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a Harangláb Kulturális és Faluszépítő Eryesület rendkívüli kiizgyűlésén

Helyszín: Alsónemesapátí, Rakóczi u. 1. Kultúrhaz

Időpont: 20l6.július 04-én 1 8: 15 óra

Jelen vannak tagok, Tóthné Marosi Rozália és Jagasics Dezső (elenléti ív alapjrán)

Fdbiónné:a 18:15 _re meghirdetett Közgyűlést határozatképesnek kell tekinten i - a33 tagbő|20 fő
jelenlétével - az éwényes Alapszabály lY l1l7 . bekezdése értelmében.

Jegyzőkönyv vezetésére Galamb zitát,levezető elnöknek Fábiánné Simon Klárát javasolja ,

hitelesítésre KrápÍcz Lászlónét és Pereszteginé Cziráki Katalint.
A javaslat eglhangú elfogadása ellenszavazat néIküI.

Fábiánné: A meghívóban szereplő napirendet egy új ponttal - Alapszabá|y váitoztatátsa: székhely

módosítása - egészítené ki, ennek elfogadásátjavasolja.

Javasolt napirend:
1. Javaslat tiszteletbeli tag megválasztására
2. Visszatekintés az elmúlt időszak munkájtára és az egyesület pénzügyi helyzetére.
3. A MoL páIyázat aktuális feladatu, elvarásai
4. Füvésznap tapasztalatai
5. Alapszabátly változtatása: székhely módosítása

6. Tisztúj ítás lev ezető elntjkének v álasztása
7. Tisaújítás
8. Egyebek.

Á javaslatot nyilt szavazással eglhangúlag elfogadtók a megjelentek ellenszavazat nélktil.

1. Javaslat tiszteletbeli tag megválasztására
Fábiánné: ismerteti az AlapszabáIy III13. pontját. Ismerteti az egyesület és Jagasics Dezső
LászIő eddigi munkakapcsolatát (pályénatokban együttműködés, faarryaggaltrímogatás stb.)

E kapcsolati töke fontos érték azegyesület szitmára, a jövőre n{zve is biztonságot ad.

Szavazásrabocsrítja a 6/2:076.07.04. sz. határozatot: ,,A Haranglób Kulturólis és Faluszepítő
Egesület kiizgtíÍlése TISZTELETBELI TAG címet adomdnyoz ragasics Deaő Ldszló résaére, elzel
elismeme az egtesíilet tevékenységét túmogató munkújtÍt, eglÍiÍtmííködését."

Hozzászőlás nem volt' így szavazást kér.

A 6/2016.07.04. sz. határozatot nyilt szavazással eglhangúlag elfogadták a megjelentek

e lle ns zavazat né lkt;l.

Jag as ic s D e z s ő : megköszönte és elfogadt a a tagságot.



2. Visszatekintés az elmúlt időszak munlcíjára és az egyesület pénzügyi helyzetére.

Fábidnné: A májusi közgyűlés után lezrírtunk egy vélhetőleg sikeres projektet, mert a Zöldfonás
pá|y ánatunk e l számo lásrír a mé g nem j ött hiánypótlás.

Visszatekintve az elmiit 13 évre, elmondhatjuk, hogy pályázatokból finanszíroztuk sokrétű

tevékenységünket. Összesen 33.919.944,-Ftpáiyánatibevétel gazdagitottacéljaink megvalősitását22
p:ályázat megnyerésével (ennél sokkal többet adtunk be!) .... ebből csak 4 működési támogatás, a többi

afaluért, a falunak, a sziíkebb-tágabb közösségért. ... és sok-sok önkéntes munkaóra.

El kell gondolkodnunk azon, hogy milyen bevételi fonásokból tudjuk biztosítani meglévő javaink

fenntartását, ill. tervezeff programjaink megvalósítását.Egy működési év eltelte után látni lehet a

Bodzatanya ill. a Suzuki rezsiköltségét. A kettő együtt 249.100Ft.
Ötleteket várunk bevételi lehetőségekre!

Atanyáhozolyan programokat kell tervezni, melyek rendezvényként számolhatók el, kiajánlhatók,

akrár szállással együtt is. Össze kellene gyíijteni a felajránlható tudást, lehetőséget, adottságot pl.

turaútvonalaink, szép kömyezet, méhészetbe-, kovácsműhelybe |átogatás, borkóstolás, gyógynövény

gyűjtése, - feldolgozása, kisállatokkal találkozás.Talán össze kellene gyűjteni egy szakértői kört a

további fej lődéshez, ir ányhoz.
Pereszteginé Cziróki Katalin polgármester: Példaértékű az Egyesület munkája. Az együttműködés

nem volt zökkenőmentes, de a képviselő testiilet is belátta, mennyit tetíaz Egyesület a faluért
(kemence, Bodza tany a, INdoL pály énat. . .)

Az önkormányzatmindentmegtesz, hogy azEgyesület működése zavarta|an legyen.

5 település alapított egy civil szervezetet, igény merült fel a vendégek között aBodzatanyaához
kapcsolódó rendezvények igénybe vételére.

Fóbiónné: Köszöni az önkormányzat és a képviselő testület támogatását Nyitottak vagyunk aBodza
tany áv al kapcsolatos megkeresésre.

Kovács Katalin: Művésáábor, mint Gébrárton. kovács, fotós, szobrász stb...
Virágné Ujj llona: Kiadni nem lehet atanyát, de az Egyesi|et szervezhet rendezvényeket
Krópicz Lászlóné.' Az egyesület pénzügyitaÍtaléka2 évigeléga működésére. Működési pályénatot
kell beadni. Fűszernövények értékesítése, cégeknek ajanlani ajándékcsomagnak a fűszernövényeket.

3. A MoL páilyázataktuális feladata| elvárásai

Virághné Ujj llona: - A MoL ZöIdövezet P1ogram lebonyolításával apályázattámogatója a MoL
Nyrt. 2016. 06.01-jével kezdődően az Ú1 nriropa Alapítvány helyett az Ökotárs Alapítványt biztameg.
Virághné Ujj Ilona ismerteti a szerződés feltételeit. FelhÍvja a figyelmet az alábbiakla:
Figyelni kell a szrámlákra, maximum 10%-ot lehet saját hatáskörön belül átcsoportosítani. Az önrész

elszrámolásáhozelfogadjákazÖnkormányzatinyilatkozatot.
- Fotókat kell mellékelni a munkálatokról' lógóknak kell szerepelnie a jelenléti íveken.
- Eddig 3 közösségi munkanap volt
- Július 9-én lesz nagyobb munka

Pereszteginé Cziráki Katalin: Az önkormányzat önkénteseket szervezett' ebédet biáosít.
Virágné Ujj llona: Hölgyeket, gyerekeket várunk július 9-re tereprendezésre.

Magasított ágyások helyéről ki kell váryni atujrákat és'azágyásokat megcsinálni, ha kapunk hozzá

faanyagot.

Rozi készíti az ebédet a munkásoknak, az önkormányzat szolgáltatjahozzá az a|aparryagot.

Elszrámoláshozfotcrt és plakátot is mellékelni kell, amit Tamandl Nóri készít. Ezt ahonlapra is fel kell
tenni, ill. a faluban is ki kell helyezni.

Fábiartné Simon KIári;Az iskola előtti cserje megnyírását vá|lalja.
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Face_en van Mol-os csoport, ahova a plakátokat, képeket kell feltölteni.

Fábiánné: Szavazásra bocstitja a 7/2016.07.04. sz hatórozatot: ,,A Haranglób KulturóIis és

Faluszepítő Egtesület közgyíílése megismerte és etfogadja az okotúrs Alapíndny képviselője óItaI
aldírt ,,Köx,össégi-és sulipark kialakítdsa Alsónemesapdtiban ,, cél támogatása érdekében létrejött
s zerződé s feltétel eit.''
A 7/2016.07.04. sz. hatórozatot nyilt szavazassal eglhangúlag elfogadtók a megjelentek ellenszavazat
nélktit'

4. Füvésznaptapasztalatai
Fábianné: Hogyan tovább? A település hírnevét növelő egyetlen rendezvény. Magasabb részvételi díj,
párhuzamos programkínálat?
Virógné Ujj llona:

- Az ételnek sikere volt, a turán sokan voltak.
- 2 tűra lenne meghirdetve? Egy gyógynövényes iÍ, egy fotós út.
- Kilátó ha elkészülne' lehetne ott ery állomás

Kovács Katalin; Több gyógynövénl felismerek, esetleg egyik túra elvezetése.
Fábiánné Simon Klóri:

- Azokra a gyórynövényekre kell a túravezetőnek a figyelmet ráirányítani' amiket ismer.
- Aki nem hall mindent, ő visszajön legközelebb is és meghallgatja még egyszer.
- A 2 iltből az egyik lehetne hosszabb tűra, a másik pedig rövidebb ismertetős.

Krápiczné lli: Több szervezés kell, kevesen voltunk az Egyesületből tagok, akik dolgoztunk. A túrán
nem tudtunk résÍ venni'
Virágné Uij llona: Nem szabadna kettészakitani a napot. Egy helyszínen kellene tartani az előadásokat
is. Szalmabálán, hangulatosabb lenne. Trambulint át lehetne tenni a másik oldalra
HerczegAttila: HangosÍtrást meg lehet oldani

5. Alapszabály változtatása: székhely módosítása

Virágné Ujj Ilona: aBodzatanya az egyesület tulajdona, így indokolt lenne székhellyé nyilvánítása, az
iratokat is tudjuk ott tárolni. Működési pá|yánatok'rtái arezsi elszámolható lenne. Levelezési címként a
mindenkori egyesületi elnök lakása lenne megnevezve'
Fóbiánné: Jó ötletnek tartja.

Fóbianné: Hozzószólas nem volt, szavazás,ra bocsátja a 8/2016.07.04. sz hatdrox,atot: ,,A7
Alapszabóly I/t. pontja módosul: az egyesület ,Székhelye: 8924 Alsónemesapttti, Kossuth L. u. 2."
A 8/2016.07.04. sz. határozatot nyilt szavazg;sal eglhartgúlag elfogadták a megjelentek ellenszavazat
néIktil. i

Fóbiánné: köszöni az eddigibizalmat, támogatást! Továbbra is tevékeny résztvevője szereüre lenni az
egyesületnek.

Virágné Ujj llona: az egyesületajándékátátadva köszönetét fejezte ki a 13 év elnökségi munkájáért
Fábiánné Simon Klarinak.

6. Levezető elnök választása

Fábidnné: Levezető elnöknek javasolja Magyar olíviát.
HozzászóIas nem volt, szavazásra bocsótja a javaslatot.

A javaslat eghangú elfogaddsa ellenszavazat nélkÍjl.

Fóbiánné: etaaiaa közgyűlés általmegválasztott levezető elnöknek, Magyar olíviának, a közgyűlés
vezetését.
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7. Tisztújítás

Maguar olívia: Felkéri az elnökség megbízásából műkc'dő Jelölő bizottság elnökét, Magyar Zoltánt,
tájékoztassa a jelenlévőket a bizottság munkájráról.

VlÍagvar Zoltán: ismerteti a javaslatot az Elnök, a Vezetősé g és azEllenőrzési bizottság tagaira,
akik előzetesen m:ár vállalták a jelöltté válást.

Elnök: Virághné Ujj Ilona
Elnökségi tagok: Fábiránné Simon Klára

Herczeg Attila
KrátpiczLász|őné
Peresáegin é Czir áki Katalin

Ellenőrző bizottság elnöke: Leposáné Szabó Virág
Ellenőrző bizottsági tagok Kovács Katalin

Szilvási Eva
Magvar olívia: Megkéri a jelölteket külön-külön, vállalják-e a tisztséget. Megállapítja, hogy a jelöltek
vállalják a tisztségre jelölést.
Szavazás anól külön-külön, minden jelölt esetében, hogy felkerüljenek a szavazőlapra.
A javasolt személyek eglhangú elfugaddsa kilan-kilan ellenszavazat nélkiil.

Magyar olívia: Megkérdezi' van-e valakinek javaslata más személy jelölésére?
Kéri a Jelölő bizottságot, készítsék el a szavazólapokat.
Javasolja aSzavazatszámlálő Bizottság megválasztását: Elnöknek Krápicz Lászlő, tagoknak
Galamb Zita, Kántor Antal
Van-e valakinek javaslata más személy jelölésére?

Más javaslat nem volt, a Szavazatszámláló Bizottságba javasolt személyek eglhangú elfogadása
H;l an-kil an e ll en sz av az at né lkül.
Mag,lar olívia: ismerteti a szavazás menetét: A tagok érvényesen csak a szavazólapokon
szavazhatnak' amelyen a funkciók jelöltjei jól elkülönítve' nevük abc-sorrendben.
Szavami lehet:

E|nök: l ffi
Elnökségi tagok: 4 fo
Ellenőrzőbizottságelnöke: 1 fő '-]' 

i

Ellenőrző bizottsági tagok:2 fő
Aszavazőlaponakiválasztanikivántszemélynevétegyértelműenkelljelölni. Aszavaző|apraújjelölt
nevét nem lehet felírni.
A lepecsételt szavazólapokat a Szavazatszámláló bizottságtagai ad1ák át.
Érvényesség, titkos szav azás szabályainak ismertetése
Maglar olívia: szünetet rendel el a szavazólapok elkészítésére (10perc)
Szavazőurnaellenőrzése,szavazőlapokkiosztása,szavazás
Szavazatszámláiás.

Szavazatszámláló Bizottsáe elnöke' Krápicz László ismerteti a szavazás eredményét: minden
szavazat érvényes volt:20 szavazat,2O éwényes szavazat
Az elnök, az elnökség és az ellenőrzőbizottságtagjainak ismertetése:
Elnök Virághné Ujj Ilona
Elnökségi tagok: Fábiánné Simon Klára

HerczegAttila



KrápiczLászlőné
Peresztegin é Czir áki Katalin

Ellenőrző bizottság elnöke: Leposáné Szabó Virág
Ellenőrző bizottsági tagok Kovács Katalin

Szilvási Eva
Maglar olívia: Gratulál, átadjaaszőt az új elnöknek.
Viróglttté Uti llona: Megköszöniabizalmat Augusztus 19-ére szeretne összehívni egy csapatépítő

tréninget az egyesületi tagoknak.

8. Eryéb:
A kirandulas részleteinek megbeszélése.

A közgyulés zárása20:30 őra.

Kelt: Alsónemesapáti, 20l6.jú1ius 04.

jegyzókonyvvezető

Fábiánné Simon Klríra
Levezetó elnök
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