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Tisztelt Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő – testülete!
A Csorvási Idősekért Alapítványt 1990-ben hozták létre az alapítók:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Csorvás Nagyközség Önkormányzata
„ Csorvási Gazdák” Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Szövetkezet
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet
Hunnia Daunen Kft. Csorvás
Gécs László magánszemély
Csorvásiak Baráti Társasága
Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye
Magyar Szocialista Párt
Baptista Hitközség

Az alapítvány célja:
„A rászoruló időskorúak magas szintű ellátása, gondozása, az Időskorúak
Gondozási Központja, illetve mindenkori jogutódja / Egyesített Szociális
Intézmény/ felszereltségének fejlesztése, gondozást végzők folyamatos szakmai
továbbképzése.”
Az alapítvány tevékenysége:
„Olyan programok megvalósítása, eszközök beszerzése, melyeket az idősek
otthona költségvetése nem tesz lehetővé, de az idős emberek életminőségét
jelentősen javítják, mindennapi életüket szebbé teszik, az intézmény
dolgozóinak szakmai színvonalát emelik.”
Az alapítvány induló vagyona: 1.500.000 Ft volt.
Az alapítvány kuratóriumának korábbi elnöke 2013. május 23-án lemondott
tisztségéről. A kuratórium kezdeményezésére Dr. Kállai Sándor ügyvéd
kérelmezte az alapítvány jogutód nélküli megszűnését.
A Gyulai Törvényszék ezt a kérelmet elutasította azzal az indokkal, hogy az
elmúlt három évben az alapítvány még folytatott tevékenységet (nem volt
inaktív), mivel 2013-ban még nyújtott támogatást az Egyesített Szociális
Intézménynek.
Csorvás Város Képviselő- testülete 2015. augusztusi ülésén azt a döntést hozta,
hogy az Alapító Tanácsot össze kell hívni, új kuratórium felállítása szükséges a
jogszerű működés érdekében.
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Az Alapító Tanács 2015. október 22-i ülésén megállapította a Csorvási Idősekért
Alapítvány cél szerinti működésének szükségességét, valamint a működés tárgyi
és személyi feltételeit új, 3 tagú kuratórium létrehozásával kívánja biztosítani.
A Csorvási Idősekért Alapítvány Kuratóriumának tagjai:
Vereskáné Salla Valéria /elnök/
Pelesz Ibolya
Gécs László
Az Alapító Tanács a kuratóriumi tagságot 2 év időtartamban határozta meg, a
kuratórium elnökét szintén 2 évre jelölte ki.
Ezután az Alapító Okirat módosítása megtörtént, az Alapító Tanács 2015.
december 8.-i ülésén elfogadta azt. Az erről szóló végzést a Gyulai Törvényszék
2016. április 26-án megküldte.
A NAV 2016. május 24-én kelt levelében szereplő 2012-ről 27.984 Ft és 2013ban 81.246Ft tartalékalapba helyezett összegek vonatkozásában visszafizetésre
kötelezte az alapítványt. A visszafizetés 2016. szeptember 15-én megtörtént.
Ennek nyomán 2015. évben magánszemélyek szja 1%-os felajánlását nem
fogadhatta az alapítvány. 2016 rendelkező évit már igen.
Az alapítvány a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2015. évi beszámolót
megküldte az Országos Bírósági Hivatalnak 2016. május 31-ig. Ezzel egyidőben a Központi Statisztikai Hivatal felé tett jelentési kötelezettségének is
eleget tett.
A kuratóriumi ülések eredményes megbeszéléseinek nyomán a kuratórium
megállapította, hogy elsődleges cél a Csorvási Idősekért Alapítvány helyzetének
stabilizálása, mint az érdemi munka egyik alapfeltétele. A jövőbeni feladatok
között áttekintettük az alapítvány jelenlegi anyagi helyzetét, az Egyesített
Szociális
Intézménynek
nyújtható
támogatások
szükségességének
feltérképezését, esetleges pályázati lehetőségek kihasználását.
2017. január 5-én tartott kuratóriumi ülés témája az Alapító Okirat áttekintése
az Egyesített Szociális Intézmény vezetőjével közösen, valamint az szja
felajánlások fogadásának lehetősége, ebben való együttműködés az
intézménnyel. Végezetül az intézményben tett látogatással zárult az ülés,
melynek célja az együttműködés erősítése, a fejlesztési lehetőségek és az
Alapító Okirat szerinti támogatási formák összhangjának keresése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm áttekintése után annak
elfogadását.
Csorvás, 2017. január 9.
Vereskáné Salla Valéria
2

