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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: 19-
01-0000545) bejegyzett. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásainak megfelelően 2014-
ben 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 legutóbbi 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 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II. 
21.) önkormányzati rendelet 7. melléklet, „Társadalmi szervezetek támogatása” 
terhére 370 000 Ft, azaz Háromszázhetvenezer forint vissza nem térítendő támogatást 
biztosított (támogatási szerződés száma: EPL/130/9/2019.) az Alapítvány működési 
feltételeinek biztosításához, az Alapító Okiratban foglalt célok teljesítéséhez. 
 
Az alapítvány és az önkormányzat között több együttműködési megállapodás is 
érvényben van a pályázatok sikeres megvalósítása és fenntartása érdekében. 
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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, 2020. január 22. 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2020. (I. 29.) határozata 

 
az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány” 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Eplényi Gyermekekért 
Alapítvány” 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal – elfogadja.  
 
 
Eplény, 2020. január 29.  
 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. 
(I. 29.) határozatához 
 

Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány beszámolója a 2019-es évről 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány a 2019-es évben a könyvtár által szervezett 
programokba ismét bekapcsolódott. 
Minden esetben számíthattunk a Veszprémi Családsegítő Szolgálat munkatársaira is. 
Rajtuk kívül még sok segítséget kaptunk polgármesterünktől, Fiskál Jánostól. 
A korábbi terveink alapján gyermeknapi program helyett kirándulást szerveztünk. 
Ennek a rendezvénynek célja az volt, hogy a gyerekeket és a szülőket is bevonjuk a 
közös játékba és a családok is megismerjék egymást. Ezen a napon azok a családok 
jöttek el, akik eddig is aktív résztvevői voltak a rendezvényeinknek. 
 
Alapítványunk újra részt vett egy LEADER pályázaton, ami a 2020-as gyermeknapi 
program anyagi hátterét biztosítja. Így megpróbáljuk megint helyben szervezni a 
gyermeknapot. Reméljük, hogy a helyi gyermekek most nem kis létszámban vesznek 
részt az eseményen.  
A farsangi és mikulásműsor is sikeres volt ebben az évben is, annak ellenére, hogy 
kevés gyermek volt jelen, de ők nagyon jól érezték magukat. 
 
Fő cél továbbra is a közösségépítés, ami a gyermeklétszám csökkenésével egyre 
nehezebb. Az alapítvány ezen okok miatt úgy gondolja, hogy más irányból kellene 
megközelíteni a problémát. 
Továbbra is cél a hagyományos farsangi, télapó rendezvények megtartása az anyagi 
lehetőségeinkhez mérten. Tervezünk közös programokat, kirándulásokat, közösségi 
rendezvényeket, amikhez várjuk a szülők aktív részvételét is.  
 
2020-as évben is számít az alapítvány az önkormányzat és a könyvtár önzetlen 
segítségére.  
 
A 2019. évre nyújtott támogatást a jogszabályi előírásoknak és támogatási 
szerződésekben foglaltaknak megfelelőn használtuk fel. 
 
Köszönjük munkájukat, jó egészséget és sok sikert kívánok! 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet a beszámolóm elfogadására. 
 

 
Eplény, 2020. január 22. 
 
 Dreissiger Gáborné  
 Eplényi Gyermekekért Alapítvány  
 kuratórium elnöke 

 


