Alapítvány Páty Fejlesztéséért
2071 Páty, Kossuth u. 83.

Levelezési cím: 2071 Páty, Dobogó u. 1040/6

Jegyzőkönyv a 2007. november 6-i kuratóriumi ülésről
Időpont: 2007. november 6. kedd 18:00 óra
Hely: Landora Pizzeria
A mellékelt jelenléti ív tanúsága szerint a kuratórium tagjai közül jelen vannak:
Schumicky András elnök, Reményi László titkár, id. Ali László, Dr.Czajlik Zoltán, Karvázy
Szabolcs, László Béla
Betegsége miatt kimentette magát: dr. Bendl János
Elnök úr köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy hat kuratóriumi tag megjelent, tehát
a kuratórium határozatképes.
Elnök úr felkéri Karvázy Szabolcsot, hogy az ülés jegyzőkönyvét számítógépen vezesse illetve
felkéri Reményi Lászlót, hogy a jegyzőkönyvet a szokásos formába öntse. Elnök úr a határozatot
együttesen terjeszti elő.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 18/2007. (XI.6.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással elfogadja Karvázy
Szabolcsot az ülés számítógépes jegyzőkönyv vezetőjének illetve Reményi Lászlót a
jegyzőkönyv végleges formátum elkészítőjének.
Elnök úr javaslatokat kér az ülés jegyzőkönyvének hitelesítői személyére. Ali László és László Béla
vállalják a feladatot.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 19/2007. (XI.6.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással elfogadja Ali Lászlót és
László Bélát a kuratóriumi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Elnök úr a meghívóban előzetesen közzétett napirendi pontok elfogadását kéri, a tagoknak
napirenden kívüli észrevételük, hozzászólásuk nincs.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 20/2007. (XI.6.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással elfogadja az előzetesen
közzétett napirendi pontokat, mely a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
1. Beszámoló az alapítvány eddigi 2007. évi tevékenységéről (benyújtott pályázatok,
kiírt pályázat, projektek, pénzügyek)
Előterjesztő: Reményi László kuratóriumi titkár és Schumicky András kuratóriumi elnök
Reményi László ismerteti az 1. pontot, az utolsó kuratóriumi ülés óta történteket,
előzetesen is körbeküldött:
Az általunk kiírt pályázat nyilvános eredményhirdetése 2007. március 13-án 17
Polgármesteri Hivatal tárgyalójában, a megszavazott pályázatok közül a
Hagyományőrző egylet visszamondta a támogatást, a többieknek (10
eredményhirdetéssel egyidejűleg az 50% támogatást készpénzben átadtuk.

mely anyagot
órakor volt a
Hun-Magyar
pályázó) az
A megnyert
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támogatások közül négy elszámolás már megérkezett, és másik kettőt ígértek még a kuratóriumi
ülésig.
2007. március 19-én az önkormányznak, mint alapítónak benyújtottuk a 2006. évről szóló
beszámolónkat, melyet a 2007. május 23-i ülésen elfogadtak.
Bejelentkeztünk az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer-be (EPER),
melynek 3.000 forint az éves regisztrációs díja, melyet 2007. április 25-én átutaltunk. Ezzel vált
lehetővé, hogy pályázatokat nyújtsunk be.
2007. május 7-én a Ladányi és Schönek ügyvédi iroda számára, a tavalyi egyik kuratóriumi
határozatban megszabott kereten belül átutaltuk a Kozák Vencel ügy ügyvédi költségét 240.000
forintot (még tavaly 54.000 forint volt a fordítás, az alapítvány 22/2006. (X.26.) sz. határozata
szerint összesen maximum 300.000,- forint összeg előlegezhető meg számla ellenében). Az ügy
jelenlegi állásáról külön napirendi pont szól.
Pátyi Tavasz 2007: ismét nagy sikerrel lezajlott az esemény (2007. április 27-29), a szervezést a
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1.000.000 forinttal támogatta, mely
támogatásról az elszámolást 2007. május 14-én a Hivatal felé benyújtottunk.
Zsámbéki kanyar játszóterével és parkjával kapcsolatosan megtörtént a végleges elszámolás
2007 július 10-én. Ezzel ez a többéves projekt lezártnak tekinthető.
Még a januárban benyújtott működési támogatásra kiírt pályázaton (NCA-2006 II) 100.000
forintot nyertünk, a támogatási szerződést júniusban megkötöttük, a pénzt megkaptuk és el is
költöttük weblap készítésre (102.000 forintos számlára). Az elszámolást és a hiánypótlást
beküldtük, azóta nincs válasz, ami praktikusan azt jelenti, hogy elfogadták.
Az elektronikus pályázati rendszer segítségével további három pályázatot nyújtottunk be, DVD
oktatóanyag készítésre az általunk kiírt pályázatok kapcsán, kirchheimi csereút lebonyolítása
kapcsán és működési támogatásra. Az előbbi kettőn nem nyertünk, az utóbbin számítógép és
szoftver vásárlásra nyertünk 200.000 forintot. A nyertes pályázat esetében a szerződést és a
módosított költségvetést benyújtottuk, a számítógépet (notebook) és a szoftvereket
megvásároltuk (Windows XP, Microsoft Office). A támogatási összeget még nem kaptuk meg.
A kirchheimi út kapcsán (melyre pályáztunk, de nem nyertünk), gyakorlatilag az a helyzet alakult
ki, hogy adminisztratívan az alapítvány volt a lebonyolító és szervező, így ez a későbbiekben még
talán jól is jöhet pályázás kapcsán. Ezzel kapcsolatban még az alapítvány számlájára be kell
jönnie a római katolikus egyházközségtől a korábban megszavazott 100.000 forint támogatáson
felüli költségnek (a kiadott előleg, Kirchheimből 500 euró illetve önrész befizetésként)
2007. október 31-i bank 581.899 + 240.000 = 821.899 forint
Tervezhető kiadások még idén, ha mindent megszavaz a kuratórium:
37.800,- Kirchheimi út (P03) kp-s biztosítás szla, amit még nem fizettünk ki
12.690,- Sportkör (PA04) elszámolás (100.790-50.000-12.900-25.200)
50.558,- Pákics támogatás (PA07)
50.134,- ref. nyári tábor támogatás (PA09)
34.194,- hagyományápolás (P14)
50.071,- rajzverseny (PA05)
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További még nem lejárt pályázatok kapcsán
27.500,- Boróka játszóház (P11)
50.000,- néptánc gyerekeknek (P10)
50.000,- modellezők (P13)
Összesen tervezhető kiadás: 362.947,Tervezhető bevételek:
50.000,- Kirchheimi út (P03) előleg vissza
211.195,- Kirchheimi út (P03) önerő befizetés
50.000,- Kollár Társ-Suli tábor (P01) előleg vissza
200.000,- NCA 2007 működési támogatás
Összesen tervezhető bevétel: 511.195,Tehát ha más költség nem lesz, és az NCA támogatás is megérkezik azzal számolhatunk, hogy a
következő szezont 970.147,- forinttal indítjuk (=821.899-362.947+511.195).
Reményi László hozzáfűzi még, hogy az előzetes anyag elkészülte óta, azt az információt kapta,
hogy az nyáron meg nem valósult Társ-Suli tábort az ősz folyamán mégis meg kívánják
valósítani, ezért lehetséges, hogy az előbb ismertetett tételek közül az ott bevételnek feltüntetett
50.000 forint előleg visszafizetésre mégsem kerül sor, sőt ha ténylegesen megvalósul a program,
akkor a másik felét is ki kell fizetnünk, azaz a „kezdő” tőke 870 ezer forintra módosul.
László Béla: Az alapítvány 1 %-os bevételének csökkenése a faluban jelenlévő egyéb
alapítványok “számlájára írható”.
Schumicky András: Az önkormányzatnál pozitívan fogadták a pályáztatásunkat, jövőre komoly
támogatásra számíthatunk.
László Béla és Schumicky András észrevétele: a Társsuli tábor pályázatának határidejét
figyelemmel kell kísérni, hogy a határidők lejártát be tudjuk tartatni.
Dr. Czajlik Zoltán: A jövőben a pályázatoknál az Önkormányzatoktól kapott támogatások
pártatlanságát meg kell őrizni, az adományozóval el kell fogadtatni, hogy a jelen pályázathoz
hasonlóan a jövőben is kizárólagosan az Alapítvány kompetenciája legyen az elbírálás,
pályázatkezelés!
Schumicky András: Az Önkormányzat támogatására számíthatunk, de a döntés politikai jellegű
részükről.
Schumicky András kérdésére a tagok határozatot hoznak.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 21/2007. (XI.6.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással elfogadja a kuratóriumi
titkár és elnök beszámolóját a folyamatban lévő ügyekről.
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2. Döntés az alapítvány által kiírt pályázatra beérkezett pénzügyi és szakmai
beszámolókról
Előterjesztő: Reményi László kuratóriumi titkár
Reményi László: röviden ismerteti a pályázati célokat és azok megvalósulását azon pályázatok
esetében, melyek elszámolása megtörtént. A pénzügyi elszámolások összesítője és a szakmai
beszámolók jelen jegyzőköny mellékletében megtalálhatók és a tagok előzesetesen írásban is
megkapták.
A rövid ismertetés és az előzetes anyagok alapján a kuratórium az alábbi döntéseket hozza:
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 22/2007. (XI.6.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy a pátyi
Barátság Nyugdíjasklub APF-2006-P14 jelű „Hagyományápolás” pályázati programja a
pályázatnak megfelelően valósult meg, annak pénzügyi elszámolását és szakmai
beszámolóját elfogadja, a beérkezett számlák alapján a korábban megszavazott támogatást
194 forinttal megemelve a végleges támogatási összeget 68.194 forintban határozza meg. A
kuratórium felkéri az elnök és titkár urakat, hogy a támogatás második felét pénzügyileg
rendezzék a támogatott felé.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 23/2007. (XI.6.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy a Bocskai
István Általános Iskola Diákönkormányzata APF-2006-PA05 jelű „Megyei rajzverseny Pátyon”
pályázati programja a pályázatnak megfelelően valósult meg, annak pénzügyi elszámolását
és szakmai beszámolóját elfogadja, a beérkezett számlák alapján a korábban megszavazott
támogatást 71 forinttal megemelve a végleges támogatási összeget 100.071 forintban
határozza meg. A kuratórium felkéri az elnök és titkár urakat, hogy a támogatás második
felét pénzügyileg rendezzék a támogatott felé.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 24/2007. (XI.6.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy a Pátyi
Református Egyházközség APF-2006-PA09 jelű „Pátyi Református Egyházközség nyári
gyermektábora”
pályázati programja a pályázatnak megfelelően valósult meg, annak
pénzügyi elszámolását és szakmai beszámolóját elfogadja, a beérkezett számlák alapján a
korábban megszavazott támogatást 134 forinttal megemelve a végleges támogatási összeget
100.134 forintban határozza meg. A kuratórium felkéri az elnök és titkár urakat, hogy a
támogatás második felét pénzügyileg rendezzék a támogatott felé.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 25/2007. (XI.6.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy a Pátyi
Református Templomért Alapítvány APF-2006-PA07 jelű „A Pátyi Keresztyén Ifjúsági Csapat
nyári tábora” pályázati programja a pályázatnak megfelelően valósult meg, annak pénzügyi
elszámolását és szakmai beszámolóját elfogadja, a beérkezett számlák alapján a korábban
megszavazott támogatást 558 forinttal megemelve a végleges támogatási összeget 100.558
forintban határozza meg. A kuratórium felkéri az elnök és titkár urakat, hogy a támogatás
második felét pénzügyileg rendezzék a támogatott felé.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 26/2007. (XI.6.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy a Pátyi
Római Katolikus Egyházközség APF-2006-P03 jelű „A Pátyi Római Katolikus Egyházközség ifjú
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ministránsainak és kórusának kiutazása Páty testvérvárosába, Kirchheimbe” pályázati
programja a pályázatnak megfelelően valósult meg, annak pénzügyi elszámolását és szakmai
beszámolóját elfogadja. Figyelembe véve a beérkezett számlákat és azt, hogy az
alapítványunk volt a pénzügyi lebonyolító, a kuratórium felkéri az elnök és titkár urakat, hogy
a korábban kiadott előleg és a támogatáson felüli költségeket pénzügyi rendezését
bonyolítsák le.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 27/2007. (XI.6.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy a Bocskai
István Általános Iskola Diák Sport Kör APF-2006-P04 jelű „Bocskai István Általános Iskola
DSK által szervezett sportrendezvények lebonyolítása és ehhez szükséges sporteszközök
beszerzése.” pályázati programja a pályázatnak megfelelően valósult meg, annak pénzügyi
elszámolását és szakmai beszámolóját elfogadja, a beérkezett számlák alapján a korábban
megszavazott támogatást 790 forinttal megemelve a végleges támogatási összeget 100.790
forintban határozza meg. A kuratórium felkéri az elnök és titkár urakat, hogy a támogatás
második felét pénzügyileg rendezzék a támogatott felé.
Schumicky András: a pályázatok beszámolója, ahogyan az a pályázati kiírásban is szerepel,
felkerül az Alapítvány honlapjára.
3. Beadvány az önkormányzat felé
Előterjesztő: Reményi László kuratóriumi titkár
Az eredeti előterjesztő helyett Schumicky András a tagok egyetértésével az előzetesen
körbeküldött beadványt ismerteti, mely jelen jegyzőkönyv mellékleteként is megtalálható.
CzajlikZoltán: Ha már a Pátyi Tavasz-ra támogatást kérünk, annak színvonalát meg kell tartani,
mert sokan csak emiatt jöttek el!
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 28/2007. (XI.6.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy Páty
Önkormányzatától a Pátyi Tavasz rendezvénysorozatra és az alapítvány által kiírt pályázatok
pénzügyi fedezetére támogatásért folyamodik. A kuratórium felkéri a titkár urat, hogy a
beadványt juttassa el a Polgármesteri Hivatalba.
4. A 2008. május 1-4-i Pátyi Tavasz 2008 rendezvénysorozat lebonyolításának kérdései
Előterjesztő: Schumicky András kuratóriumi elnök
Schumicky András elmondja, hogy az elmúlt két év pozitív visszajelzései alapján jövőre is cél a
Pátyi Tavasz megrendezése, amennyiben a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. Tudjuk, hogy az
idei rendezvényen az ASSA Kft. csak későn tudott a szervezésbe bekapcsolódni, mivel az utolsó
pillanatban egy korábbi szerződését felmondták, és a céges csőd elkerülésére vészforgatókönyv
alapján kellett egy új rendezvényt megvalósítania. Remélhetőleg ez tényleg csak egyszeri gond
volt, a jövőben a rendezvényszervező tartja magát a megállapodáshoz.
Czajlik Zoltán: A vásározók színvonala a tavalyihoz képest gyengébb volt. Arra kell törekedni,
hogy állandó minőséget produkáljanak a vásározók. A virág kínálat színvonalas volt.
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Schumicky András: 2008. februárjáig az Önkormányzattal és az ASSA-val meg kell kezdeni
szervezést.
Reményi László: Ha az Önkormányzat nem tudja vállalni a támogatást, az alapítvány
megfontolhatja, hogy saját erőből felvállalja-e a támogatást.
Schumicky András: A szükséges hozzájárulások csökkennek. A rendezvényszervező szerint
legalább 5 év mire “önhordóvá” válik a rendezvény.
Rövid vita után a kuratórium határozatot hoz:
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 29/2007. (XI.6.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy Páty
Önkormányzatának támogatói döntésétől függően rendezi meg a Pátyi Tavasz
rendezvénysorozatot. Pozitív támogatói döntés esetén az alapítvány az ASSA Kft.-vel
legkésőbb 2008. februárjában megkezdi a Pátyi Tavasz 2008 rendezvénsorozat szervezését.
Felelős: Schumicky András.
5. Pályázati kiírás a 2008. évre, vita és döntés az alapítvány által kiírandó pályázatról
Előterjesztő: Reményi László kuratóriumi titkár
Reményi László: korábban körbeküldte a pályázati kiírást, a kiírásban előtérbe helyezzük a
település fejlődését, a környezet védelmét célzó pályázatokat. A kirás folyamatát változtassuk
meg, december 1 és február 20 között legyen legyen a kiírás ideje, egy hónappal ezzel csúszhat
a “menetrend”, de kényelmesebb a kiírónak és a pályázóknak. Hozzáférés továbbra is az
alapítvány honlapján. Az elektronikus beadást preferáljuk ugyanúgy, mint az előző esetben.
Czajlik Zoltán: Célszerű lenne, ha március 15-e előtt a döntés megszülethetne, és ehhez az
időponthoz lehetne kötni, az alapítvány pályázati eredményhirdetését. Hasonlóan a “nagy”
pályázatkiírókhoz - ösztönözve az Önkormányzatot - úgy kell kiírni a pályázatot, hogy annak
eredményessége az Önkormányzat támogatásának függvénye. A jövőben is törkedjünk arra,
hogy a személyi költségek ne kerülhessenek előtérbe, ezzel “rontva” a pályázatok
eredményességét.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 30/2007. (XI.6.) sz. határozata
Az Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangúlag úgy határoz, hogy Páty Község
Önkormányzata Képviselő-testületének pénzügyi támogatásának függvényében, egyéves
időtartamra pályázatot ír ki Páty kulturális, szociális, környezetvédelmi és tömegsport
életének fejlesztésére. A pályázati keretösszeg 1.000.000,- forint, az egy pályázathoz
nyújtható vissza nem térítendő támogatás összege 100.000,- forint.
A pályázat időterve:
Pályázat kiírás: 2007. december 1.
Pályázat beadási határidő: 2008. február 20.
Pályázat elbírálási határidő: 2008. március 15.
Támogatás szerződéskötési határidő: 2008. április 15.
Támogatás elszámolási határidő: 2009. március 1.
Támogatási program ellenőrzési határidő: 2009. május 1.
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A kuratórium felkéri Reményi Lászlót a pályázati kiírás megjelentetésére a weblapon valamint
a Pátyi Kurírban.
6. Beszámoló az alapítvány 17/2007. (II.21.) sz. határozatának végrehajtásáról
(könyvelés APEH bejelentés)
Előterjesztő: Schumicky András kuratóriumi elnök
Schumicky András: a fenti határozatban a kuratórium felkéri Schumicky András kuratóriumi
elnök urat, hogy a szükséges APEH bejelentést és megbízást tegye meg. Egyelőre csak az
ügyfélkapu bejelentés történt meg, de sajnos az okmányirodában nem tudták megmondani azt,
hogy hogyan tovább.
Reményi László: a cégével szomszédos könyvelő iroda tájékoztatása alapján Schumicky András,
mint az alapítvány hivatalos képviselője hatalmazza meg az alapítány könyvelőjét, hogy a
kötelező bevallásokat az APEH felé elektronikusan megtehesse. Ehhez a „07T180” jelű APEH
nyomtatványt kell kitölteni, és beküldeni nyomtatott formában.
Ali László: lányának, aki elvállalta a könyvelést, van elektronikus ügyfélkapu belépési
lehetősége, felé ezt a meghatalmazást tudomása szerint meg lehet tenni.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 31/2007. (XI.6.) sz. határozata
Az Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangúlag úgy határoz, hogy a 17/2007.
(II.21.) sz. határozatának kiegészítéseként felkéri Schumicky Andrást, hogy az elektronikus
bevallások beadásához és ellenőrzéséhez szükséges APEH meghatalmazást az ehhez
szükséges megfelelő nyomtatványon tegye meg saját maga ügyfélkapuja és a könyvelő felé.
Határidő: 2008. február 29.
7. Beszámoló a Kozák Vencel ügyről
Előterjesztő: Schumicky András kuratóriumi elnök
Schumicky András: az 1. napirendi pontban volt szó, hogy az ügyvédi irodát megbíztuk, először
az értékpapírok és készpénz hagyaték felkutatása volt a cél, melyet a svájci nagykövetségen
keresztül végeznek, ebben az esetben a hagyatéki végzést hazai közjegyző adja ki.
Előreláthatólag az idén ez le fog zajlani, a várható bevétel 20-30 millió forint között. Egy másik
folyamat is elindult, mely során a svájci ingatlanvagyont próbálják felderíteni. Ezt kinti közjegyző
végzi, de a nem hivatalos információk szerint ebben még nagyobb hagyaték halmozódott fel.
Reményi László: 5 millió Ft vagyon felett felügyelő bizottság kijelölése szükséges. Ehhez alapító
okirat módosítás szükséges, tehát ha valóra válik a hagyaték megérkezése, akkor a felügyelő
bizottsági tagok személyére vonatkozó javaslaton is gondolkodnunk kell.
8. Egyéb információk és bejelentések
Ali László: A korábbi dolumentumoknak, amelyeket őriz, mi legyen a sorsa?
Schumicky András: még 2 évig meg kell őrizni a dokumentumokat.
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Schumicky András megköszöni a tagok megjelenését és munkáját, ezzel lezárja a kuratóriumi
ülést.
Páty, 2007. november 6.
Mellékletek:
Jelenléti ív 2007.11.06.
Meghívó a kuratóriumi ülésre 2007.11.06.
APF-2006-P14 szakmai jelentés.doc
APF Pénzügyi elszámolás APF-2006-P14.xls
ARADI JENŐ MEGYEI RAJZVERSENY PÁTYON.doc
APF Pénzügyi elszámolás APF-2006-PA05.xls
APF-2006-PA09 Szakmai beszámoló.doc
APF Pénzügyi elszámolás APF-2006-PA09.xls
APF-2006-PA07 Szakmai jelentes.doc
APF Pénzügyi elszámolás APF-2006-PA07.xls
APF-2006-P03 szakmai jelentés.doc
APF Pénzügyi elszámolás APF-2006-P03.xls
megvalósítás APF-2006-P04.doc
APF Pénzügyi elszámolás APF-2006-P04.xls
APF 2008 támogatás beadvány Ök.doc

Karvázy Szabolcs
jegyzőkönyv vezető

Reményi László
jegyzőkönyv összeállító

Ali László
jegyzőkönyv hitelesítő

László Béla
jegyzőkönyv hitelesítő

Schumicky András
a kuratórium elnöke
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