Vigántpetend Jövőj éértAlapítvány
elnöke

Beszámoló
a Képviselő-testület részérea VJA tevékenységéről

Vigántpetend község Onkormányzata 50.000 Ft törzstőkével l992-ben közérdelní
kötelezettség vállalással hozta Iétre a,,Vigántpetend Jövőjéért" Alapítványt (továbbiakban:
VJA), melyet a Veszprém Megyei Bíróság PK 60 I39lI992l4 számon vett nyilvántartásba. A
végzésa VJA céljakéntrögziti: a község fejtődésének elősegítése, - ezen belül gazdasági
szféra, vállalkozások, munkahelyteremtés, ohatás, kultúra, egészségüg,l, ifiúsági-diálcsport,
szabadidősport - tevékenységeket (a feladatkőr összetettsége miatt a VJA KSH általi
besorolása/tevékenység kódja (OSAP) hosszú ideig vita tárgya volt)

Az első Kuratórium 3 ft'ből állt. Elnök Hatvany Csaba, tagok: Futó Józsel Rüll Zoltán.
1995-ben az Alapítő Okirat (továbbiakban: AO) módosítására került. sor. Elnök személye Ács
Lászlőné lett, tagjai: Futó J. és Bújtor István. Az Alapítvány 2011-ig a megjelölt célok közül
döntően a kultura és szabadidős tevékenység teniletén fejtett ki aktivitást. A második
Kuratórium közel 16 évnyi tevékenységejól jelzi, hogy kíildetésétnem a gazdasági

tevékenység, munkahelyteremtés terón teljesítette ki. Ehhez forrással sem rendelkezett.
Az 1997. évi AO módosításra a ,,Közhasznú szervezetekről" szóló tv megjelenését követően
került sor (politikamentesség, összeférhetetlenségi szabályok, stb.). A változtatások továbbra
sem érintettéka tevékenységlistát, illetve annak prioritásait. Ettől az időponttól kezdve
készitett éves közhasznúsági jelentést a Kuratórium, igaz elűez a Bírósági végzésselnem
rendelkezett (a jogállás megszerzésérenem irányult az AO módosítása). Az a|apitvány irattái
dokumentumai jól trikrözlk ezen időszak alattvégzett munka és gazdálkodás főbb adatait. Ács

Lászlőné vezette testiilet kiemelkedő aktivitással vett részt 1999, évi ,,Völgytalálka"
rendezvétly előkészítésébenés lebonyolításában. 2010. évben pénzeszközei 80oÁ-t
mobilizálva - 1.5 millió Ft-tal támogatta az,,Orvosi rendelő" megépítését.Ez a projekt hozta
össze kiildetése szerint legszorosabban az alapitő önkormányzatot

és a Kuratóriumot.

Az alapitvány működésének közel húsz éves tapasztalatait összegezve 20lL őszén - az alapítő
átfogóan értékeltea VJA tevékenységét,jelentősen módosította - egységes szerkezetbe
foglalta - az AO változtatásait. A faluban ekkor már nem működött a Pajta Diráktanya
Alapítvány, igy amtak,jellegadó" tevékenységeit is célszeűvévált integrálni. A változtatás

érintette a Kuratórium létszémátis mely 5 ftís lett, elnök: Nemoda István, tagjai: Ács Szilvia,
Bácsi Károly, Kardos Tibor, Futó József.
E testiilet a VJA stratégiai partnerségét tudatosan szélesítette,tevékenységébena szewezeti
élet rendezettségére, programjaiban a sokszínűségérehelyezte a hangsúlyt, Tudatosan
bővítette az önkéntesek körét, törekedett az adománygffités a forrásszerzés kibővítésre,
tevékenységekiszélesítésére.Kiemelkedő évnek mondható a 20l3-as esztendő melynek
hagyományteremtő renőezvénye volt a,,Vigántpetendről Elszérmazottak Találkozőja" a VET.
A ,,harmadik" kuratórium regnálása során világossá vált, hogy az l992-ben megfogalmazott
célok között nern lehet a gazdaságfejlesztést ,,bevállalni", de a helyi értékekvédelmét,
ápolását, gazdagítását, valamint a közösségfejlesztést lehet és kell is prioritásként kezelni.

jogszabály változást hozott,
2014-es ér,;ben a ,,civil törvény', és azíjPtk. életbelépéseszámos
Összehangoltan
Ezek Ao-i átvezetése cel3auot a Kuratórium és a KépviselŐ-testiilet
tevékenykedett.
Lényegi változtatásként került az AO-ba: ,,kulturális élet és szolgdltatósok fejlesztése,
közművelődési, valamínt ismeretterj esztő tevékenység támogatása.
Jo gállása rö gzítetten: j o gi személy, közalapítvány,
A VJA jellege nem vátőzott,továbbra is: nyílt, az a|apítványhoz bárki csatlakozhat,

Az ilj

kÖzművelődési,
heIyzetre, miszerint ,,kulturális élet és szolgáltatások fejlesztése,
év során fel
2015,
került
valamint ismeretterjesztő tevékenység támogatása" kiómelt célként
_
alanitóval eeyütt
kell készülni. Célszeníneklátszik ebben még 2015. I. félévében az
bíro Ács Sávia
koncepciót kidolgozni. Erre a szakmai felkészü'Ítséggelés tapasztalatokkal
és Józsa István kuratóriumi tagokat javasolom felkérni,
****d<

Az Alapítv ány

2014. évi munkáját a Kuratórium munkaprogramja alapjátt

_

a korrábbi évek

programelemek jelentették:
hagyományait követve - végezte.Tevékenységéta hagyományos

,,Hajliliom", _ 25 falubéli leány énekes Tavaszköszöntője,
tudósítás, video és
mintegy 150 - 200 fő eroekoao figyelmétől övezve, §aplÓ képes

o a Húsvétvasárnapi
o
o
o
o
.

fotó dok.)
felnőtt játékos délutanja a
a petendi pünkösdölő, - közel 30 gyermek és mintegy 20
Papkertben (fotó dok.),
18 felnőtt
a június zi_i Szent Iván éji örömhíz gyújtás, 25 gyermek és fiatal,
hangulatos estje az Imári - dombon (fotó dok,),
emlékezetes délutánja és
a petendi paprikás fcízőverseny, 4 csapat és 45 éhes száj
/estje a Papkertben,

közös szervezésében,,,Főtéri
,,Szüreti úulat.ág,i S"t. tr,,tihály napjénKapolcs_petend
dok,)
sokadalom" _ (a ielepülés lakóinak negyedét aktivizáIta, fotó
időszakban két hétvége
&,,petendi Advent" Falukarácsony rendezvénye, - az Adventi
jegyében. Az ,,aőventi vásár" keretében
a közös várakozás és az ünnepre felkészülés
mintegy 16.000 Ft adományratett szert az alapíivány,

Ökológiai központ, az
rendezvények során együttműködő partnerünk volt 1 Független
petendi páIinkaháLz (szponzoráció), Agenda Natura Kft,
Egyhánkőzség (területbiÁsítás), a
valamint a TaPolcai
(grafikai munka), az Erőészet és a Vadásztársaság (nyersanyagok),

A

Péki,izem (pékaru).

- a2014. októberi polgármeste/' választá!:t,kÖvetően aZ alapító onkormányzat
összeférhetetlenné vált. A személyi kérdésekrendezését
akJuÉ,]lÍzálásával. A civil
összekötötte a VJA Alapító okiratá teljes köní áttekintéséve|,
igénYelt. Az elnÖki
törvény, és a 2014-ben hatályba lépett-újPtk számos váItoztatást
kooPtálásra. E személYi
feladatkörrel megbízott Bácsi karoty helyére Jőzsa István került
Kör" Alapítvány stratégiai
változás egyben ázt isjelentette, hosv ui idén húsz éves ,§ap

Az

alapítvény elnöki feladatok ellátása

partnerévévállVvélhat a VJA-nak,

és önfinanszírozás volt
alupítvínygazdálkodására20|4. évben is a költségtakarékosság
fel, A VJA
jellemző. vi|yázat útján költségvetési pénzt nem kértí.ink és nem használtunk
a2013,
adománygytíjtésnek és önzetlen felajánlásoknak kÖszÖnhetően

Az

forrásai a következetes
évlhez képest jelentősen növekedtek,

Jelentős bevételt jelentettek az SZJA IoÁ fe|ajánlások, mintegy 58.000 Ft. A pénztárkönyv
vezetéséértés a könyvelését köszönettel tartozunk Marton Istvánné és Horváthné Papp
Katalin asszonynak. A könyvelést 2015. évben a ,,hánilagosság" megszűnte után a tapolcai
székhelyű ,,Szám - Vető" Kft végzi (szerződés rögzíti, hogy a 2014. évi beszámolót már a
Kft. készítieL.2015.januártól 3.000 Ft /hó a könyvelés díja).
**<**{<

A VJA

2015 évi tewezett programjai nagyrészt az elmúlt évek mar hagyományosnak

tekinthető rendezvényei köró szerveződtek, szerveződnek.

o a Húsvétvasárnapi ,,Hajliliom", (április 5-én lezajlott)
o A ,,Fejfájós" kútnál lévő pihenőhely felújításában való
o
o
o
o
o

közreműködés (április végén
megkezdődött, a befejezés várhatő időpontja május 17.)
a petendi pünkösdölő,
amely egyben az új pihenőhely felavatása is lesz,
június végénismét tiizet gyújtunk Szent Iván éj tiszteletére azImáÁ dombon,
a 25. jubileumát ünneplő ,,Művészetek Völgye" rendezyénysorozat Vigántpetendi
programj ainak segítése
szeptember második felében ismét megrendezní tewezank a 20l3-ban nagy sikert
aratott Vigántpetendről ElszármazottakTalálkozőját A tervek szerint erre ezutián is
kétévente kerül majd sor. A Kuratórium és az Önkormányzat Képviselő-testiilete
egyutt szewezi, és finanszírozza a rendezvényt.
Karácsony közeledtével - december elején - a Petendi Advent lehetőséget kínál a falu
lakóinak az ünnepre hangolódásra (karácsonyfadíszek készítése,adventi vásár, közös
fenyőfadíszítés stb.).

Tervezett rendezvényeinket, programjainkat az Önkormányzattal és esetenként egyéb - a
környékhez kötődő - civil szervezetekkel (,§ap Kör" Alapítvány, FÖK, Hello Wood, ,,A
Völgy'' Egyesület, stb.) szoros együttműködésben és egymást támogatva tervezzik
megvalósítani.

A VJA igazi

erejét és értékéttovábbra is az 10-15 fő önkéntes segítő jelenti, akiknek önzetlen

munkájára mindenkor lehet építeni.Munkájukért enlon is köszönetet
tevékenységukre a jövőben is.

mondunk, számítunk a

Külön köszönet illeti Nemoda István Polgármester Urat a VJA elnökeként az elmúlt öt évben
végzettmv*ájáért és a segítségért,amit jelen besziámoló elkészítésébennyújtott.
Vigántpetend, 2015. 05.

Bácsi Károly
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