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Tárgy: Beszámoló a Makó Város
Fejlődéséért Közalapítvány 2015. évben
végzett tevékenységéről

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Makó
Tisztelt Képviselő-testület!
A Makó Város Fejlődéséért Közalapítványt Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2002. július 3-án, a 160/2012. MÖKT. h. számú határozattal alapította a város fejlődésének
folyamatos elősegítése, a város területén jelentkező közszolgáltatási feladatokban való
közreműködés biztosítása, a makói polgárok városszerető közérzetének kialakítása céljából.
A jelenlegi, új összetételű kuratóriumot és felügyelő szervet 2015. január 7. napján jelölte
ki a Képviselő-testület, a 3/2015. (I.07.) MÖKT. h. számúhatározattal.
A kuratórium elnöke Dr. Halmágyi Pál, tagjai: Gilinger Katalin, Urbancsok Zsolt, Dr. Faludi
Zoltán és Gilinger András; a Felügyelő Szerv tagjai: Lévai Tünde, Gilicze János, Balogh
Róbert.
Az Alapító Okirat módosítása és az új Polgári Törvénykönyvnek való megfeleltetése is
megtörtént a 4/2015. (I.07.) MÖKT. h. számú határozattal.
A Szegedi Törvényszék 2015. márciusában jegyezte be az új képviselőket és a kuratórium új
tagjait. Az erről szóló végzést – mely 2015. március 27. napján lett jogerős –a kuratórium
elnökeként, az ügyvédi irodaváltás miatt, csak 2015. április 29. napján vehettem kézhez.
Ezután történhetett meg a számlavezető makói OTP fióknál a számla feletti rendelkezés
átvezetése. Ezen átvételkor a számlán 4.300.751,-Ft volt.
A Közalapítvány kuratóriuma a fentebb említett okokra tekintettel, a tényleges működését
május elején tudta megkezdeni.
2015. május 13. napján ült össze először a kuratórium, ahol a pedagógus-jutalmazások
odaítélésének módját határoztuk meg. Úgy döntött a kuratórium, mivel az adott oktatási
intézmény vezetője látja legjobban kollégáinak a munkáját, ezért az iskolák igazgatói döntsék
el, bizonyos keretszámok alapján, hogy melyik pedagógusnak mekkora összegben ismerik el
anyagilag is a tevékenységét. Ennek megfelelően 69 makói pedagógus pénzjutalomban
részesült oly módon, hogy Makó Város Önkormányzata 6 millió forintot biztosított erre a célra:
bruttó 7.499.996 - a nettó kifizetés 6.299.997,-Ft - forintot sikerült szétosztani az arra érdemes
tanárok között.
A 2015. június 1. napján megtartott második kuratóriumi ülésen döntöttük el, hogy a
pedagógus-jutalmak átadásánál a különböző intézményekben mely kuratóriumi tag képviseli a
Makó Város Fejlődéséért Közalapítványt.
Időközben a Felügyelő Szerv tagjai – az alapszabályban meghatározottak szerint – maguk közül
megválasztották elnöknek Gilicze Jánost.
A Kuratórium és a Felügyelő Szerv 2015. december 8-án tartott ülésein megtárgyalta és
elfogadta a közalapítvány éves beszámolóját és pénzügyi beszámolóját.
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2015. évben a közalapítvány 6 millió forint önkormányzati támogatásban részesült, melyet a
már említett pedagógus jutalom kifizetésére lehetett felhasználni: 6.299.997 ft. kifizetés,
2.025.002 ft. eü. Hozzájárulás, 1.199.999 ft. szja előleg.
A Közalapítvány 2013. október 24-én felhasználási szerződést kötött Kiss Jenő Ferenc
szobrászművésszel a Ford T-modell kisplasztika elkészítésére. Az alkotás utolsó számlájának
a kifizetése 375 ezer forint, 2015. aug. 8-án történt meg.
2014-ben a Közalapítvány korábbi kuratóriuma szerződést kötött a Magyar Alkotóművész
Nonprofit KFT-vel a Makovecz Imre emlékszobor zsűrijére. A zsűrizés megtörtént, de a
kifizetés elmaradt, ezt már az új kuratórium teljesítette 143.510 ft. értékben
Az év során különböző gazdasági egységektől is érkeztek átutalások az alapítvány
számlájára, amelyeket ezúton is tisztelettel megköszönök, és egyben nyugtázok.
Így a Raiffeisen Bank Zrt. is támogatta a közalapítványt 200 ezer forinttal.
Külön ki kell emelnem a Givaudan Hungary Kft.-vel megkötött, 7 millió 900 ezer forintos
támogatási szerződést; a pénz átutalása a napokban várható a cég részéről. Ebben a
szerződésben a támogató cég meghatározta a célszemélyeket, akik a támogatás
kedvezményezettjei.
A nagycsaládosok karácsonyára is érkeztek támogatások a közalapítvány számlájára az elmúlt
időszakban.
A számlánkon jelenleg 1.830.048 ft. van.
A kuratórium - mivel más elmaradt kötelezettsége nincs - minden figyelmét a jövőre, a város
fejlődésének elősegítésére fordíthatja.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány éves beszámoló elfogadását!
Makó, 2015. december 08.
Dr. Halmágyi Pál s.k.
a Kuratórium elnöke
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