Hegymagas Községért Közalapítvány
Kuratóriumi jegyzőkönyv
A közgyűlés helye

Hegymagasi Polgármesteri Hivatal, Hegymagas, Szigligeti út 13.

A közgyűlés levezető elnöke,
beosztása

Énekesné György Zsuzsanna, kuratóriumi elnök

Időpont (dátum, óra)

2022.05.25. 18 óra

A közgyűlés napirendje:

Sorszám:

1/2022-01 2021. évi beszámoló, a Közalapítvány 2022. évi
programtervezete
1/2022-02 A Közalapítvány 2021. évi gazdálkodása és a
2022. évi költségvetése
1/2022-03 A Felügyelőbizottság 2021. évi beszámolója
1/2022-04 Egyebek

A levezető elnök a kuratóriumi ülést megnyitja, elmondja, hogy Tóth László kuratóriumi tag előre jelezte,
hogy várhatóan nem tud részt venni a mai ülésen.
A kuratóriumi ülésen jelen lévő Hegymagas Község Polgármesterének és a felügyelőbizottság elnökének
köszöni a részvételt.
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%

Széll Ferenc

Igen szavazat 100 % Nem
:

0% Tartózkodás
:

0%

A levezető elnök felkéri a megválasztott személyeket a feladatuk gyakorlására.

Sorszám:

1/2022-01

Előterjesztő, szóbeli
kiegészítés

2021. évi beszámoló, a Közalapítvány 2022. évi programtervezete

Énekesné
György
Zsuzsanna
Levezető
elnök

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az alapítvány COVID
miatt csak minimális tevékenységet folytatott.
Elmondja, hogy az önkormányzati és a saját szervezésű
rendezvényeken képviselte az alapítványt.
A Helyismereti gyermektábor Kálnay Adéllal nagyon jól sikerült,
21 gyermek vett részt a gazdag programokon, próbatételeken.
Faültetésre tavaly nem került sor, mivel az önkormányzat 2021ben 40 db fát ültetett el, de később újra szeretnénk a faültetésekbe
bekapcsolódni.

Gyurka Miklósné polgármester megköszönte az alapítvány, főként
a kuratóriumi elnök aktív részvételét a község rendezvényeinek
szervezésében, lebonyolításában.
A 2022. évi programok között nem lesz saját szervezésű, de a
tervek szerint az önkormányzat által szervezett programok közül 3
rendezvényt támogatna az alapítvány. A rendezvények között lesz
egy lemezbemutató koncert is augusztus 15-én, reméljük nagy
siker lesz.
Szavazás a
napirendről:

Igen
szavazat:

Nem
100,00% szavazat:

0,00%

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai
Határozat: 2021. évi beszámolót, a Közalapítvány 2022. évi
programtervezetét

Sorszám:
Előterjesztő,
szóbeli
kiegészítés

1/2022-02
Énekesné
György
Zsuzsanna
Levezető elnök

Szavazás a
napirendről:

Tartózkodás
:

0,00%

egyhangúlag
elfogadták.

A Közalapítvány 2021. évi gazdálkodása és a 2022. évi költségvetése
A könyvelővel történt egyeztetés alapján a kiküldött melléklet szerint
készült el a 2022. évi költségvetés.
Vásároltunk egy 8 GB-os USB-t, amelyre az alapítvány minden
dokumentuma fel lett/lesz töltve, ha szükség lenne rá.
A levezető elnök elmondja, hogy az alapítvány célja a 2022. évben
tovább növelni az 1 %-os adófelajánlásokat és az adományokat. Az
EKF programoknak köszönhetően sok rendezvény lesz Hegymagason
2022 és 2023. években, ahol lesz lehetőség az alapítvány
népszerűsítésére és adományok gyűjtésére a céljainkhoz.
Mivel Kálnay Adél által szervezett mesetábor már nem lesz, az
alapítvány bekapcsolódik egy másik népszerű gyermektábor
támogatásába, melyet egy helyi lakos, Burucsné Walle Barbara
koordinál, és a Kapcsolat Szerviz Közhasznú Alapítvány szervez és
bonyolít.
Igen szavazat:

Nem
100,00% szavazat:

0,00%

Tartózkodás
:

0,00%

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai a
Határozat: Közalapítvány 2021. évi gazdálkodását és a 2022. évi egyhangúlag
költségvetését
elfogadták.

Sorszám:
Előterjesztő,
szóbeli
kiegészítés

1/2022-03

A Felügyelőbizottság 2021. évi beszámolója

Énekesné
A Felügyelőbizottság elnöke az aktuális ügyekről amennyire a COVID
György
helyzet megengedte egyeztetett a kuratóirum elnökével, a bizottság az
Zsuzsanna
alapítvány működését rendben találta.
Levezető elnök

Szavazás a
napirendről:
Határozat:

Sorszám:

Igen szavazat:

Nem
100,00% szavazat:

0,00%

Tartózkodás
:

0,00%

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai a egyhangúlag
Felügyelőbizottság 2021. évi beszámolóját
elfogadták.

1/2022-04

Egyebek

Énekesné
György
Zsuzsanna
Levezető elnök

A levezető elnök elmondja, hogy Tóth László kuratóriumi tag szóban
bejelentette, hogy lemond a kuratóriumi tagságáról. A lemondását az
alapító önkormányzat felé írásban kell bejelentenie, de annak még
utána kell járni, hogy mi a hivatalos útja a lemondásnak és az új tag
megválasztásának, melyben a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjének segítését szeretnénk kérni. Gyurka Miklósné elmondja,
hogy megkérdezi a jegyzőt, és tájékoztatni fogja az elnököt.
Dr. Ságvári György felvetette, hogy az épített környezet védelme
érdekében a Szent György utca és Raposka között lévő kőkeresztet és
később akár más kőkereszteket is fel lehetne újítani.
Bakos Gáborné elmondja, hogy jó példának tartja, hogy
Mindszentkálla készíttetett a település kőkeresztjeiről egy kis füzetet
és minden évben sor kerül egy kereszt felújítására. Az alapítvány is
támogathatna ehhez hasonló kiadványokat vagy felújításokat.
Gyurka Miklósné elmondja, hogy a katolikus egyházat is meg lehet
keresni, Beke Zsolt atya is biztos szívesen segítene az ügyben.

Énekesné György Zsuzsanna sk

………………………..........
levezető elnök

Bakos Gáborné sk
………………………….
jegyzőkönyv vezető

Széll Ferenc sk
……………………………
jegyzőkönyv hitelesítő

