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A Beregi Tel,mészet- és Köí !ezelvédelnli Egvesiilct 20l6. évi kiizeyíilésér,ől.

idóFonlja| ]0l 6 0j 2s l5 00

hclvszi e Ba.abas Kaszon],i heg] Klltalóhál

Jelen r,arrna]< az clijzetesen

Tug0l!:
l(r1diZo]LaI
sárirncli Annarrtalia
Kl:]íi l űndc
s7abo Loralr1
pusztai Tanrás
PLrszlai Anita
Büáth zsoltné
sinlolr \4ariantla
Ill Toldi Zoltán
Inanls\ Pap sándor
i\ ag} Cábol
Nehéz SáncloI
szabó zs(itja
tsorl Gelgo
Szilagl,i Lászlo

L(rlcntsik Kalalilr

meghívott, ajelenléti ívet aláíró tagok]
lakcím

484l Jánd AJany János ter 1/A
satu Mare str, Neajlov 7, Et,S Ap 80
Satu Maíe str, Begoniei 5/18

4002 Debrecen Madfubirs utca 5/2
4836 Lónya Petófi út 50.
4836 Lónya Petőfi út 50
4803 Vásárosnamény Bethlen út 12lA
4800 vásáro§nafiény Hajnal út 2/A
4841 Jánd Arany János tér l/A
4400 NyíregyhMa Benkőbokor 4
4800 vásárosnamény vele§ Péter út 54
4565 Pusztadobos Kossuth La.jos út 12lA
4566 llk Petőfi út 6,
4566 Ilk Kossuth út 66,
4566 llk Ady Endre út 48.

4800 Vásáíosnamény Rakóczi út l4.

1 Toldi Zoltán Elnök úd\ özölte a Beíegj Telnlészct ós Körnvezel\,édellni I]_!itesiilet 20]a., é\,i

Kijzgvi]lesele élke/etl lagokai és Lorcntsik t<ata]inL. aki nreghiVoiikéni vcsz rószt a KilzgviiLóscn. nlint
aZ Egycsi]]et kon!,Velésél \égZó Szenlói,\,

2 .\Z Elnijk ismeltetre a 1agsaggal kapcsolatos inlbnnációket
. SziicsGábor]01605 ]5 h{rlállval lenlondott Iclűgreló 13]lo1lsági Ta.-íjsa.sár,ó] éskilepelt aZ

Egyesl]Ielbó] A ie]enlc\,ók tudollasu] \,elLék slLlcs (iábol dóntését
. Az ElllL]k is]rrellelle. hog! \Ieslel Zsoh, \ehéz Sandor. Sziláeyi I-ász]ó" Bori Gergő. Szabil

Zsotjejele lkeletl al E.-g\,esű]etbe Niivc1 nlar kolabbar] dolgoztak az l:gvesuJet projektieiben.
nlint a Tormószctbarát Diákkij. akliVislai. aZ Elnókscg 20l6 05 07 iillésénjarasolta a
taglél\,élel Ineger,ósilését a l(cizg!,iilC|snck

^ 
tagftlvetel ] óváhagYásáról a Kozgyiilcs cglhangil hatáíozat01 hL]ZoLt. l\4eslel Zsol1. \ehél

Sálldor. Szilagvi Lász]ó. Bclri Gergii. Szabó Zsófia etti]l kezd\e telies jogil tagként vesz réSZt a

L(ijzg},iilcs lnunkalialral]. jlav a 1aglelslánr l] tö. a ]clcnlcvijk aritnve l3 íóre e]ielkedett

l /20 l 6.sz K!:Y. httiiíozlrt| í20 tó,O_i.28.):

Nlesler Zsolt. \ché2 sátldol., szilí§,i Lá§zló" tsoíi corgó, SZabó Zsóí'ia tagok, íg! te|jes jogú tighónt
yeszneklészt1l Közg},ii|ó§ mU kájábnn. íg),a taglétszín l3fő, ll ielenlevőli il,ínva l8főrc
emelkedett.
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3. Az Elnök megállapitotta, hogy a közgyúlés az alapszabály 6§ 4, pontja alapján határozatképes, melt:
18 jelenlegi tagból l5 fö (83 %) megérkezett, (hatáIozatképesség a tagság 50 %-a + 1 fó. Ez ebben az
eselben 10 fo)

4. Ajeienlévőlq Toldi Zoltán kérésére egyhangú, nyílt szavazással levezető elnöknek To]di Zoltánt
vá]asztották meg, jegyzőkönF-vezetőnek egyhangú szavazással Lorentsik Katalint válasáották meg.

5, A Levezetó elnök ajegyzőkönyv hitelesítésére tettjavaslatot, am€lyet ajelenlevők egyhangú
szavazássaI elfogadtak.

A j egyzőkön}",, hitelesítői:
. simon MaTianna
. Baráth Zsoltné

6 ,\7 Ellrol( a napirendi ponlokhoz l<apcsolódóan isnlenette. hogv Szabó Lórárrt elnókségi tagságáról.
SZűcs Gáboí FelúgYelóbiZotlsa__si Tagsagáról való ]enrondása és az egyes!]letbó] \,aló kilépésc rrriatt

tisztújitásra Yan sziiksóg tscjd]crlteile. hogv aZ E]nőkségi i]lesen határoztak anól hog},a píob]étna
mcgoldása óldckóbcn tcl]cs tisztújitásra lcsZ sZükség 

^ 
tisztL!itás lebon,volltasáía 1'elkéne Inánts! Pap

sándolt Nag,v Gábort és Nehéz Sándon Az elnók. az elnijkseg iavaslaiát sZaVaZásIa tette t'e],

. 
^ 

Köz§iilés l5 igennel nvílt szavazássalelíogadta a te|j.s aisztújilásra tclt jnr,.sla(o(.
r ,\ közgyűlés l5 igcnncl nyí|t szavazá§§al nlegerő§ítette n ti§ztújítá§ lebonvolitti§ára felké!,t lnánt§y

PlrD sándort, Nllgy Gtíboít és Nehéz síndort Jelöló Bizottsági tevékenységébe és egyb€n
mcgbízía ókct a szavaZaís2á rlálói Birotísági í'cladatok ellátásíla.

7 AZ Il ok isIneltette aZ eLajzelesen kikü]dől1 tlapiíelrdija\as]alokal Napiíel]d ]nodosjlásal,a neln éllezell
]avaslat .\.jelenlér,ők a napirendi pontokat egvharlguan eltbgaclták

E Á napirendi pontok táI,g],a]ása

6.1. Beszínroló lrBTKE 20l5. évi tévékeíYségéíől. DéiziigYeiról:
AZ ELnök sZóban kiegószitcttc aZ cliizctescn clkészitctt líásos beszámolot

r A Sva.jci Alaphoz] iljuságj Fenntallhaló rqilődés Ilalcoso]i clnl]lel ? .]j96 000 Ft taúogatás1 kapott
2() L:l-bell. anlit sikerese11 Zálturrk f0l5-ben

. FlUsKRot Á/] l0l/09l cs projcktszámnlal Paftncri viszon\t lótcsitc,ttiink a Disscmination of
\,oILlntalis1]l in school-coopela|ion oflhíee cou tlies lor poptrlarizing volLrrltarisln cirnri pl§eLtberl
ame],yrrek mcgvalósitása 20 1 5 bcrr lczánrIt ]\zclszánolása20l5 t23t ig lczárrrlt. denlivcl a progranr
utóli]ranszi.ozoti \'oLt, annak kilizetósc még ncll törtónt lneg A proglarn iirranszilozására 2 x l 000 000
}'t kamatmentes kólcsónt kaptunk az INsPl-RACto Egyesu]ettó] A kifizetesekbó] ezeket Visszatjzett|ik
Á második részlet r,isszafiZetése ?0 l6 -balr toltélri nrec. igv a,, a 20 ]6-os kóllséglelésberl jelenik rleg,

. AZ EGT i NorTég Ci\,i] TámogatáSi Alap pálYáZali lélhl\,ására Kozosségi szolgála1 a lenntaftható
öLódésén cjmcn NC]l'^ ]0l.+ 6476 E azonositószárlú pályáZatot adtun]i be Nenl nveltünk tánlogatást

. A Nemzeti (jsszetaftozás á]tal kilft \Iiikódési támogatás cjnrú proieklhe7 NF A-No- l 5-N1-0200
pál),ázali alonosltoval. amelyen 2,200 000 Ft éneklren nveftünk 20l5 l6 ban lclhasználható
támogalásl A Tánogalassa] 20]6-ban elszamoltllnk

. Ne1n/eli osszetaftozás áitai kiifi szirklnai program tánlogatása cinrű pál_vázati lelhrr,ás|a készitett..civi1
egvúltnúködés a l'enllterthat(i kiirnyczetcí a Fel§o-1l§Za Ö[Llre_u oban' crrnit pállázat. a elY nei] |}-efl
tán]Crgatást

. PalváZatot nYúitotiunk be a KÖsZ es a KO\íA píogla]r]okhoZ. .ll]elyeken nen1 nyeftLlnk támogatást



8EREIl IERMÉVFT_ És (üRl{YElEIvÉ!EtMl E[vEsi]LtI
4B4IJÁ 0 ÁRiNY JÁNOS ]ÉR l/^ , B[3E3t]
37El2s0
tÜL0 BÁRÁTÁ| MÁIYÁRIRS 6 iÁGJÁ

. sikeresen megvalósitottuk a viz világnapja 20l5 rendezvén},t, ameiyet a xt l<özös Ügyünk program
megszervezéséve1 Vásarosnamény Varos Önkormanyzata 70,000 Ft-os és a KEIOK kft 1o0.00o Ft-os
tiámogatásával §zerveztrin]. meg.

.2075-04-22--éíayárosfőutcájánaklezárásávalFoldNapiFlasfunobakciótszerveztúnknagysikeríel,

.2015.07,02.-13,kózöttmegreídeáúka)o(V.BeregiTermészetvédelmiTáborésjubileumiúnnepséget.

. Az ,,Irány Párizs" programba kapcsolódott b€ egyesúletünk, amely a Párizsi Klíma-világlalálkozóra való
felké§Zülést segítette. EZ 1akos§ági akciók, ,,KlímaüZenet€k" készíté§e" Tntemetes - akciók és utcai
programok megvaiósitásával tőrtént, 120,000 Ft-ból Valósltottuk meg-

. Ré§á vettünk az Autómentes Nap rend€Zvényein é§ megszerveztük a ,,Vadgesztenye" programot,

o Rendezvényeinkbe lelnőtt és az Ónként€s közósségi szolgálat keretében sok tanulót vontunk be,

187 tanuló 1162 óra (Víz világnapja, Fötd Napja, )o(v BTT szelvezé§e, Autómentes Nap - Irány Párizs
akció, Vadgesáenye-program, Zóldkommandó
más irrtézmények: 16 tanuló 320 óra
A programok megvalósításába bevont egyéb önténtesek: 20 fő 200 óIa
. Az Egyesúletünk pénzügyi mérlege 2015,-ben nyereséges volt. A ré§zietek a Közha§znú§ági

beszámolóban kóvethetők nyomon,

Az elnok szóbeli kiegészítése alapján a tagság a Beszámoló a BTKE 2015. évi tevékenységéről,
pénzügyeirői napirendi pontot egyhangúan elfogadta,

2/2016.sz Kgv. határozat: (2016.05.28,'l:
A közgyűlés a Beszámoló a BTKE 2015. évi tevékenységéről, pénzügyeiíől napirendi pontot
egyhangúaí nyílt szavrzá§§al elfogadta.

6.2. Közhasznúsáei ielentés elfoeadása
Az elnók löviden összefoglalta a kőzhasznúsági jelentés és mellékletében szereplő ismereteket, majd vitilra
bocsátotta, A tagok lényegi kérdéseket nem tettek fel, Az értelmező magyaráZatokat a kón}Ye]és készitó
Lorentsik Kala]in adta meg. Ezután határozathozatal köv€tkezett, A határozatot egyhangúan fogadta el a
tagság.

3/20l6.§2 Kgv. határozat: (2016.05.28.'l:

A kózgyűlés a Közha§znú§ági jelentést és mellékletét e8yhnngúan nyilt §zavazá§sal elfogadta.

6.3.2014. évi munkatery é§ pénzügYi tery.
Az Elnök i§mertette a 2016 éwe vonatkozó muntatervet és pénzúgyi telvet, Kiemelte, hogy a legfontosabb
feladatok:

. Teljesíteni kell a Polgari Torvénykönywról szóló 2013, évi V törvény hatályba 1épése és az
egyesülési jogról, a kozhasznú jogáliásrói, valamint a civil szervezetek múködéséről és
támogatásáról szóió 201 1 évi CLxXv, tóNényben a közhasznúság feltételeit,

. Az elnyert pályázatok §zakmai és pénzügyj elszámolását a közl,nsznúság és a szakmai elismert§ég
noreIese é dekében kell elregezni,

. Javítani kel1 országos és nemzetközi kapcsolatainl{at, Együttmúködési programokat kell §zervezni,

. Együtt kell múködni a Magyar Természetvédők szövetségével, ki ke]l használni aZ általuk
felajániott közös proiekt iavaslatokat,
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. Növelni kell a kózépiskolások közérdekú önkéntes munkájához nyújtott segít§éget, úgy, hogy az
elnyert programok megva]ósitásához minél több íiatalt vonjanak be, illetve keresni kell aZ új
ieh9tőségeket,

. 50000 Ft tánogatásból sikeresen megvalósítottuk a Víz Világnapja 2016, rendezvényt,

. 90000 Ft támogatásból megszerveáuk a Beregi Ünnepi hét soran a Cserrlobil 30.éves évfordulójara
teavezett lendezvén},t.

. NEA,No i6 M 0345 számon 900 000 Ft múködési támogalást nyefiünk

. NEA-No- 16-52-0143 számon 987 500 Ft támogatást nyeltiink el aZoárd napi néptánc lesáívál és a
nemzetközi környezetvédelmi i!úsági akció megvalósitására.

. Részt veszúnk a xxVI BTT megszervezésében

. RésZt vesánk az Autómente§ Nap megszer,,ezésében,
o EFoP, KEHoP pályázalobapályázatokat nyújtotfunk be iiúsági §zemléletfolmálás

meg\ alocilásala, Fddig eredmen5 nem ismen
. A pénzúgyi forrásaink korlátozottak. Azok csupán a programok maradéktalan megvalósitására

elegendőek. Ennek ellenére igyekezni kell nyereséges gazclasági évet zárni és legalább minimális
pénzügyi tartalékot képezni.

A napilendi pontot vilára boc§átottak A tagok kérdései a megvalósítás eszköZeire vonatkoáak, amelyle az
Elnök röüden válaszolt, Ezutan hatáíozathozata] következett,

4l20l6.sz Kgy . határozat: (20í6.05.28.):

A Közgyúlés a 2016 évi munkateruet és pénziigyi tervet egyhangúan elfogadta.

6.4. risztúií(ás: Al elíöL. al elnök§ég é§ a Felügvelő BLotlsie lreiaillflk é§ elnökének meglálásZlá§a

Az E]nök átadta a szót Inánlsy Pap sándolnak a Kőzgyűié§ elején megválasáott Jelölő és Szavazatszámláló
Bizottság Elnökének. Az elnök ismertetle a válasáás szükségességét, fo]yamatát,

AZ Elnök a JeIölő Bizottság munkájának idejére Kávészünetet rendelt eL

A Jelölő Bizottság Java§latot tett ajelöltekre:

Elnök§ég:
Toldi Zoltán, Elnök
Pusáai Tamás Tag
Baráth Zsoltné - Tag

FelügYelő Bizott§ág|
Simon Maíianna Elnók
BoriGergő Tag
Szabó Zsóíia - Tag

AjelenléVók másjelóltet nem állítottaL egyenkénti nyilt szavazással egyhangúan trimogaíák a.jelölőlistára
töfiénő felkenilésúket. A jeIöltek szóban nyilatkoztalq hogy vállalják a listára történő &lkeúlésúkel illetve
nyilatkoáak az ö§§zelérhetetlenségTől is (Ezt írásban is meg kell tenniúk két tanú jeienlétébeD
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A szavzólapok elkészültek amelyen az alábbiak szerepeltek:

Elnök§ég:
Toldi Zoltan Elnök
PusztaiTamás Tag
Barátlr Zsoltné Tag

FeIüqvelő Büott§ág:
Simon Marianna - Elnök
Bori Gergő - Tag
Szabó Zsófia - Tag

A szavazás idejére rövid szünetet rendelt el az Elnök,
A szünet után A Jelölő bizottság, mint szavazatszámláló Bizottság fol},tatta munkáját,

A szavazás eredményel
Elnök§ée:
Toldi Zoltán Elnök
Pusaai Tamás Tag
Banáth Zsoltné Tag

15 i_lren

15 i_sen

l5 ige|

FelüEvelii Bizott§lig:
Sinron \larianna E]nök 15 igen
Bori(icrgó Tau 14 igen l taío7kodás
S7abó Zsotla 'fag l-,l igen ] nc]n

5/20 t6.§z Kgr. hntáíoznt: (20l 6.0_5.28.):

A Közgyíilés a Nló_do§itott Alap§zabály alapján öt évl.e nlegválasztotía nZ E| öksóg ós n Fcliigyclő
Bizotlslig tagiilit. oket az Alapszabályball dcfi iál1jogoLkal és köíc|c§ségek|iel .uhlizta fel.
Elllökség:
Toldi Zoltán Elntjk
Pusztai TarrráS Tag
Baláih Zsolt|é Ta.s

!-elü§,elii Bizottsí g;

Sinron \larianna Elnók
tsori Gcr_eó Tag
Szabo Zsolia Tag

6.5. Egvebek

\Z Elnajk a ll]egVá]asztottak nc\ében nlcgkijszijnte a biZalnlat
Ró\,iden i_§merlette a Zoáld napi rendezlény és a xx\ll BTT szcrvezósj iiiadatarr

^ 
tagok nenr klvá|lak ir.j kérdést meg1-ogalnrazIri

Al l]ln(jk megki]szönie a tagok nlegjelenesél. aktiv rnunkáját. nkjd a Kijzg\űléSt ]7 30 ólakol belá.la,
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Jánd. - Barabás 20l6.05,28
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