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   BESZÁMOLÓ

Ikt.sz.:  
Üi.:

1/1003-1/2014/I. 
Juhász Ferencné dr. 

 Tárgy:  Beszámoló Luczay Aurélné Kiss Aranka 
Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről 

Melléklet: Beszámoló
Jegyző

Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés alapján a közalapítvány alapító 
okiratban megjelölt kezelő szerve (szervezete) a közalapítvány működéséről az alapítónak évente 
beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni köteles. 
  
A részletes beszámolót a melléklet tartalmazza. 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány 
2014. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
- Irattár 

Makó,  2014. december 4. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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Luczay Aurélné Kiss Aranka  Tárgy: Beszámoló Luczay Aurélné Kiss Aranka 
Közalapítvány     Közalapítvány 2014. évben végzett 
6900 Makó, Széchenyi tér 22.                      tevékenységéről 
 
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
részére 

M a k ó 
Széchenyi tér 22.  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Luczay Aurélné Kiss Aranka Makó, Kálvária u. 122/A. szám alatti lakos 1999. december 31. 
napján végrendelet hátrahagyásával elhalálozott, aki – 1995. május 4. napján kelt – végrendeletben 
kötelezte Makó Város Önkormányzata alapítót, mint végrendeleti örököst, hogy a hagyaték reá 
eső részének értékesítéséből befolyt pénzből alapítványt hozzon létre az alábbi célokkal:  

 a Makói Szent István Katolikus Egyházi Iskola támogatása működéséhez szükséges tárgyi 
feltételek biztosítása,  

 az egyházi iskolában tanulók ösztöndíjjal való ösztönzése kiemelkedő tanulmányi 
eredmény elérésében, illetve  

 a makói Maros Menti Idősek Otthonában élők életkörülményeinek javítása akként, hogy 
az alapítvány ezen intézmény részére a működéséhez szükséges eszközök beszerzésére 
támogatást nyújt.  

Az így létrehozott Közalapítvány vagyona kamatait használhatja fel 1/2-1/2 részben az általános 
iskola támogatására, ill. a szociális otthon lakóinak ápolására, gondozására, életkörülményeik 
jobbá tételére.  

Ennek értelmében a Közalapítvány anyagi forrásokkal való rendelkezési lehetőségei igen szűkre 
szabottak. A támogatás nagyságrendjét tekintve a banki betéti kamatok folyamatos csökkenése 
miatt radikálisan csökkent az elosztható pénzforrás, 2014. évben a jóváírt kamat összesen 
43.187.- Ft volt. A könyvvizsgálói és banki számlafizetési díjat levonva összesen 13.781.- Ft ez 
évben a támogatásra fordítható pénzösszeg.  

Az alapító okirat szerint támogatható intézmények részben arra tartanak igényt, hogy a 
szétosztható támogatás évről évre növekedjen és nagyobb összeg birtokában sikeresebben 
képesek munkájuk színvonalát emelni. 

Ebben az évben a Közalapítványnak nem áll szándékában a kedvezményezett intézmények 
számára – azokkal egyetértésben - támogatást nyújtani. Utoljára 2013. évben Maros Menti Idősek 
Otthona részesült támogatásban, az intézmény 37.930.- Ft értékben vásárolt nyomtatót, 
hanglejátszót és CD lemezeket a kulturális rendezvények színvonalának emelése céljából.   

A Makói Szent István Katolikus Egyházi Iskola részére szétosztható támogatás több  évi kamatot 
összegyűjtve 329.660.- Ft összegben áll rendelkezésre, melyről a jövőben az intézmény igényeinek 
felmérést követően kívánunk dönteni oly módon, hogy működése színvonalának emelését 
jelentős mértékben tudjuk ezzel is elősegíteni.  

Tisztelt Képviselő-testület! 
Kérem a fentiek alapján Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány éves beszámolójának 
elfogadását. 

Makó, 2014. december 5.                                                    Mátó Erzsébet s.k.  
Kuratórium elnöke 


