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Berzencéért Alapítvány  
Berzence 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ A BERZENCÉÉRT ALAPÍTVÁNY 
MŰKÖDÉSÉRŐL 

 
A településen elsőként a BERZENCÉÉRT ALAPÍTVÁNY létrehozására került sor. A jegyzőkönyv 
adatai alapján az alakuló ülés 1991. november 18-án volt. Az alapítók érdeme, hogy nagyon 
korán felismerték, minden jogszabályi feltétel adott egy olyan alapítvány létrehozásához, 
működtetéséhez, amely a faluért, az itt élő emberekért tenni képes. 
Természetesen az Alapítvány céljait is ennek szellemében fogalmazták meg. Az alakuló 
ülésen 5 főből álló kuratóriumot választottak az alapítók: 
Elnök: Varga György 
Tagok: SZM elnöke 
 Szőke József  
 Novográdeczné Kakrik Ildikó 
 Dr.Tornóczky József 
A kuratórium ebben az összetételben 1996-ig irányította az alapítvány tevékenységét. Ezt 
követően egy évig 9 főből állta a választott kuratórium, melynek elnöke Varga György 
maradt, titkára pedig Cseh István lett, és tagjai közül Dr.Tornóczky József továbbra is vállalta 
a feladatot. 
1997-ben ismét változás következett be a kuratórium összetételében. 
Elnök: Cseh István 
Titkár: Novográdeczné Balogh Anna 
Tagok: Keszericze István  
 Dr.Tornóczky József 
 Dr.Varga István 
 Máthé Ferencné 
 Németh Lászlóné 
Dr.Tornóczky József fogorvosi tevékenységének befejezését, majd Nagyatádra történő 
elköltözését követően a kuratóriumi tagságról is lemondott. 
Az új összetételű kuratórium gyökeres változásokat eszközölt az alapítvány működésében. 
Rögzítette elvként, hogy támogatást csak nyilvános pályázati kiírásra benyújtott kérelmekre 
ad. Feltételeket szabott meg a kifizetésekre vonatkozóan. Új bevételi forrásokat keresett, 
illetve élt a jogszabály nyújtotta lehetőségekkel (1 %-ok). 
1997-től három kategóriában írtunk ki pályázatot.  
 

I. Oktatás, kultúra. 
1) Nappali tagozatos, főiskolai tanulók költségeinek támogatása. 
2) Egy fő középiskolai tanuló nyelvi képzésének támogatása. 
3) Egy fő középiskolai tanulón nyelvi tábori költségeinek támogatása. 
4) Oktatási eszközök vásárlásának támogatása. 
5) Színházlátogatás támogatása (gyermek). 

Az I/2 és 3-as pontokra több kiírás alkalmából nem érkezett kérelem, ezért az utóbbi 
években nem kerültek meghirdetésre. 
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II. Egészségügy, szociálpolitika: 
1) Beteg gyermek gyógyításának támogatása. 
2) Tehetséges gyermek versenyének támogatása. 
3) Betegségmegelőzési program támogatása. 

A II/2. és 3-as pontok meghirdetése aktualitását veszítette. 
 

III. Ifjúság, sport 
1) Sporteszköz, felszerelés vásárlása. 
2) Sportesemények szervezésének támogatása. 
3) Közösségek klubok támogatása. 

 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján pályázatainkat már csak augusztusban hirdetjük meg. 
Évente 25-30 pályázat érkezik a kuratóriumhoz, amelyek többsége pozitív elbírálásban 
részesül, alkalmanként 1-2 esetben kell kérelmet nemleges határozattal elutasítani.  
A megújulást követő időszakban 300-350 ezer forintot tudtunk pályázati formában a 
berzencei embereknek, közösségeknek, intézményeknek juttatni. Majd néhány kedvező év 
következett, amikor 480-500 e.Ft-t használhattunk fel támogatásra. 
Ezt követően a válság hatásai bennünket sem kerültek el és ismételten kevesebb összeg áll 
rendelkezésünkre, amit a kérelmezők részére adhatunk. Ez az állapot sajnos úgy tűnik, nem 
fog hamarosan változni. Minimális működési költségünk jelenik meg kiadásként, bár itt is 
megjelentek számunkra kedvezőtlen folyamatok, mert a számlavezetés költségei nőnek és 
újabb teher a pénzfelvétel díja. A postaköltségünk továbbra is elenyésző.  
Az alapítvány működése óta semmilyen címen nem volt személyi jellegű kiadás. Sajnos a 
bevételeink jelentős mértékben csökkentek. A számlán lévő összegek kamata havonta 
néhány forint. A tartósan lekötött alapítványi pénzek jelentenek némi bevételt, de 
nagyságrendjük az előző évekhez képest jelentősen csökkent. 
A tv megjelenésekor csak alapítványunk volt jogosult a településen az 1 %-ok 
igénybevételére. Számunkra akkor ez kedvező bevételi forrás volt. Jelenleg szűkebb és 
tágabb környezetünkben sokan keresik meg az adózókat és kérik felajánlásukat.  
Önkormányzati támogatás. 
Az előző tájékoztató anyagunkban 2007-ig szerepel a kapott támogatásról szóló kimutatás. 
2006-ban és 2007-ben nem kaptunk az önkormányzattól támogatást, mert azt a 
költségvetése nem engedhette meg. 
 

Év Támogatás e.Ft-ban 

2008 200 

2009 250 

2010 250 

2011 200 

2012 150 

2013 200 

2014 200 

  
Az elmúlt években több millió forinttal járult hozzá az alapítvány az intézmények oktatási 
eszközvásárlásához, a gyermekek színházlátogatásához, közösségek támogatásához, 
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valamint beteg gyermekek gyógyításához, felsőfokú tanulmányokat folytatók költségeihez. 
Rendezvényekhez, kezdeményezésekhez adta a nevét. Az alapítvány nevében és céljaiban is 
rögzítésre került, hogy a településért, az itt élő emberekért, közösségekért kíván tenni. 
Számtalan esetben vállaltuk fel a közvetítő szerepet is, így juthatott el szabályszerűen, a 
településnek, vagy egyes rendezvények számára adott támogatás. Az alapító okirat 
módosítására egységes szerkezetbe foglalására először 2002-ben került sor. A módosítás 
egyik fontos célja, hogy közhasznú szervezetté kívántunk válni. 2003. február 17-én jogerőre 
emelkedett az erről szóló bírósági végzés. 
Most 2014. évben ismét módosítani kellett az alapító okiratunkat és benyújtani a bírósághoz 
május 31-ig, azért, hogy továbbra is közhasznú szervezet maradhassunk. 
A módosítás során a kuratórium tagjainak létszáma 5 főben került meghatározásra és 
felsorolásra a tényleges állapotnak megfelelően.  
Az alapítvány tevékenységéről 2007. júniusában tájékoztattuk a település képviselő-
testületét. A felkérésnek most is szívesen teszünk eleget.  
Az alapítványnak a megváltozott társadalmi-gazdasági körülményekhez alkalmazkodni kell, 
az előrelépés lehetősége is ebben rejlik. 
Jelenleg saját bevételeiből nyújt egyrészt támogatást pályázati formában az alapítvány. 
Közreműködik, hogy támogatások, felajánlások eljuthassanak szabályszerűen közösségekhez, 
ez a közvetítő szerepe révén történik.  
Az előrelépés lehetősége, hogy pályázatok benyújtásával és elnyerésével, ennek megfelelő 
program megvalósításával legyen hasznára a településnek, illetve az itt működő 
közösségeknek, szervezeteknek.  
Ennek eredményeképpen a jelenlegi stagnáló működési állapotból is ki tudna lépni, 
megújulni és aktívvá válni. 
A tájékoztató terjedelme miatt elsősorban tevékenységünk főbb vonalait kívántam leírni. 
 
 
 
Berzence, 2014. június 10. 
 
 
 
        Cseh István 
       az alapítvány kuratóriumának 
        elnöke 
 
 


