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Jegyzőkön}.v

A Beregi TeI,mészet- és Köriryezetvédelmi Egye§üIet 2019. évi közgjzűléséről.

időpontja: 2019,05,25, l0,00

helyszíne] Vásaío§namény Kovács Étterem táfgyaió

Jelen vannak az előzetesen megbivott, ajelenléti ívet aIáiIó tagok:
nóv
Tagok:
T oldi Zoltán
Baráttl Zsoltné
simon Marianna
I{, Toldi Zoltan
lDántsy Pap sándor
Nagy Gábor
sárándi Annamária
Kürti Tűnde
Szilágyi László
Mestel Zsolt
szabó zsófia
Nehéz sándor
Új tagok:
szenes Dániel zsolt
Kósa Botond Máté
kovács László
Meg hí|,ottqh:
Loíent§ik katalin

Iahcím

4841 Jánd Aíany János tér 1/A
4803 vásárosnamény Bethlen út i2lA
4800 vásárosnamény Hajnal út 2/A
4841 Jánd Aíany János teí 1/A
4400 Nyíregyháza Benkőbokor 4
4800 Vásá.osnamény veres Péter úl 54
satu Mare str, Neajlov 7, Et,8 Ap, 80
Satu Mare stí Begoniei 5/18
48l1 Kisvarsány; Szabad§ág út 13,
3000 Hatvan Harang út 4,ts
4566 llk Petőfi út 6,
45ó5 Pu§áadobos Ko§§uth út 12,

4800 vásárosnamény Alkotmány utca 5,

4937 Barabás Bem utca t/A
4803 Vásárosnamény l§kola út15

4800 Vásárosnamény Rákóczi út 14,

l, Toldi Zoltán Elnók üdvózólte a Belegi Telmészet- és Kómyezetvédelmi Egyesület 2019. évi
Közgyúlésére érkezett tagokat és Lolentsik Katalint, aki meghivottként vesz résá.a Közgyúléser1 mint
az Es/esület könyvelé§ét végző személy,

2. Az Elnök ismertette a tagsággal kapcsolatos infomációkat, amely sze.int változás történt a létszámban
AZ allivisták köZül négy tag kérte a.jelentkezését az Egyesületbe, AZ elnökség 2019 05,10,-én
megtartott ülésén a jelentkezéseket megtá.gyalta és a felvételúket javasolta. Emellett igen jelentósen
megnövekedett az egy- egy prograrnba bevont aldivi§ták száma.

3, Az Elnók megállapitott4 hogy a köZg}ailé§ az alapszabály 6§ 4. pontja alapján határozatképes, mefi:
18 jelenlegi tagból 12 fő (67 %) megérkezett, (határozatképesség a tag§ág 50 %_a + t fó. Ez ebben az
esetben 10 fo)

4. A jelenlévők, Toldi Zolttin kérésére egyhangú, nyílt szavazással lev€zető elnöknek Toldi Zoltánt
választották meg, jegyzőkónyvvezetóíek egyhangú szavazá§§al Lor€ntsik Katalint vá]asztották meg,

5, A Levezetó elnök a jegyzókön}-v hitelesitésére tettjavas]atot, amelyet ajelenlevók egyhangú
szavaZással elfogadtak,

A jegyzőkön}.v hitelesitói:
. Simon Marianna
. Baráth Zsoltné

6. Az Elnök ismertette az előzetesen kikúldött napirendi j avaslatokat. Napirend módosításáía nem érkezett
javaslat, A jelenlévők a napireídi pontokat egyhangúan eJfogadtrii<,
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. Ú.j egyesüietitagokjelentkezésének elfogadása
r Beszámoló aBTI(E 2018 évi tevékenységé.ől és pénzűgyi helyzetéIől
. közlrasznúságijelentéselfogadása
. A 20lg-es munkaterv és pénzügyj teív

' Egyebek

7. A napir endi pontok tárgyalása]

7.1. Az úi egYesüIeti tagok ielentkezé§ének elfoeadása:
4 fő: Szenes Dániel Zsolt, Kó§a Botond Máté, Kovács László és Balogh Boglárka jelentkezést adott be
egye§úleti tagságra, amelyet aZ elnókség a 2019.05,10.úlé§én elfogadott, Kósa BogláIka, hivatalos
elfoglaltság miatt nem tudott ma megjelenni a másik báromjelentkezó megieleít.
Az elnök a régi tagok számiára a jeienlkezók tags€&lak megerősitését szavazásra bocsátotta, A régi tagok a
jelentkezók tagságát véglegesitették Is/ aZ egyesület létszáma a ma naptól 22 fő, Ettól a peJctól a
Közgyúlésen is hivata]o§ tagként vesznek íésá, így a szavaz áskor nekik is szavazniuk ke1l, Igy a jelellévők
]étszáma az alábbiakban módosult: megjelent 15 fó (ez a tagság 68%-a)

1/2019.sz Kev. határozat; í2019.05.25.)|
A kőzgyűlés az új tagok jelentkezé§ót e§r'hangú, nyilt §zavazással megerősítette. Ez alapján
egyesületűnk tag|étszáma22 íő.aj h9ok: Szeíe§ Dániel Z§oIt, Kó§a Botond Máté, Kovác§ Lá§zló,
BaIogh Boglárka

7.2. Be§zámoló a BTKE 20l9. évi t€vék€ny§égéről. Dénziigveiről:
Az Elnök szóban kiegészitette az előzetesen elké§zitett íIásos beszámolót,

. sajnos ebben az évben igen kevé§ központi támogatást nyertúnt el. Fő támogatóink vásárosnamény
Város Ónkormányzata és a Magyar Természetvédók Szövetsége volt, A támogatások az áItaluk
szeNezett progfilmokba töíénő feladatok elvégzését jelentetle.

. 2017-es pélrzúgyi évból megmaíadt kón}"r'szerinti pénzúgyi tartalék ós§zege: l93 451 Ft volt, A 2018-a§
p.oglamokhoz lett felhasználva

. NEA-No-18-M-0331 pályázati azonositószámú, Beregi Természet- és Kórnyezetvédelmi Egyesület
múkódési célú pályazata - 300 000 Ft,

. FM-LSZF/20 l 8-01 , azonosítójú pályílzaíon ,,Jövőlrk a tét , Hulladékokól okosan" cimmel elnyefi,
KNF/740I2018-ITM sZERz (21080273) ihatószámú a szerzódés alapján 2019. 03,31,-ig teljesítendő
projek: 2,446,000 Ft Szerződéskotés 201901,05, igy a 2018-as evben nem volt jelentősebb
tevékenység,

. NEA-No-18-SZ-0294 Négy határ mentén élő közösségek ö§szetaflozásának erősitése ifiúsági,
kömyezeti nevelési program - Nem nyert: Várólistán

. NEA-No-18-SZ-0293 Kultúíánk megta.tása a négy hatiár mentén: IIL Nemzetközi If]úsági Néptanc
Gála - Nem nyert: váíólistán
KEHOP - nem nyefi - eiutasítva
Zóld Forrás nem nyert , elutasitva
A NEA szakmai pályázat sikerteiensége ellenéíe a tervezett ZoáId Napi IIL Nemzetközi Néptánc Gálát
nagy §ikerrel taíottuk meg. A program költségeit vásfuosnamény vaíos Önkományzata íinanszkoáa,
Tevékenységünkért 50,000 Ft n}ujtott támogatást a IIL Nemzetköá Néptánc Gála A progam
megvalósitása és szerződésszerű elszámolása megtörtént,
xx\{IL Beregi Természetvédelmi Tábor 2018 08 02 08,09, A vásáíosnaményi lL Rákóczi Ferenc
Gimnrizium Természetbarát Diákkö.ének partneri szervezésében - Támogató, csatlakozó projekt,
amelyhez aztámogatást nyújtott az Egyútt vaglrrnk Kft,- Márokpapi 200.000 Ft



B[RE6|TEflMÉsZtT És (tjflNYtZETvÉ nELMl tGYEs ÜLÉT

484lJrillD AfiANy JÁ OsíÉfll/t ] ., 0n36 30

3rEl23!
FüLn BAIlÁT'{l l,iAGYARt]RszÁ6 IA6JA

. sikeresen megvalósitottuk a Viz világnapja 2018 íendezvé.},t, amelyet vásáíosnamény váIos
onkoímányzata 80.000 Ft-os támogatásával szefueáiink meg.

. Ebbeí az évben is gyújtöttúnk péná az ,,loÁ-os kampány" sora!. 34578 Ft értékben,

. Egy ió kodavezető allivi§ta a Mlmkaügyi közpoít és magántámogatással dolgozott az es/esületnél
z0l'7 -03-01-2017 -o5-29- és 20r'7 -07 -03-2018-01,02- kózótt, A 2018-ra áthúzódó kóltségeket rendeztúk,

. A Magyar Természetvédők szóvetsége által támogatott és helyileg nagy sikenel megvalósított
kisprojektek:

1, Órzők környezetvédelmi kiáIlítás szervezése 2018,03. 15, 03,3 1. - 50,000 Ft
2,,,Akciók a helyi élelmiszer&t" - MTVSZ belső pályMat 2018, 10,29, 93,000 Ft
3, ,,Akciók a helyi élelmiszerát" , 600 éves vásáíjog váíosunknak - MTvsZ belső pályáZat 20l8.11.10,

- 93,000 Ft
4 FF SuIi Beregi Főzőklub Adventi jótékonysági Fózőverseny Az AGRI projekt része -

2018_12_15_ 2018_12.22_ 46_000 Fí
. Ré§á vettiinl( az a]ábbi programok meg§zervezé§ében és végrehajtá§ában. Ezeket közhasznú

tevékenység lormájában oldottuk meg:

1, Hulladék kommandó j alkalommal
2. )C§/TIi. Beíegi Te.mé§zetvédeini Táboí
3. Autómentes Nap

A fenti pTog.amok megvalósítását a partnerek anyagi és szakmai támogatásával valósítottuk meg.

o Rendezvényeinkbe felnőtt és az Ónkéntes l(ózösségi szolgálat keíetében sok tafirlót vontunk be.

385 ö 2543 óía
A plogramok megvalósitásába bevont egyéb ónkéntesek: 10 ö 150 óra

. Az Egyesúletúnk pénzügyi mérlege 2018,-ban nye.e§ége§ volt. A lé§Zletek a KöZhaSZnú§ági
beszámolóban követhetők nyomon,

Simon Mariann a Pénaigyi Fe]úgyelő Bizottság elnóke a Biottság beszárnolóját ismertette. A levezető
elnök a be§zámolót vitára bocsátotta, Eídemi hozzászólás nem töftént,

Az elnok szóbeli kiegészitése alapján a tagság a Beszámoló a BTKE 2018. évi tevékenységéról,
pérrzűgyeirői és a Felúgyeló Bizottság beszámolójárót szóló napirendi pontot egyhangúan elfogadta,

2/2oí9.sz Kgy. határ ozat,] (2019.05.25.\,
A közgyűIé§ a Be§zámoló a BTKE 2018. évi tevékenységéről, péízügyeiről n.pirendi pontot
egyhangúan nyílt szavazás§al elfogadta.

7,3. Közhasznúsági ielenté§ elfogadá§a
AZ elnók rőviden ö§§zefoglalta a kóztlasznúsági jelentés és mellékletében szereplő i§mereteket, rnajd vitiára
bocsátotta, A tagok lényegi kérdéseket nem tettek fel, Az é.telmezó magyalázatokat a kön}.V€Iés ké§zitó
Lorent§ik Katalin adta meg, Válaszában jelezte, hogy a Kózhasznúsági Beszámolót formai okok miatt át
ke1l írnia, de a tórvályszabta hatá.idóig ez megvalósul, Ezuián határozathozatal következett, A hatáíozatot
egyhangúan fogadta el a tagság,

3/2019,s2 Kgv. határozat; (2019.05.25,):
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A közgyűlés a 2019- évi Közhasznú§ági jelentést é§ mellékletét e§/hangúa íyílt §zavazás§írl elfogadta.

Az Elnök a tagság nevében ne8kéIle Lorentsik Katalin kön}.velőt, hogy a Közgyúlés dóntése alapján
€lfogadott Közhasznúsági jelenté§t és m€lléklet€it végleg€sitse és a KSH kérdőiwel együtt töltse fel a
hivatalos lrelyeke.

7.4. 2019. évi munkaterv é§ Dénzügvi terv.
AZ Elnök i§mertette a 2019 é\,Te vonatkozó munkatervet é§ pénzügyi teívet, Kiemelte, hogy a legfontosabb
feladatok:

. Teüesíteni kell a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013, évi v, töNény hatályba lépése és az
egyesülési jogíól, a köZhasznú jogállásIól, valamint a civil szervezetek múködésér,őI és
támogatásáról szóló 2011, évi CLXXV, tórvényben a közhasznúság feltételeit.

. Az elnyeíí páúyázatok §zakmai és pénzügyi elszámolását a kózhasznúság és a szakmai elisme.tség
no!elese erdekeben kell elr egezni,

. Foiyamatosan tartani és erősít€ni kell az együttmúködé§t vá§áíosnamény várossal és a térség
telepíllé§einek lako§§ágáva1 és önkormányzati vezetőivel. A helyi programokra kiemelt figyelmet
kell forditani ,

o Javitani kell országos és nemzetkózi kapcsolatainkat. Eg}uttműködési ploglamokat kell szervezni,
. Eg}utt kell múkődíi a Magyaí Természetvédók szövetségével, ki kell használni az általuk

felajánlott közös p.ojekt javaslatoka1,
. Növeini kell a kózépiskolások közérdekú önl<énte§ munlájához nyújtott segit§éget, ús/, hogy az

elnye.t plogramok m€gvalósitásához miné] tóbb fiatalt vonjanak be, illetve keresni kell az új
1ehetóségeket,

. 80000 Ft támogatásból sikeresen megvaló§ítotfuk a VíZ Vilfunapja 2019, rendezvény,

. Nerrzeti összetaftozás Kollégium által kiíí Múködé§i támogatás cimű NEA-No-18-M-03]7
pályazati azoío§ító.jú pályazat , 300000 Ft t.imogatást 2019,03,30 -ig megvalósitottuk az
elszámolá§a megtörtént

. FM_LSZF/2018-01 azonosítójú pályázaton ,,Jóvőnk a tét Hulladékokíól okosan" címmel einyert,
KNF/740/2018-ITM_SZERZ (z108o2"l3) ikatószámú a szerződés alapján 2019, 03,31,-ig
teljesítendő projekt: 2,446,000 Ft szeízödéskotés 2019,01,05, igy a 2018-as évben n€m volt
jelentősebb tevékenység, 2019,03_30_-ig a prcglamot sikeresen megvalósitottuk, az elszámolás
megtörtént.

Beadott pályázatok:
. A Nemzeti Együttműködési Alap ,,Civil szervezetek működéséíek biztositására vagy szakmai

programjának megvaiósitásala és működésének biáosítására lolditható összevont támogatás 2019"
cimü pályazati lilrasra NEA-\O-|o,0-V 0428 parlá,,ari a/o,lositós7anmal.. .,Kozos I gyink-
Közós jövónk a kó.nyezetünk" címmel adtunl( be pályazatot A pályázat nem nyefi támogatást
Várólista 90l. hely,

. FM-LSZF/2o1 8-01 , azonositójú pályázaton ,,Jóvőnk a tét - Hulladékoklól okosan' clmmel elnyert,
KNF/740/20ls-ITM §ZERZ (Z1080273) iktató§Zámú a szerzódés alapján 2019, 03,31,-ig
teljesítendó plojekt: 2.446.000 Ft - Szeládéskötes 20lqo1,05, igy a 2018-as évben nem volt
jelentősebb tevékenység, A píojekt megvalósítása 2019,03,31,-ig tartott, sikeresen megoldottuk a
feladatot és 2019.04.26,_án benljtottuk az elszámo]ást,

. Közös pályázat Fennta.thatóság EKE vezetópafinerségével - elsó fordulóban elutasítva, de 2019,
februárjaban újra beadtuk,
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. Közös pályazat a Beregi l{úságá1 KöZművelódé§i és Szabadidő EgyesüIettei: KEHoP -
konzorciumi ta8ok vag},unk a Barabás és a Kék telepúlések által beadott pályizatnáL Dönté§ még
nil1cs

o Tartalékainkból megszeívezzúk a )O x Beregi Termé§zetvédelmi Tábort,
. Részvétel aZ ,,lolo-os katnpányban"
. Az MTvsZ belső pályazataira kispályazatokat nyújtottunk be- E-figyelő projekt öt részeleme, AGRI

projek 2019. Egyenlőre még a dóntést nem ismerjuk, de valószinúleg sikeresek Jesznek a
pályfuataink.

A napirendi pontot vitára bocsátották, A tagok kérdései a megvalósitás eszkózeire vonatkoáak, amelyre az
Elnök rőviden válaszolt, Ezután határozathozatal következett.

4/2019,sz KgY, határozat: í2019,05.25.):

A KözgyűIés a 2019. évi munkatervet é§ pétrzügyi teIaet e8yhangúan erogadta.

7.5. Egvebek

Az Einök az új tagok nevében megköszönte abizalmat. Kérte a tagoktól a múlt évhez hasonló aktivjtást a
közös sikerek érdekében.

A tagok nem kívántak új kérdést megfogalmazni,

AZ Elnók megköszőnte a tagok megjelenését, aktív muntáj át, majd a Közgyűlést 1 1.30 órakor bezárta.

Jánd, - Vásárosnamény 2019-05.25-
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