
Hegyesd község Önkormőnyzatónak képviselő testülete részére

Beszómoló a Hegyesdért Közalapítvóny tevékenységéről

A Hegyesdért Közalapítvóny 201-4-re tervezett feladata volt:

- a faluban és környékén végzett szemétszedés,

- a köztéri park műtórgyainak felújítóso, csiszolősa, festése

- az alapítvány Óltal igénybe vehető - valamennyi pólyózati lehetőség kiaknózósa cétjábót -
pólyózatok figyelése, elkészítése és beadósa

- fontos és folyamatos feladat az alapítványi tevékenységek elvégzéséhez az ismeretségi kör
kialakítósa, azokkal a személyekkel és szervezetekkel való fotyamatos kapcsolattartós, akik a
munkónkban segítségünkre lehetnek (mint példóul a területi Leader szervezet vagy a vőr
felújítósÓval kapcsolatos tennivalók elvégzéséhez szükséges szakértők és az engedélyek
megszerzésében jórtas személyek ).

A tervből megva!Ósult o szemétszedés. A falu több pontjón és a Zalahalóp felé vezető út
mindkét oldalón eltávolítottuk a szemetet, egészen addig, amíg a hulladék elszóllítósóra -a
szemétszóllító cégtől igényelt és téfitésmentesen kapott - zsókokbó! tartott.

A park padjainak festése az időjórós miatt elmaradt. lgen gyakran esett az eső, mire pedig
kiszóradtak volna a fa műtórgyak, hogy festeni lehessen, addigra újabb eső következtében
megint meghiúsult a munka.

Ezt a feladatot azonban az idén újból napirendre tűztük, ahogy a tavaly óta keletkezett újabb
sze m éth a l m ok e ltü ntetését i s,

A pólyózatfigyelés a teljes 2014-es évben megtörtént. Korlótozott szómban jelentek meg
alyan pólyózatok, amelyre - mint alapítvóny - jelentkezhettünk volna. De a fő probléma nen
ez volt,

A gondot az okozta, hogy évek óta nem volt rendben az alapítvóny könyvelése. A megbízott
könyvelő nem teljesítette a feladotót, több éve nem adott le mérleget és a bírósógra
számviteli beszómolót. A vóltozós bejelentések a NAV felé nem történtek meg. Az atapítvány
regisztróciója az MVH és az MVM felé szintén nem teljesült, Ezek pedig mind alapvetően
szükségesek egy pólyózat beadósőhoz.

A 2014-es év és 2015. első hónapjai a fentiek pótlósóval teltek.



/
A kÖnYvelési hiónyossógok miatt és mert ennek következtében egy 2015-ben beadott
PÓlYÓzatunkat elutasítottók, 2015,04.lg-től Somogyi lmréné könyvelő tovóbbi munkójóra
nem tartottunk igényt.

Azonban tÖbbszörifelszólítősunk ellenére sem adta ót a mai napig a könyvelésí
dokumentumokat és a nóla esetlegesen fellelhető bélyegzőt.

(Mert egYébként, ha nóla nincs, akkor kérdés, hogy hol lehet az a két bétyegző, amelynek
meglétéről a koróbbi dokumentumokból értesültem. Én 7 db, kör atakú bélyegzőt vettem ót
az elődÖmtől, ami igazából semmire sem alkalmas, nincs rajta az alapítvóny címe, adószórna
sem.)

Mivel nem kaPtuk meg a könyvelési előzményeket, az újonnan fetkért könyvelő sem tudja
PÓtolni egYelőre a hiónyzó dokumentumokot. Szómítunk az önkormónyzat hathatós
segítségére a probléma megoldósóban !

Az alapítvóny - o NAV-nól is bejelentett - Új könyvelője 2015.04.0g-tőt Molnórné Vojda
Krisztina ( Tapolca, Kazinczy tér 7. ).

Mint a fentiekben említettem, 2015, ópritis elején az alapítvóny jelentkezett a civil
szervezetek szokmai programjónak támogatásóro - 2075-ös évre - kiírt pólyózatóra.

A programunk tartalmazta a kÖztéri park felújítósót, a íőúttól a faluba vezető út jobb és bal
oldalóra 20a db fdcsemete ültetését, valamint a fatu két bevezető útjóra köszöntő tóblák
készítését.

Annak ellenére, hogy rengeteg munkónk volt a pólyózat elkészítésében, az Emberi Erőforrós
TÓmogatóskezelő elutasította, mivel a 2013-as évre nem volt az alapítvónynak - mérleget,
eredménY levezetést, kimutatóst is magóban fogtaló, a bírósóghoz benyújtott - szómviteíi
beszómolója. Ezzel az elutasítóskor szembesültünk!

KÖvetkezménYeként 2.5 millió Ft tómogatási pénztől estünk el, miközben az alapítvóny
szómlójón 300 ezer Ft talótható jelenleg!

2015.04.07-én Újabb pőlyázatot adtunk be (melyhez ezúttal a fenti könyvelési
dokumentumokra nem volt szÜkség), az Európai MezőgazdasógiVidékfejlesztési Alopból a
vidéki gazdasóg és lakossóg szómóra nyújtott alapszolgáltatősok fejlesztésére, 201s-tőt
igénYbe vehető tómogatósok keretében pótyózható, az alapítvóny óltal üzemeltethető, g
személyes kisbusz megvételére. A tómogatós 100%-os, oz autó értéke közel 11_ mittió Ft.

A géPkocsit - nYertes pályózat esetén - az alapítvónyi ügyek intézése mellett a hegyesdi
lakossőg is igénYbe vehetné, olyan szabadidős, sport, kulturólis tevékenységek végzésére,
amelY az alaPÍtvóny célkitűzéseiben szerepel és egyéb olyan célra is, amely szükségleteiket az
önkormónyzati gépkocsi nem tudja kielégíteni.



Az sem elhonyagolható szempont, hogy 5 év múlva, amikor az üzemeltetési kötelezettség
lejór, az alapítvóny értékesítheti a gépkocsit és a szómlójón - újból hangsúlyoznom kell - a
mostani j00 ezer forinttal szemben , minimum 5 millió lesz!

Az autót pedig újabb pályózattal pótolni lehet, újabb 5 éves üzemeltetési időszakra"

E pólyózat elnyerésének egyetlen akadólya lehet, mégpedig az, hogy az önkormónyzati
képviselők, a jegyző osszony és a polgórmester úr megtagadta a tőmogatósi nyilatkozat
alóírósót ( nyugodtan mondhatjuk, személyes okok miatt) egy olyan alapítványtól, amelyet
ők maguk hoztak létre 15 éve és Hegyesd község lakóit, valamint a falu érdekeit hivatott
szolgólni!

Mivel ebben a pőlyózatban is több hetes, megfeszített munkőnk van, ha a fentiek miatt újLlól

sikertelen lesz a beadás, úgy tovóbbi erőfeszítéseket nem vagyok hajlandó tenni az
alapítvőny és a község érdekében, ótadom elnöki tisztemet olyannak, aki gyümölcsözően

képes lesz együttműködni az önkormányzattal, a jegyzővel és a képviselőkkel.

Hegyesd. 2015.05.09.

Kapócs Tibor
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