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TARTALOMJEGYZÉK
A Közhasznúsági beszámoló az alábbiakat tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
•

Számviteli beszámoló
Költségvetési támogatás felhasználása
Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Cél szerinti juttatások kimutatása
a központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalaptól a helyi
önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét,
a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

MELLÉKLETEK

-

1. sz. melléklet: mérleg és eredmény kimutatás 2015.12.31.
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I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Számviteli beszámoló
- a Várgesztesért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről A Várgesztesért Közalapítvány kuratóriumának elnökeként a következőkben foglalom össze a
Közalapítvány 2015 évi tevékenységét.
A Várgesztesért Közalapítvány üzleti éve 2015.01.01-2015.12.31.
A Várgesztesért Közalapítvány kettős könyvelést vezet.
A Várgesztesért Közalapítvány a 224/2000 (XII.19) korm. Rendelet alapján készíti el beszámolóját. A
Korm. Rendelet 6.§ szerinti közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít és a korm. Rendelet 4. és
5. számú melléklete alapján készíti el mérlegét és eredmény-kimutatását.
A Közalapítvány 2015. évben is folytatta alapító okiratában kitűzött céljait, többek között a helyi
szervezetek, helyi lakosok megmozgatását, a helyi szervezetek, a hagyományőrzés, a fiatalok
fejlődésének támogatását.
2014-2015 évben az alábbi bevételei és kiadásai voltak tételesen a Közalapítványnak:

2

BEVÉTELEK
A Közalapítvány részére 2015. évben 237 920 forint folyt be a Nemzeti Adó- es Vámhivataltól (NAV)
2014. évi személyi jövedelemadó felajánlott 1%-okból, míg az Önkormányzattól támogatás címén
1 040 000 forint. Cél szerinti támogatás 158 500 forint
Ft.
KIADÁSOK
A Várgesztesi Ifjúsági Tánccsoport Német nemzetiségi ruha vásárlására 6 000 Ft –al támogatta a
Közalapítvány,
A Várgesztesi Gyermek Tánccsoport –ot 80 000 Ft-al támogatta a közalapítvány, biztosítva ezzel a
német népviselet pótlását.
A Közalapítvány 2015-ban 50 000 Ft, illetve 50 000 Ft (azaz összesen 100 000 Ft) támogatást nyújtott
a Várgesztesi Német Nemzetiségi Általános Iskola valamint a Várgesztesi Német
Nemzetiségi Óvoda részére. Mindkét intézmény a gyerekek éves kirándulásának finanszírozására
használta fel a támogatás összegét. Az elmúlt évhez hasonlóan ebben az évben is takarékossági
megfontolásból közös programot szerveztek a pedagógusok.
A Hagyományőrzők 2015 évben a Hagyományőrzők megalakulásuk 10.évét ünnepelték Ezt a
szervezetet ebben az évben 240 000 Ft-al támogatta a Közalapítvány. A jubileum alkalmából készült
egy fényképalbum, amelyben az elmúlt 10 év legfontosabb eseményei vannak megörökítve.
A hagyományőrzők vásároltak egy szekeret, amelyet a falu központban szeretnének kiállítani.
Várgesztesen sajnos már csak kevés bányász él, ezért ők a vértessomlói Bányász Nyugdíjasokkal
együtt ápolják a hagyományokat, koszorúznak és ünnepelnek. Egy közös rendezvény támogatására
összesen 60.000 Ft-tal járultunk hozzá, mely a fenti összeg részét képezi.
Az Önkéntes Tűzoltóság rendelkezik egy jól szervezett tűzoltó csapattal. Ők képviselik falunkat a
megyei, országos versenyeken. A község számíthat rájuk katasztrófa helyzetekben. A Közalapítvány
működésükhöz ez évben 54 000 Ft-al járult hozzá. Kiadásaiból a mentőkötél volt a legnagyobb tétel.
A Közalapítvány 27.940 forintot fizetett ki a 2014-es év könyvvizsgálatára Böröczné Kőszegi
Zsuzsanna kamarai tag könyvvizsgáló részére. A Közalapítvány 2014. évi közhasznú egyszerűsített
eves beszámolója és a kapcsolódó közhasznúsági jelentés a www.vargesztes.hu honlapon a letölthető
dokumentumok / közérdekű adatok menüpont alatt megtalálható.
2015 évben az alábbi várgesztesi lakos jelentette be, valamint igazolta sikeres nyelvvizsgáját.
Részékre 50 000 Ft támogatát fizetett ki a Közalapítvány:
o

Farkas Endre Aladár

német középfokú nyelvvizsga

A Közalapítvány a 2015. évi majális rendezvényt összesen 26 520 Ft összeggel támogatta, mely
összegből döntően a serlegek és különféle díjak megvásárlását finanszírozta.
Községünk rendezvényeit az iskolások, óvodások, a tánccsoportok, és az énekkar teszik
hangulatossá. A táncos és a dalos fellépéseket a Vagányok zenekara teszi hangulatossá. A zenekart a
közalapítvány 100 000 Ft-al támogatta, amelyből hangszereket vásároltak.
Egyéb kiadások (bankköltség, postai költségek, nyomtatvány) összesen 18 697 Ft összegben
merültek fel.
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A fenti táblázat és leírás pénzforgalmi szemleletet tükröz, ezért nem egyeztethető össze egy az egyben

az eredmény kimutatással.

A mérleget és eredmény-kimutatást 201 évről az I. számú melléklet tartalmazza.

II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
A Központi Költségvetésből a Várgesztesért Közalapítvány egy forráson keresztül részesedett
2015évben:
- NAV 1%
NAV 1%
A 2014-es személyi jövedelemadó bevallásokban a 2014 évi adójukból a magánszemélyek és egyéni
vállalkozók a Várgesztesért Közalapítvány javára összesen 237 920 Ft-ot ajánlottak fel. Az így
megjelent bevételt a Közalapítvány 2015 év végéig még nem használta fel teljes mértékben, erről
nyilatkozatot is tesz a NAV felé. A tervek szerint szokásos, cél szerinti tevékenységére fogja
felhasználni, azaz többek között a helyi szervezetek, helyi lakosok megmozgatását, a helyi szervezetek,
a hagyományőrzés, a fiatalok fejlődésének támogatását megvalósító rendezvények költségeihez való
hozzájárulásra.

III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
A Várgesztesért Közalapítvány teljes vagyonát a Környe-Bokod Takarékszövetkezetnél vezetett
folyószámlán, illetve a házipénztárban tartott pénz jelenti. A Közalapítvány a vagyonát forintban kezeli.
Devizás tételei nincsenek.
2015-ben a Közalapítvány vagyona az alábbiak szerint alakult:

A Közalapítvány tárgyévi tényleges bevételei a pénzforgalmi szemléletben összesen 1 436 eFt, melynek
részéletezését az I. fejezet tartalmazza. A Közalapítvány tárgyévi tényleges kiadásai pénzforgalmi
szemléletben összesen 859 eFt. Részletezését az I. fejezet tartalmazza. A Közalapítvány a fentiekben
feltüntetett eszközökön kívül egyéb eszközzel ill. kötelezettséggel nem rendelkezik. Az eredménykimutatás szerinti eredmény a tárgyévben 0 Ft.
A Közalapítvány 5 fő kuratóriumi taggal, illetve 3 fő felügyelő bizottsági taggal működik. Ők nyolcan a
Közalapítvány tisztségviselői. A tisztségviselők 2015 évben a Közalapítványban ellátott feladataikért
díjazásban és egyéb juttatásban nem részesültek.
Várgesztesért Közalapitvány tisztségviselői
Kuratorium
Elnöke: Kluber János
Tagok: Hartdegen Sandorne, Eck Antal, Pillmann Ferenc, Korali Jozsef
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Felugyelo Bizottsag:
Elnöke: Dr. Wéber Katalin
Tagok: Nyerges-Wohl Gyöngyi, Mautner Janos

IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK
A Várgesztesért Közalapítvány a 2015-ben rendelkezésére bocsátott forrásokat is az előző évek
gyakorlatával összhangban teljes mértékben az alapító okirata szerinti, cél szerinti tevékenységekre
fordította (lásd VII. fejezet). A tárgyévben nyújtott támogatásokat összegüket és céljukat tekintve
részletesen lásd az I. fejezetben található számviteli beszámolóban.
A Közalapítvány tisztségviselői 2015-ben, a Közalapítványban ellátott feladataikért díjazásban és egyéb
juttatásban nem részesültek.

V. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL AZ ELKÜLÖNÍTETT
ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL A
KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL
KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A Központi Költségvetésből a Várgesztesért Közalapítvány két forráson keresztül részesedett 2015
évben:
- NAV 1%
Ezen támogatások összegszerűségét és felhasználásuk bemutatását részletesen lásd a II. fejezetben.

VI. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK
NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE,
A Közalapítvány tisztségviselői 2015-ben, a Közalapítványban ellátott feladataikért díjazásban és egyéb
juttatásban nem részesültek.

VII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI
BESZÁMOLÓ.
A Várgesztesért Közalapítvány a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, Pk. 60.060/1994/17 sz.
határozata alapján alapításakor kiemelten közhasznú szervezetnek minősült.
A Tatabányai Törvényszék Pk.60.060/1994/30. számú Végzését idézzük:
„A bíróság a szervezet kiemelkedően közhasznú minősítését törli a nyilvántartásból.
A szervezet jogállása: közhasznú szervezet.
A közhasznúsági jogállás módosításának időpontja: 2014. febr.24.”
A Várgesztesért Közalapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi, az 1997. évi CLVI. Törvény
alapján:
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1. Kulturális tevékenység és a kulturális örökség megóvása: a Közalapítvány vállalja a régi
hagyományok kutatását, felelevenítését, hagyományőrzést, hagyományteremtést és a nemzetiségi
jelleg erősítését.
2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: A Közalapítvány feladatának
tekinti az ifjúság egészséges életmódra való nevelését, a csoportok iskolarendszeren belüli és kívüli
támogatását, változatos programok szervezését. Támogatja külföldi kapcsolatok kialakítását
továbbá az oktatás és a kultúra területén mindazon korosztályt, amely részt kíván venni a kultúra
terjesztésében, új ismeretek elsajátításában. A Közalapítvány alkalmat teremt a diákok és a
felnőttek számára nyitottabbá válásuk elősegítésére, illetve az őket körülvevő események,
természeti és kulturális értékek magasabb színvonalú befogadására.
3. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, szociális
tevékenység: A Közalapítvány feladatának érzi a hátrányos helyzetű lakosok támogatását
anyagilag és szellemileg egyaránt, továbbá feladatának érzi a helyi foglalkoztatási viszonyok
alakítását, mely ezen társadalmi réteg szempontjából (is) kiemelkedő jelentőségű.
4. Egészségmegőrzés, betegségmegőrzés: A Közalapítvány célja a lakosság egészségvédelemre,
helyes életmódra, betegségek megelőzésére való felkészítése.
5. Környezetvédelem: A közalapítvány célja a környezetbarát életmód kialakítása, figyelemmel a
természeti, az épített és az emberi környezetre.
6. Sport: A Közalapítvány támogatja és szorgalmazza sportesemények szervezését, illetve minden
olyan kapcsolódó tevékenységet, mely a lakosság egészségének megőrzését és szórakozását
biztosítja.
7. A közalapítvány továbbá fontosnak tarja Várgesztes község tovább fejlődési lehetőségeinek
kutatását, az emberek jobb megélhetési módjainak megkeresését, illetve a lakosok erre való
nevelését.

Továbbá:
•

A Közalapítvány a mindenkori vagyoni lehetőségekhez mérten segíteni kívánja mindazon
törekvéseket, melyek a község gyarapodásához, népszerűsítéshez vezetnek, minden olyan
rendezvényt, amely a falu lakosságát érinti.

•

A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében azokat
nem veszélyeztetve végez. 2011 évben ilyen tevékenységet a Közalapítvány nem végzett.

•

A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt teljes egészében a
létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

•

A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Közalapítvány továbbá pártpolitikai tevékenységet nem
folytathat és nem állíthat jelöltet országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati
választáson.

2014.október 12-én a helyi Önkormányzati választáson, Rising Károlynét polgármesterré választotta a
falu lakossága, ezért ő lemondott a Kuratóriumi tisztségéről. Az új testület 2014. Október 28-án átadta
megbízó levelet Kluber János részére. A személyi változások bejegyzése és az Alapszabály egységes
szerkezetbe foglalás 2014-ben megindult. Az átmeneti időben a feladatokat egyeztetve látják el.

6

Az alapító okiratban vállalt feladatait a Közalapítvány 2015 évben teljesítette.
Várgesztes, 2016. január 31.

Klúber János
Elnök
Várgesztesért Közalapítvány
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1. számú melléklet:
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