhangúlag
költségvetését
elfogadták.

Sorszám:
Előterjesztő,
írásbeli
kiegészítés
Szavazás a
napirendről:

1/2021-03

A Felügyelőbizottság 2020. évi beszámolója

Énekesné
Levezető elnök: írásbeli kiegészítés nem érkezett a napirendhez.
György
Zsuzsanna
Levezető elnök
Igen szavazat:

Nem
100,00% szavazat:

0,00%

Tartózkodás
:

0,00%

Határozat:

Sorszám:
Előterjesztő,
írásbeli
kiegészítés

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai a egyhangúlag
Felügyelőbizottság 2020. évi beszámolóját
elfogadták.

1/2021-04

Egyebek

Énekesné
Levezető elnök: Írásbeli javaslat nem érkezett a napirendhez.
György
Zsuzsanna
Levezető elnök
Kmf

………………………..........
levezető elnök

………………………….

…………………………….

jegyzőkönyv vezető

jegyzőkönyv hitelesítő

