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Jegyzőkönyv

A Beregi Természet- és Környeze§édelmi Egyesiilet 2018. évi közgyűléséről.

időpontja, 2018 05 26 10,00

helyszíne: Vásárosnamény

Jelen tannak az e!őzetesen
név
Tagok:
Toldi Zoltán
Baráth zsoltné
simon Marianna
Itj Toldi Zoltán
Inántsy Pap Sándor
Nagy Gábor
Kosztyú lstván
sárándi Annamária
Bori Gergő
Szilágyi László
Mester Zsolt
bíeghivottak:
Lorentsik Katalin

Kovács Étte.e* tárgyaló

meghívott, a jelenléti ívet aláíró tagok.
lakcínt

4841 Iánd Arany János tér l/A
480'3 Yásárostramény Bethien út I2lA
4800 Vásárosnamény Hajnal ut 2lA
484 l Jánd Arany János tér liA
4400 Nyíregyháza Benkőbokor 4
4800 Vásárosnamény Veres Péter út 54

0790l Yelky Kapusany SID P,O.H. 91 45147

Satu Mare str, Neailov 7 Et.8 Ap. 80
45óó llk Kossuth űt 66
Kisvarsány. Szabadság út 13.

3000 Hatvan Harang űt 4lB

480ü Vásárosnamény Rákóczi ut 14

]. Toldi Zoitán Elnök üdvözölte a Beregi Természet- és Környezetvédelrni E_syesület 2018. évi
Közgyiiiésére érkezett tagokat és Lorentsik Katalint, aki meghívottként vesz részt a Kózglulesen, mint
az Egy,esület könyvelését végző személy.

2. Az Elnök ismertette a tagsággal kapcsolatos információkat, arnely szerint változás nem törlént a

létszámban, viszont igen jelentősen megnövekedett az egy- e_qy programba bevont aktivisták száma. Az
aktivisták köréből rövidesen új tagok beiépése r,árható,

3. Az Elnók megállapította, hogil a kozg$iles az alapszabály 6§ 4. pontja alapjánbatározatképes, mert.
18 jelenlegi tagból 1 l fo (61 %) megérkezett, (határozatképesség a tagság 5ü 9n-a + 1 fo. Ez ebben az
esetben 10 fc,)

4, A jelenlévók" Toldi Zoltán kérésére egyhangú, nyíit szavazással levezető elnöknek Toldi Zoltánt
választották nteg, jegyzőkónyvvezetőnek egyhangú szavazással Lorentsik Katalint választották meg,

5. A Levezetó elnök a jegyzókónyv hitelesítésére tett javaslatot" ainelyet a jelenlevők egyhangú
szavazással elfogadtak.

A jegyzőkönyv hitelesitői :

o simon Marianna
. Baráth Zsoltné

(' Az Einök istlertette az előzeteseri kikülclött napirendi javaslatokat. Napirend móclositására nem érkezett
javaslat. A jelenlévők a napirendi pontokat egyhangúan elfogadták,

7. A napirendi pontoktárgyalása.

7.1. Beszámoló a BT§E 2017, évi tevékenvséeéről. pénzügveiről:
Az Elnok szóban kiesészitette az előzetesen elkészített írásos beszámolót.

\
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l A Nemzeti öSSZetaftOZás által kiíft Működési támogatás című projekthez NEA-NO- 16-M- 0345
pályázati azonosítóval, amelyen 9ü0.000 Ft értékben nyertünk 2a16-17 -ben felhaszná|hatő támogatást.
A Támogatással 20 1 7-ben elszámoltunk.

o Nemzeti ősszetar-tazás áItal kiirt szakmai program tárrrogatása ciműpátryázati fblhír,ásra készitett..Itt
éllink a négy határ mentén" Nemzetközi ifiúsági, kuitrrrális és környezetl,édelmi rendezvérryek"
pályázati projekt keretében atámogatásával valósult meg, NEA-NO-1ó-SZ-0143 pályázalí azonosítóvai
98750ü Ft támogatást kaptunk, amelyet a Zafud }-{api T. Nemzetközi ifiúsági |{éptánc Gála
megszervezésére használtunk fel.

o Pályázatat nyújtottunk be a §{EA - rrrűkodési és szakmai pályázati t'elhivására, a rÖSZ és a KOMA
programokhoz. amelyeketl nem nyertünk támogatást.

e A ],{EA szakmai pétlyázat sikertelensége ellenére a tervezett Zoárd Napi II. ]r,Iemzetkózi Nóptánc Gátát
nagy sikerrel tartottuk meg. Az Ermelléki Centrunr Közösségi i{onprofit Korlátolt Feleiősségű Társaság
nyújtott támogatást a 1I. Nemzetközi Néptánc Gála és a XXVII BTT meg§zefvezéséhez. A program é

megvalósítása és szerződósszerű elszámolása megtörtént.
. Sikeresen megvalósítottuk a Víz Vilá_enapja 2016 rendezvényt" anrelyet Vásárosnamény Város

Önkormány zata 7 0 . aO} Ft-o s támo gatásávai szerveztünk nreg.

o Első évben gl.ujtottunk pénrt az,,19'o-os kampány," során. 32a$ Ft értékben.

. Egy fő lroclavezető aktivista a Munkaügyi központ és magántámogatással dolgozott az egyesületnél
2017 03 U-?al7 a5 79 es2al7 a7.03-20l8 01 02. kozott.

o Részt vettúnk az aiábbi programok megszen/ezéséberr és végrehajtásában. Ezeket közhaszrrú
tevékenység formáj ában oldottuk meg:

1. Hulladék kommandó
2, Te Szedd akció
3. XXVil. Beregi Természetvédelmi Tábor
4, ,{rrtómentes Nap
5 F'F Suli - Beregi Főzőklub
6. FF Suli - Beregi Főzőklub - Szeminárium
7, FF Suli - Beregi Főzők]ub - itiyári tábor
8, Vadgesztenye progfam - résztren sikerult.

A fenti programok rnegvalósitását a partnerek anrvagi ós szakniai támogatásával valósitottuk meg,

r Rendezvényeinkbe felnótt és az Önkéntes kózösségi szolgálat keretében sok tanulót vontunk be.

451 tanuló 2940 őra
A prograniok megvaiósításába bevont egyéb önkéntesek. 30 fo 350 óra

o Az Egyesületünk pénzügyi mérlege 2017.-ben nl,ereséges volt. A részletek a Közhasznúsági
beszámolóban kóvethetók nyonron,

Simon Mariann a Pénzuglii Felugyelő Bizottság elnöke a Bizottság beszámolóját isrr'ertette. A levezető
elnök a beszámolót vitára bocsátotta. Erderni hozzásző|ás nenr történt"

Az elnók szóbeli kiegészitése alapján a tagság a Beszámoló a BTKE 2017. évi tevékerlységéről,
pénzügyeirói és a Felügvelő Bizclttsá_q beszámolojáról szóló napirendi poníot egyhangúan eifogadta.

1/2018.sz Kgv. határozat: í2018.05.2ó.):
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rt közgyűlés a Beszárnoló a BTKE 2al7. évi tevékenységéről, pénzügyeiről napirendi pontot
egyhangúan nyílt szavazással elfogadta.

7.2. Közhasznúsági ielentés elfog3dása
Az elnök róviden ósszelogialta a kózhasznúsági jelentés és nreilékletéberr szerepiő isnrereteket, majd vitára
bocsátrrtta, A tagok lényegi kérdéseket nem tettek í-e1, Az értelmező magyarázatokat a könyvelés készítő
Lorentsik Katalin adta meg. Válaszában jelezte. hogy a Közhasznúsági Beszámolót lormai okok miatt áát
kell írnia, de a törvényszabta határidőig ez megvalósul. Ezután határozathozatal következett. A határozatot
egvlrangúan lbgadta el a tagság.

2/2018.sz Kgv. határozat: (2018.05.26.};

A közg_vűlés a Közhasznúsági jelentést és mellékletét egyhangúan nyílt szavazással elfogadtn.

7.3.2018. évi munkaten, és pénzügyi ten,.
Az Elnök ismertette a 2018 évre vonatkozó munkatein,et és pénzügyi tervet. Kiemelte, hogy a legfontosabb
feladatok:

o Teijesíteni kell aPol_gári T'örvénl,kónyvről szóló 2013, évi V. iönény hatályba 1épése és az
eg,vesúlési jogról, a közhasznú jogállásrol, valamint a civil szervezetek műkodeseről és
támogatásárol szóló 20l l. évi CLXXV. törvényben akózhasznúság feltételeit.

o Az elnyer1 pályázatok szakmai és pénzügyi elszámolását a közhasznúság és a szaktnai elismertség
növelése érdekében kell elvégezni.

l Folyamatosan tartarri és erősíteni kell az eg1,,üttmúkődést vásárosnamény várossal és a térség
településeinek lakossá_qával és önkormányzattvezetőivei, A helyi programokra kienrelt figvelmet
kell fordítani.

o Javitani kel1 orszá_qos és nemzetközi kapcsolatainkat. Együttműködési progranrokat kell szen,ezrri.
. Eg},ürtt kell műkodni a N,{agyar Természetvédők Szövetségével, ki kell használni az általuk

felaj ánlott közös projekt j avaslatokat.
o Növelni keli a kclzépiskolások kózérdekű onkéntes munkájához nyújtott segitséget, úgy, hogv az

elnyert programok megvalósitásához minél több fiatalt vonjanak be, illetve keresni kell az irj
1ehetőségeket.

o 80000 Ft támogatásból sikeresen megvalósítottuk a Viz Vilagnapja 20] 8, rendezvényt.
l 50000 Ft támogatásból sikeresen megrerideztük az ..Órzők" szakmai foto kiáilítást

Beadott pályázatok:
o F{emzeti összetartozás Kollégium által kiírt Működési támogatás círnű |,IEA-N0-18-M-0337

pálvázati azonositójú pályazat - 300000 Ft támogatás

o }{emzeti összetartozás kollégium áital kiírt szakmai progranr támogatása cimű pályázati felhívásra
készitett l{ultúránk nregtarlása a nógv határ mentón. iII. Nemzetközi lfiúsági Néptánc Gála című
NEA-N0-18-SZ-0293 számu páLyázat * Nenr nyert * várólista 541 hely

o Nenueti összetartozás kollégium által kiirt szakmai program támogatása cimű pályázati í'elhivásra
készített i,iégy lratár mentén élő közösségek összetartozásának erősitése ifiusági, környezeti nevelési
progíam cimű NEA-I'{O-18-SZ-0294 számú pályázat - Nem nyert - várólista 33 hely

o Jövónk a tét - Hulladókokról okosan! - cimű pályazat FM - befbgadott - eredmény még nem ismer1.

r Kózös pályázat * Fenrrtanhatóság - EKE vezetőpartrrerségevel - első fbrdulóban elutasitva
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c Közös pályázatí tervek a Beregi I{úságért Kózmúvelődési és Szabadidő Egyesülettel. HUSKROUA,
KEHOP, EFOP - pályázatt előkészítés alatt.

o A pénzügyi íorrásaink korlátozottak. Azok csr-lpátt a progíamok maradéktalan megvalósítására
eiegendóek, Ennek ellenére igyekezni keil nyeresé_qes gazdasági évet zárni és legalább minimális
pénzúgyi tartalékot képezni.

o A zoárdNapi llt. Nemzetközi i{usági Néptánc Gála rnegszervezésére együttmtiködést hoáunk létre
a Vásárosnamény Város Önkormányzalával_ Ennek forrásait szeretnénk elóteremteni,

o Tartalékainkból megszervezzűk a XXVill. Beregi Természetvédelmi Tábort.
c Részvétel az,,17o-os kampánytran"

A napirendi pontot vltára bocsátották. A tagok kérdései a megvalósítás eszközeire vonatkoztak" ameIyre az
El nok rör,iden válaszo lt E;zután határozathozat al következett.

3/20l8.sz Kel-. határozat: í201 8.05.26"):

A Közgyűlós a 2018 évi munkatervet és pénziigyi tervet egyhangúan elfogadta.

7.4. Eevebek

Az Einök a megválasztottak nevében megköszönte abízalmat.
Róviden ismenefie aZoárd, napi rendezr,ény és a XXVIII.BTT és aZoard Napi i{I. Nemzetközi Néptánc
Gála szervezési feladatait.

A tagok nern kívántak új kerdóst megfogalmazni.

Az Elnök rnegköszönte a tagok megjelenését, aktív nrunkáját" rnajd a l(özgfilést 1 ] .30 órakor bezáfta.

Jand, - Vásárosnamény 2018,a5.26.
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