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Tisztelt Képviselő-testület!
Eplény Községi Önkormányzati Képviselő-testülete 1993-ban alapította az Eplényi
Gyermekekért Alapítványt, amelyet Veszprém Megyei Bíróság Pk.60223/1993/39.
számú jogerős végzéssel 545 nyilvántartási számon (megyei nyilvántartási szám: 1901-0000545) bejegyzett.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásainak megfelelően 2014ben felülvizsgáltuk és módosítottuk az Eplényi Gyermekekért Alapítvány alapító
okiratát. A Veszprémi Törvényszék 8.Pk.60.223/1993/46. és 8.Pk.60.223/1993/51.
számú végzéseivel nyilvántartásba vett legutolsó módosítások alapján:
az Eplényi Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma:
elnök: Dreissiger Gáborné 8413 Eplény, Veszprémi utca 41.
tagok: Bartalis Edit 8413 Eplény, Búzavirág utca 35.,
Pongrácz Attila 8413 Eplény, Búzavirág utca 42.;
az alapítvány
 vagyonfelhasználásának mértéke: Az alapítvány céljainak megvalósítására az
alapítvány létrejöttéhez biztosított vagyoni hozzájárulás és annak hozadéka,
valamint a csatlakozó természetes személyek és szervezetek által nyújtott
vagyoni hozzájárulás használható fel, azzal, hogy az alapítvány számláján lévő
pénzösszeg nem lehet kevesebb, mint 15 000,- Ft.
 vagyonfelhasználásának módja: Az alapítvány vagyonából támogatás
nyújtására egyedi kérelem, vagy az alapítvány kuratóriuma által kiírt pályázat
alapján kerülhet sor. A támogatás lehet egyszeri támogatás, vagy a támogatási
döntésben meghatározott módon, időszakonként visszatérően, ismételten
nyújtott támogatás.
 cél szerinti besorolása: egyéb tevékenység (a gyermekek szabadideje hasznos
eltöltésének támogatása, kulturális, sport tevékenységének elősegítése,
valamint fogyatékos, vagy tartósan beteg gyermekek segítése.)
Az alapítvány, az alapítása, azaz 1993 óta folytatja tevékenységét az alapító okiratban
megfogalmazott célok érdekében. Az önkormányzat évről évre a programokhoz
igazodva, erejéhez mérten, anyagilag is támogatja a működését.
A képviselő-testület – a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek,
egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 6/2014. (II. 27.)
önkormányzati rendeletre tekintettel – a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.
24.) önkormányzati rendelet 7. melléklet, „Társadalmi szervezetek támogatása”
terhére 370 000 Ft, azaz Háromszázhetvenezer forint vissza nem térítendő támogatási
keretet biztosított az Alapítvány működési feltételeinek biztosításához, az Alapító
Okiratban foglalt célok teljesítéséhez. A támogatás kiutalására került.
Az alapítvány, a 2021. évi XXVIII. Eplényi Gyermeknapi programokra, a „Bakonyi
rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása” VP6-19.2.1.-1-815-17
kódszámú pályázati felhívásra, még 2019-ben benyújtott, utófinanszírozott
pályázatával 1 000 000 Ft-ot nyert, amelyet tavaly szeptemberben ki is utaltak
számukra.
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A pályázat és a kifizetési kérelem benyújtásában az önkormányzat segítette és a
jövőben is segíti az alapítványt.
Az alapítvány és az önkormányzat között több együttműködési megállapodás is
érvényben van a pályázatok sikeres megvalósítása és fenntartása érdekében.
A támogatási szerződés alapján, az alapítványnak elszámolási kötelezettsége van a
támogató felé, a tárgy évet követő január 31-ig.
Az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolom az Eplényi Gyermekekért Alapítvány
beszámolóját.
Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati
javaslat elfogadására.
Eplény, 2022. január 21.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2022. (I. 26.) határozata
az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány” 2021. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Eplényi Gyermekekért
Alapítvány” 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete
szerinti tartalommal – elfogadja.
Eplény, 2022. január 26.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022.
(I. 26.) határozatához
Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány beszámolója a 2021-es évről
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány a 2021-es évben az előretervezett éves
programokból, a kialakult járványügyi helyzet miatt, egyedül csak a XXVIII. Eplényi
Gyermeknap programjai kerültek megvalósításra, amit az előző évben megnyert
LEADER pályázat finanszírozott. Ezen a programon sok szülő és gyermek vett részt,
akik nagyon élvezték a játékokat, különféle programokat. A megszokottnál több
érdeklődő vett részt ezen a programon, többen a közeli településekről látogattak el
hozzánk.
Fiskál János polgármestertől és az önkormányzattól is rengeteg anyagi és egyéb
segítséget kapott az alapítvány, amit innen is köszönünk.
A Mikulás-ünnepséget sajnos tavaly sem tudtuk megtartani, ezért decemberben a
Mikulás házról házra járva, a kapu elé téve, juttatta el a gyermekekhez az ajándékot,
nagy sikere volt ennek a hagyománynak. A tavalyi évben jelentősen többen
jelentkeztek, mint 2020-ban.
A további években, így 2022-ben is, szeretnénk a hagyományos farsangot és a Mikulásünnepséget megtartani az anyagi lehetőségeinkhez mérten. Továbbra is tervezünk
rendezvényeket, amihez várjuk a szülők aktív részvételét is. Terveink szerint, ha a
járványügyi helyzet megengedi, családi, egész napos kirándulást is tervezünk az idei
év során. Meg kívánjuk szólítani az újonnan beköltözött gyermekes családokat
színesebbnél színesebb programokkal.
A 2022-es évben is számít az alapítvány az önkormányzat, a könyvtár és a Veszprémi
Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény önzetlen segítségére.
A 2021. évre nyújtott támogatást a jogszabályi előírásoknak és támogatási
szerződésekben foglaltaknak megfelelően használtuk fel.
Köszönjük a munkájukat, jó egészséget és sok sikert kívánunk!
Kérem a tisztelt képviselő-testületet a beszámolóm elfogadására.
Eplény, 2022. január 21.
Dreissiger Gáborné s.k.
Eplényi Gyermekekért Alapítvány
kuratórium elnöke

