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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testülete által alapított Hóvirág Közalapítvány immár 15 
éve mőködik közhasznú szervezetként. E jogállásunkat sikerült a közelmúltban bekövetkezett 
jelentıs törvényi változások mellett is megırizni, köszönhetıen Fekete Jánosné könyvelı 
asszonynak és dr. Gelencsér-Magyar Lívia ügyvéd asszonynak, akik naprakész és precíz 
munkájukkal segítettek a gazdasági és jogi ügyvitelt. 
 
 
A Hóvirág Közalapítvány feladata a Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú 
Mővészeti Iskolában folyó általános iskolai nevelés-oktatás támogatása, a kiemelkedı eredményeket 
elérı tanulók jutalmazása. 
Közhasznú szervezetként 2014-ben is a kéthelyi általános iskolás korú gyermekközösség egészét, 
illetve nagyobb csoportját szolgáló közösségi célokat, programokat támogattunk, a kiemelkedı 
eredményeket felmutató tanulók jutalmazásához nyújtottunk anyagi támogatást. 
 
 
A kuratóriumban az elmúlt esztendıben zárultak le a 2013 végén kezdıdött személyi változások: 
A Kaposvári Törvényszék Pk. 21.847/1996/14/I. számú 2014. május 24-én kelt végzésével 
jóváhagyta és bejegyezte tagként a 165/2013. (XII. 12.) számú határozattal Kéthely Község 
Önkormányzat Képviselı-testülete által jelölt Nagy Nikoletta és Pandur Tímea kéthelyi lakosokat. 
Ezzel hosszú, közel másfél éves kinevezés nélküli idıszak került lezárásra. 
 
 
 
Mőködéssel kapcsolatos feladatok 2014-ben: 

Május végén Fekete Jánosné könyvelınk értesítette a kuratóriumot, hogy elkészítette a 
közhasznúsági jelentést, melyet megküldött az Országos Bírósági Hivatalnak. 
Könyvelı asszony ekkor jelezte, hogy az új Polgári Törvénykönyv elıírásai szerint június 1-ig 
módosítani kell az alapító okiratot, amennyiben eddig az idıpontig valamilyen változást jelentettünk 
be a Kaposvári Törvényszékhez. Mivel 2013 decemberében a kuratórium összetételében személyi 
változások történtek, melyek átvezetése ekkor is folyamatban volt még, így szükségessé vált a 
létesítı okirat módosítása. Az átalakításban Strausz Edit jegyzı asszony nem tudott segítséget 
nyújtani, ezért saját kútfıbıl és a törvényszéki írnoktól kapott információk alapján mi készítettük el 
a változás bejelentıt. 

2014. május 30-án személyesen is egyeztettem a módosításokról Sipos Balázs polgármester 
úrral, aki sajnos testületi felhatalmazás nélkül nem írhatta alá a változásokkal egységes szerkezetbe 
foglalt létesítı okiratot. Így az csupán az alapítvány tagjainak aláírásával került benyújtásra. 

A Kaposvári Törvényszék a közhasznú jogállás regisztrálása miatt módosított alapító okirat 
hiánypótlására hívta fel alapítványunk figyelmét, melyhez hathatós ügyvédi segítséget nyújtott  
dr. Gelencsér-Magyar Lívia. Július 24-én Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
124/2014 (VII. 24.) számú határozatával jóváhagyta a változtatásokat. Még e nap délutánján aláírási 
címpéldányt kellett készíttetni, illetve a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 
bankszámla feletti rendelkezés végett aláírás bejelentı kartont töltöttünk ki. 
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A NAV-tól szeptember 1-jén érkezett tájékoztató levél a felajánlott SZJA 1%-áról, amely csak 
abban az esetben kerülhetett kiutalásra, amennyiben eleget tettünk törvényi kötelezettségeinknek. 
Igazolni kellett alapító okiratunk Civil törvénynek való megfelelését, illetve közhasznú 
jogállásunkat a jogerıs törvényszéki végzés fénymásolatának becsatolásával, továbbá elektronikus 
úton, az ügyfélkapun keresztül a 1437A jelő adatlap kitöltésével a 2015. évre történı regisztrációt is 
kérni kellett. Mindehhez szükséges volt a Kaposvári Törvényszéktıl a jogerıs végzést beszerezni, 
ugyanis ez a dokumentum ekkor még nem állt rendelkezésünkre – figyelemmel a Somogy Megyei 
Fıügyészség fellebbezési jogára –, s csak szeptember 25-én érkezett meg e-mailben.  

Másnap az ügyfélkapun át, illetve papíralapon megküldtük a szükséges dokumentumokat a 
NAV felé. 

Közalapítványunk alapító okiratához október 13-án érkezett fıügyészségi jelzésre azonnali 
válaszunkban tájékoztattuk a fıügyészhelyettes asszonyt, hogy hivatala által hiányosságként 
feltüntetettek más alpontokban szó szerint megtalálhatók. Telefonos érdeklıdésre azt a tájékoztatást 
adták, hogy válaszlevelünket elfogadták, a törvényszéki végzés jogerıs. 

Október 15-én a NAV átutalta a felajánlott SZJA 1%-át, mely 161.307,- Ft volt a 2013-as év 
vonatkozásában. 

Közalapítványunk regisztrációját a 2015-ös évre, illetve a törvényi megfelelés idıpontjáig 
határozatlan idıre a NAV az SZJA 1%-ára kedvezményezettként november 25-én kelt értesítése 
alapján elfogadta. 
 
 
 
Az Alapító által delegált tisztségviselık munkájukat – immár a hatályos létesítı okiratba foglalt 
módon – önkéntes vállalásként látják el, tiszteletdíjban vagy bármiféle juttatásban nem részesülnek. 
 
A Hóvirág Közalapítványnak semmilyen adóssága vagy köztartozása nincs. 
 
Közalapítványunk a 2014-es évben az Alapítótól önkormányzati támogatást nem kapott. 
 
 
A szigorú költségvetési fegyelemnek köszönhetıen kiadásaink 2014-ben sem haladták meg az éves 
bevételt, az alapítványi törzstıke 2.000,- Ft-tal gyarapodott. Ez a 2013. évihez képest csekély 
növekmény. 
E szerény mértékő növekedés magyarázata a következı: Az alapítványokra irányadó törvényi 
rendelkezés szerint két év egybeszámított mérlege nem lehet negatív – mivel a Civil törvény  
e kitételének tudunk csak megfelelni –, így ezt mindenképp szem elıtt kell tartanunk. Ugyanakkor a 
ki nem fizetett bevételeket az aktuális év lezártát követıen már nem használhatjuk fel, az  
az alapítványi törzstıkét növeli. Elıbbiek miatt kifejezett célunk a minél kisebb összegő, de pozitív 
éves mérleg elérése. 
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Bevételeink és kiadásaink 2014-ben: 
 
Tárgyévi bevételek: Forintban  

Szülıi Szervezet adományai 205.000,- 

SZJA 1%-ának felajánlásából 2013-as adóévet érintıen 161.307,- 

Támogatás költségvetési szervtıl 160.500,- 

NETTA-PANNÓNIA Kft. – papírgyőjtés ellenértéke 42.600,- 

Reál Hungária Élelmiszer Kft. – Reál Osztálykassza 42.288,- 

KLIK Marcali Tankerülete – mobilszámla visszatérítése 21.139,- 

Balatonújlak Község Önkormányzatának támogatása 20.000,- 

Bankszámla kamata 9.175,- 

Saubermacher-Marcali Kft. - mőanyagpalack-győjtés ellenértéke 1.440,- 

Összesen: 663.449,- 
Tárgyévi kiadások:   
Számítógép-vásárlás 225.000,- 

Udvari játékok vásárlása, tereprendezés 122.982,- 

Év végi tanulmányi kirándulások támogatása 84.888,- 

Jutalomkártyák vásárlási utalványra váltása  62.845,- 

Könyvelési díj 45.000,- 

Színházlátogatás útiköltségének támogatása 30.000,- 

Egészségnap rendezvényei 27.555,- 

Mobilszámla 24.772,- 

Táboroztatás támogatása 10.000,- 

Alsó tagozatos vers- és mesemondóverseny jutalmazása, ajándékvásárlás 8.990,- 

Versenyek nevezési díja, koszorúvásárlás 8.800,- 

Bankköltség 5.384,- 

Mőködési költség (postaköltség, közjegyzıi díj) 5.235,- 

Összesen: 661.451,- 
Tárgyévi eredmény 1.998,- 
Záró pénzkészlet  1.039.458,- 
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Támogatások gazdálkodó szervezetektıl, adományozóktól 
 
� Tárgyévben közalapítványt a legnagyobb összeggel a Szülıi Szervezet támogatta, ebbıl 

számítógépek és udvari csúszda vásárlását tudtuk finanszírozni. Ezúton is köszönjük a nagylelkő 
adományt, mellyel a Szülıi Szervezet aktív iskolai jelenléte mellett anyagiakkal is hozzájárult 
diákjainak korszerő ismeretekkel való felvértezéséhez és szabadidejük komfortosabb 
eltöltéséhez. 

� Bevételünk jelentıs része az SZJA 1%-ának felajánlásából származott. Közalapítványunk és 
tanulóink nevében köszönet mindazon adófizetıknek, akik 2013. évi adójuk 1%-át számunkra 
ajánlották fel. A 2012. évihez viszonyítva ez 40.013,- Ft-os, 25 %-os többletbevételt jelentett. 
Kérjük a község adófizetıit, ha tehetik személyi jövedelemadójuk 1%-át ebben az évben is a 
Hóvirág Közalapítvány részére ajánlják fel. Adószámunk: 18765618-1-14. 

� Gazdálkodó és költségvetési szervezetektıl – Reál Hungária Élelmiszer Kft., Saubermacher-
Marcali Kft., NETTA-PANNÓNIA Kft – tanulóink és szüleik szorgalmas termékcímke- és 
szelektív hulladékgyőjtı munkájának köszönhetıen 245.388,- Ft-os adomány érkezett. 

� Az általános iskola és a Magyar Telekom Nyrt. közti elıfizetıi szerzıdést 2014. márciusától az 
alapítvány vállalta át, mivel az intézmény már nem gazdálkodik önállóan, ezért nem rendelkezik 
adószámmal. Az iskolai mobiltelefon díját az alapítvány fizeti, majd továbbszámlázzuk a KLIK 
Marcali Tankerülete felé, amely átutalja a számla ellenértékét. A szerzıdés semmilyen 
többletkiadással nem jár. 

� A 4. osztályosok évente szervezett karácsonyi ünnepi mősoráért Balatonújlak Község 
Önkormányzata 20.000,- Ft-os támogatást nyújtott. 

� Pénzforgalmi bankszámlánk után csekély összegő, 9.175,- Ft-os kamatbevételt értünk el, amely 
az elmúlt idıszak jelentıs kamatcsökkenésének tudható be. 

 
Kiadásaink iskolai programok, kiemelkedı eredményeket elérı tanulók támogatására 
 
� Intézményünk egy informatikai pályázaton vett részt, így kedvezményesen vásárolhattunk 5 db 

számítógépet, mindösszesen 225.000,- Ft-ért. A pályázat önrészét 160.000,- Ft-tal támogatta a 
Szülıi Szervezet. Köszönet érte. 

� Az iskolaudvar megszépítésére: a balesetveszélyessé vált csúszda pótlására, a homokozók 
feltöltésére jelentıs összeget, 122.982 Ft-ot fordítottunk. A gyerekek így biztonságosan és 
önfeledten tölthetik a friss levegın a szabadidıt. 

� Versenyek nevezési díjára, jutalmazására, ajándék- és koszorúvásárlásra a benyújtott kérvények 
alapján mindösszesen 17.790,- Ft került kifizetésre. Pedagógusként kiemelkedıen fontosnak 
tartjuk a valamely területen kiemelkedı teljesítményt nyújtó diákok helyi, körzeti, megyei 
megmérettetésen való indulását, a tehetségek támogatását, az elért eredmények jutalmazását. 

� A kaposvári Csiky Gergely Színházba látogató tanulók utazási költségére 30.000,- Ft-ot 
fordítottunk. Ezzel az összeggel 97 alsós és felsı tagozatos kulturális értékhez jutását tettük 
könnyebbé. 

� Tanulmányi és év végi kirándulásra, táboroztatásra 94.888 Ft került kifizetésre a benyújtott 
kérvényekre. Alsó tagozatosaink a Reál Osztálykasszától kapott támogatásból utaztak a Balaton-
felvidékre. A szelektív hulladékgyőjtésbıl befolyt összeggel a tavaszi tanulmányi kirándulásokat 
támogattuk. 21 tanuló 5 napos novai nyári táborozásához is hozzájárultunk, az erdei iskolából a 
kellemes nyaralás mellett a hazai élıvilágról sok ismerettel gazdagodva érkeztek haza 
gyermekeink. 
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� A tanulmányi és sportversenyeken résztvevı tanulók, a témazárókat legalább 95% feletti 
eredménnyel teljesítık, a 10 pozitív tevékenységet összegyőjtık jutalmazására 62.845,- Ft-ot 
biztosítottunk. A 2013/14-es tanévben 1315 jutalomkártyát győjtöttek a gyerekek, amelyekért 
immár 5. éve a kéthelyi Samu papírboltban beváltható vásárlási utalványt adunk. Ezúton is 
köszönjük tanulóink és pedagógusaink nevében a tulajdonosoknak a felajánlott plusz 
utalványokat, a türelmes, precíz és gyors munkáját. 

� 2014-ben elsı ízben rendeztünk egészségnapot, amelynek költségeire 27.555,- Ft került 
kifizetésre. Az egész napos programsorozat nagy népszerőségre tett szert a gyerekek körében. 

� A könyvelés vezetése, a közhasznúsági jelentés elkészítésének munkadíja tárgyévben 
45.000,- Ft volt. Ez azonban nem jelent emelkedést az elmúlt idıszakhoz képest. A magasabb 
összeg magyarázata az, hogy eddig fél éves késedelemmel fizettünk a könyvelésért. 
Javaslatomra ezt megváltoztattuk, így a 2014-es évtıl mindig az aktuális idıszak munkadíját 
egyenlítjük ki. 

� Bankköltségünket a számlavezetési díj és a pénzforgalmi jutalék összege teszi ki. A jelentıs 
pénzforgalom miatt nagyobb kiadásunk volt, mely csökkentésére házi pénztárt hoztunk létre, így 
kisebb kifizetésekhez minden alkalommal nem kell igénybe venni a takarékszövetkezet 
szolgáltatásait. 

� Mőködésre 5.235,- Ft-ot költöttünk. Alapítványunknak a jogszabályi elıírások miatt a 2014-es 
esztendıben több ízben kellett különbözı, a törvényességet, a mőködést felügyelı hivatalok 
(OBH, Kaposvári Törvényszék, Somogy Megyei Fıügyészség, NAV) felé hivatalos küldeményt 
postai úton eljuttatnia. További költséget jelentett a takarékszövetkezetnél vezetett folyószámla 
feletti rendelkezéshez szükséges, közjegyzı által hitelesített aláírási címpéldány beszerzése is. 

 
Valamennyi kiadásról, támogatásról, felhasznált összegrıl hiteles számlával, illetve másolattal 
rendelkezünk, a támogatott célok megvalósultak, a támogatások rendeltetésszerően kerültek 
felhasználásra. 
 
 
Terveink a 2015. évre:  
 
� A jutalomkártya programunkra jelen tanév végén is mintegy 55.000 Ft-ot kívánunk fordítani, 

ezzel is tovább növelve a tanulás, a sport és a szorgalom közösségi és pedagógiai értékét. 
� Pályázat és önerı felhasználásával jelentısebb számítógép-vásárlást tervezünk, mely 

valószínőleg több százezer forintos ráfordítást jelent majd. 
� Az iskolai egészséghét rendezvényeire a tavalyihoz hasonló összeget szeretnénk fordítani, 

pályázattal több programot, elıadót biztosítani. 
� Sport- és tanulmányi versenyek nevezési és utazási költségére, jutalmazásra szeretnénk anyagi 

támogatást nyújtani a kéthelyi iskolásoknak. 
� A könyvelés költsége tárgyévben 30.000,- Ft lesz. 
 
Várjuk a támogatásért hozzánk fordulókat. Minden írásban benyújtott kérést kuratóriumi ülésen 
bírálunk el, s ha megfelel alapítványunk célkitőzéseinek, erınkhöz mérten támogatjuk. Elınyben 
részesítjük azokat a kérelmeket, amelyek nem néhány, hanem több, akár valamennyi tanuló érdekét 
szolgálják. 
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