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Jegyzőkönyv
Készült a Vámosszabadi Faluépítő Közösség Közgyűlésén
2012. június 06-án
Kezdés: 18.00 óra
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint
A közgyűlést vezeti: Takács-Babos Judit elnök
Tisztelettel köszöntöm a közgyűlésen megjelenteket. A közgyűlést ezúton megnyitom, s felkérem
Pokornyiné Tolnay Klárát a jegyzőkönyv vezetésére, hitelesítésre pedig Belovicz Imrénét és Erdélyiné
Czeglédi Krisztinát. Tájékoztatom a megjelenteket, hogy a gyűlés nem határozatképes, így az
Alapszabályban meghatározottak szerint 15 percet kell várnunk a határozatképessé váláshoz.
15 perc múlva
A közgyűlést újra összehívottnak minősítem, azt megnyitom. Felhívom a figyelmet, hogy a
közgyűlés így csak az előre kiadott, eredeti napirendi pontokban dönthet, attól eltérő témában határozatot
nem hozhat. Ismertetem a napirendi pontokat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beszámoló a 2011. évi gazdálkodásról
Beszámoló a 2011. évi tevékenységről
2021. évi gazdálkodási terv
2012. évi munkaterv
2012 évi tagsági díj megállapítása
Egyéb
Aki a fenti napirendet elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze.
Szavazás: egyhangú IGEN

1. Beszámoló a 2011. évi gazdálkodásról
Mérleg és erdeménylevezetés
Jegyzőkönyv melléklete
Közhasznúsági jelentés
Aki a beszámolót a 2011. évi gazdálkodásról elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze.
Szavazás: egyhangú IGEN
2. Beszámoló a 2011. évi tevékenységről
Az Alapszabályban meghatározott feladatainknak 2010 évben is szinte maradéktalanul eleget tettünk






Falu-és Gyermeknap rendezése május utolsó szombatján, az önkormányzattal közös szervezésben,
kivitelezésben.
Aktív szerepet vállaltunk a nyugdíjasklub és a nyugdíjas kórus életében is. Mi finanszírozzuk a
kórusvezetőt.
Támogattuk a nyugdíjasok tavaszi kirándulását.
A 2 napos ifjúsági horgásztábor rendezésében segítettük a helyi horgászegyesületet
Tavaszi és őszi véradó nap.
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 Az óvoda novembertől márciusig minden héten plussz egy alkalommal tartott gyümölcsnapot
Faluépítő Közösségi támogatással.
 Az év végi ünnepekhez kapcsolódóan az iskolások Mikulás csokoládét, az óvodások szaloncukrot
5 kg kaptak.
 Tanévkezdéskor meghirdettük a Vámosszabadi Színötös versenyt is, melyben minden
vámosszabadi diák, aki a helyi vagy a kisbajcsi iskolában tanul, automatikusan részt vesz. A jó
tanulmányi erdemény jutalma egy közös utazás volt a Fővárosi Nagycirkuszba 2011. július 8-án.
 Ugyancsak 2010 évben nyertünk egy pályázaton 500 000 Ft-ot, melynek a rendezvénye 2011.
május 5-én és 7-én volt. A Dr. Papp Lajos előadás, és a kézműves nap ebből az pályázati forrásból
jöhetett létre, melyhez 50 000 Ft önrészt is kellett vállalni.
 A helyi iskolának, civil szervezeteknek rendszeres pályázatfigyelést végzünk.
 Működtetjük a helyi képújságot
Aki a beszámolót a 2011. évi tevékenységről elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze.
Szavazás: egyhangú IGEN

3. 2012. évi gazdálkodási terv
Bevételeink:
Önkormányzat: 500 000 Ft
Tagdíj: kb. 200 000 Ft
Kamatok: kb. 150 000 Ft
Pályázati forrás: kb 200 000 Ft
Kiadásaink:

Falu- és Gyermeknap 250 000 Ft
Nyugdíjas kirándulás 140 000 Ft
Véradás
50 000 Ft
Kórusvezető díjazása: 135 000 Ft
Az önkormányzati támogatás felhasználását köti a szerződés, csak az abban foglaltaknak
megfelelően lehet felhasználni. Eszerint a Falu-és Gyermeknapra 250 000 Ft, a többi a nyugdíjasok
kirándulás illetve az iskolai és óvodai programok segítése, véradás. Kb. 200 000 Ft az az összeg, amit
még ebben az évben felhasználhatunk az alapszabályban meghatározott céljaink elérése érdekében. A
többit a futó pályázatok önrészére kell félretenni. Eredmény kb. egy hónap múlva várható. Egy NEA
működési támogatásra van kilátásunk, mert a pályázatunk érvényes, jelenleg tartalmi elbírálás alatt van.
Remélhetőleg benne leszünk abban a kevés civil szervezetben, aki nyerhet.
Pályázati bevételekhez egyenlőre kiadást nem tervezünk, majd ha nyertünk.
Év végi gyümölcsnapok kb 15 000 Ft
Terveznünk kell a számítógép karbantartást, mert minden évben kiadást jelent, hiszen 24 órában fut rajta
a képújság kb. 15 000 Ft
Banki költségek, postaköltségek, könyvelő, irodaszer kb. 65 000 Ft
Ami biztos:

Aki a 2012. évi gazdálkodási tervet elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze.
Szavazás: egyhangú IGEN

4. 2012. évi munkaterv
Az előző napirendnél már körvonalazódott a 2012. évi tevékenységünk. Nagyon nem szeretnénk
megszakítani a hagyományokat, igyekszünk minden olyan területen aktívan részt vállalni, ahol eddig is
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tettük. Sajnos azonban olyan mértékben nem fog menni, hiszen sem az önkormányzat nem tud többet
adni, sem a pályázati források bővülése nem jellemző erre az évre.
 A Falu és Gyermeknapot támogatjuk. Az eddig szokásokhoz híven az önkormányzati
támogatás 50 %-át tesszük bele a rendezvénybe, de részt veszünk a szervezésben, a
kivitelezésben is sok önkéntes munkával.
 A nyugdíjas kórus vezetését továbbra is biztosítjuk. A tavaszi kirándulást tudtuk ingyenes
részvétellel biztosítani a nyugdíjasoknak, az őszit egyenlőre nem ígérjük.
 Véradás évi 2 alkalommal
 2011. június 16. Együttműködünk a Horgászegyesülettel a 2 napos ifjúsági horgásztábor
megrendezésénél
 2012. június 22. Tóth Éva-Leblanc Győző operett műsora a Faluházban
 2012. június 30. Színötös kirándulás a Sobri Jóska élményparkba
 Tervezzük az óvodai családi napon való aktív részvételt
 Ősz: Egészségnap a Faluházban
 Advent: Mindenki karácsonya
 December 29. Magyar Kártya Napja – II. Vámosszabadi Snapszerverseny
 Továbbra is működtetjük a képújságot
 Pályázunk és pályázatfigyelünk
Szeretnénk ha civil szervezetünk továbbra is aktív része lenne a vámosszabadi közösségi életnek.
Ennek érdekében csak olyan pályázatokon veszünk részt, melyek közösségépítő célúak. Igyekszünk olyan
közösségépítő programokat is szervezni, melyek annak ellenére, hogy esetleg nem ingyenesek, mégis
közösségépítő jelleggel bírnak, szórakoztatnak, kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak.
Hosszú távon célunk a civil szervezetek összefogásával felpezsdíteni Vámosszabadi község életét.
Aki a 2012. évi munkatervet elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze.
Szavazás: egyhangú IGEN

5. 2012 évi tagsági díj megállapítása
A Vámosszabadi Faluépítő Közösség tagsági díja 100 Ft / hó/ háztartás, azaz évi 1200 Ft.
Tájékoztatom a megjelenteket, hogy a tagság jelenleg 165 fős. Az elmúlt évben a tagsági díjat már
csekken lehetett befizetni, ami meg is hozta a várt eredményt. A tagság közgyűléstől közgyűlésig tart
(tehát májustól májusig). A csekkeket a jövő héten postázom a közgyűlési tájékoztatóval együtt.
Az elnökség javaslata, hogy ne emeljünk a tagsági díjon. Van-e más javaslat?
További hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátom a tagdíj 2012. évi összegét. Kérem, aki elfogadja az
1200 Ft / év/ háztartás összeget, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás: egyhangú IGEN
Megállapítom, hogy a tagsági díj a közgyűlés határozatának megfelelően 1200 Ft/év/háztartás,
melyet postai csekken lehet befizetni. A csekkeket a jelen közgyűlés tájékoztatójával együtt a jövő héten
minden háztartás megkapja.
6. Egyéb
Tájékoztatom a tagságot a szervezetünk és az önkormányzat közötti megbeszélésről:
Mint azt bizonyára mindannyian tudják, az elmúlt évben elkészült a 24 m hosszú nagysátor,
melyet a szervezetünk vett át a Falu-és Gyermeknap keretében. Sajnos azonban az önkormányzat a
döntést nem fogadta el, így nem ismeri el a Vámosszabadi Faluépítő Közösség tulajdonaként sem a sátrat,
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sem a többi, akkor átadott eszközt. Ezév május elején jutottunk el végre odáig, hogy erről leüljünk
tárgyalni.
A tárgyalás eredménye az lett, hogy az eszközök az önkormányzat tulajdonába kerülnek, de a
bérbeadásból a szervezetünk is részesedik. Lesz így egy kiegészítő szerződés, melynek keretében ennek
részleteit pontosítani fogjuk. Mivel az eszközökről egyikünknek sincs számlája, így a tulajdonjog csakis
megegyezéssel kerülhetett rendezésre. Nekünk viszont van pénzünk (számlákkal igazolható) a
nagysátorban, amit ebben az esetben szeretnénk visszakapni valamilyen formában. Nagyon rugalmasak
vagyunk, biztosan meg tudunk egyezni, de sajnos az önkormányzat részéről a mai napig nem érkezett
felkérés e kiegészítő szerződés megbeszélésére. A legegyszerűbb az lenne, ha a bérbeadásokból származó
haszon addig a miénk lenne, amíg ez a pénz vissza nem kerül a mi kasszánkba, aztán pedig valamilyen
százalékos formában mehetne tovább a bérbeadás. Ezt szorgalmazzuk, s várom az önkormányzat
megkeresését.
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Felhívom a közgyűlés figyelmét az alábbiakra:
 A képújság szerkesztését mi végezzük, abban a faluépítő közösség tagjai évente 4 hetet ingyen
hirdethetnek
Kérem a megjelenteket, vigyék jó hírét a Vámosszabadi Faluépítő Közösség közösségépítő
tevékenységének. Segítsenek a programok reklámozásában, ötleteikkel forduljanak bizalommal bármely
vezetőségi tag felé.
Mindenkinek megköszönöm a gyűlésen való aktív részvételt, s további szép estét kívánok! A
Vámosszabadi Faluépítő Közösség 2012. évi közgyűlését ezennel bezárom.
Zárás: 19.15 óra

Takács-Babos Judit
elnök

Pokornyiné Tolnay Klára
jegyzőkönyvvezető

Erdélyiné Czeglédi Krisztina
Jegyzőkönyv-hitelesítő

