Jegyzőkönyv
Készült: Bajcsai Kulturális Egyesület közgyűlésén 2011.okt.24-én 19:30-kor
Helyszín: Nagykanizsa (Bajcsa) Törökvári u. 65. Művelődési Ház
A közgyűlés összehívását az egyesület elnöke kezdeményezte, mivel a 2011.okt.24-én 19:00-ra
összehívott közgyűlés a jelenlévők létszáma alapján határozatképtelen volt és a közgyűlés mostani
időpontja is a meghívóban előre közlésre került.
2011.okt.24-én 19:30-kor Kiss Józsefné az egyesület elnöke megnyitja a közgyűlést és javaslatot
kér a jegyzőkönyv vezetőjére. Javaslat érkezik a tagságtól Mikocsics Viktória személyére. A jelölést
a jelölt elfogadja, a közgyűlés pedig egyhangú szavazással dönt Mikocsics Viktória mint
jegyzőkönyvvezető mellett.
Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévők létszáma 28 fő a 66 fős tagságból, ez 28/66 vagyis
42,412%-os részvételi arányt jelent. Megállapítja továbbá, hogy ez a közgyűlés már a jelenlévők
létszámától függetlenül is határozatképes, mivel a közgyűlés a kiküldött meghívónak és az
alapszabálynak megfelelően lett összehívva.
Ezt követően az elnök ismertette a napirendi pontokat, majd a napirendi pontok elfogadását
megszavaztatta. A tagság egyhangú szavazattal, kiegészítések nélkül elfogadta a napirendi pontokat:
- Alapszabály módosítása (1.): elnökségi tagság létszámának bővítése. Pusztainé Weinhoffer Zita
lemondása a Családi és Ifjúsági Klub vezetői posztjáról. Új elnökségi tag - egyúttal Családi és
Ifjúsági Klb vezető - választása. Gyermekklub létrehozására javaslat. Házipénztáros mint elnökségi
tag.
- Alapszabály módosítása (2.): közhasznú tevékenységek bővítése.
- Házipénztáros lemondása. Új házipénztáros választása.
- Az utolsó közgyűlés óta eltelt időszak értékelése.
- Az évből hátralévő időszak programtervei. Várható programok 2012-re vonatkozóan.
- Adó 1 %-ból befolyt összeg felhasználása / döntési kötelezettség.
- Az egyesület eddigi pályázati tevékenysége.
A közgyűlés ezután a meghirdetett napirendi pontok alapján zajlik tovább.
- Alapszabály módosítása (1.): az elnök elmondja, hogy eddig 1 elnök + 2 elnökségi tagból állt
az elnökség. Ezen kívül 3 fős ellenőrző bizottság dolgozik az egyesületben + 1 fő házipénztáros (ez
utóbbi ügyintézői kategória).
Az elnök elmondja, hogy megkereste telefonon a bíróságot, hogy szabályosan tudja lebonyolítani a
közgyűlést és az alapszabálymódosítást. A bíróságon azt a választ kapta, hogy az a célszerű, ha a
házipénztáros is elnökségi tag, mivel így nincs szükség arra, hogy külön definiáljuk a
házipénztárosi (mint ügyintézői és nem mint elnökségi tagsági) „munkakört”. Az elnök elmondja,
hogy ezen ismeretek birtokában, az előre jelzett 4 fő tag helyett 5 fő tagot javasol. Ez a
meghívóhoz képest nem jelent több beválasztandó létszámot, csupán azt, hogy ezentúl a
házipénztáros is elnökségi tag. Ez a gyakorlatban sem jelent nagy változást, mivel a házipénztáros
eddig is meg volt hívva az elnökségi ülésekre, és az esetek többségében azon részt is vett,
véleményét figyelembe lett véve, és eddig is volt aláírt nyilatkozata. Az elnök még azt is elmondja,
hogy jobban is örül a páratlan létszámnak, mivel ez stabilabb döntési lehetőséget biztosít, kevesebb
esetben kell neki kimondania a döntő szót.
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Az elnök szavazásra bocsájtja a kérdést: a tagság egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a
házipénztáros is elnökségi tag.
Az elnök megindokolja a plusz 1 fő elnökségi tagot is: az egyesület tevékenységében jelentős
szerepet töltött és tölt be a gyermekekkel való foglalkozás. Ez a tevékenység nagyon sok időt
felemészt, és jó, ha van külön felelőse. Egyelőre a Családi és Ifjúsági Klub alatt működnek ezek a
programok, de az elnök javasolja, hogy a későbbiekben célszerű lenne külön gyermekklub
létrehozása és működtetése.
További indoklásként az elnök ismerteti Pusztainé Weinhoffer Zita lemondását a Családi és Ifjúsági
Klub vezetői posztjáról, egyúttal jelzi, hogy ez a lemondás nem érinti az elnökségi tagságát,
Pusztainé tehát továbbra is az elnökség tagja marad.
Ezután az elnök egyesével szavazásra bocsájtja a fenti témákat: a közgyűlés egyhangú szavazással
elfogadja, hogy legyen 1 fővel több - így összesen 5 fő - elnökségi tag és szintén egyhangú
szavazással elfogadja gyermekklub létrehozását is.
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja Pusztainé Weinhoffer Zita lemondását a Családi és
Ifjúsági Klub vezetői posztjáról.
Az elnök ezután a plusz 1 elnökségi tagra kér javaslatot. Egyúttal ismerteti az elnökség
javaslatát: az elnökség Mikocsics Viktóriát jelöli elnökségi tagságra és egyúttal a Családi és Ifjúsági
Klub vezetésére és a gyermekklubhoz is. Indoklás: Mikocsics Viktória a gyermekprogramok fő
kitalálója és szervezője, kreativitása és tenniakarása miatt az utóbbi időben folyamatosan meghívást
kapott az elnökségi ülésekre is. Ezek a gyermekprogramok nagy sikerrel futnak. Viki beválasztását
az elnökségbe egy beadott drogprevenciós pályázat is indokolja, mivel szociális ápoló és gondozó
végzettsége jól hasznosítható lesz ebben a projektben és a pályázat kiírója kérte is az egyesület
humán erőforrásának bemutatását is. Tehát ennek a pozíciónak a betöltőjének a feladata elsősorban
a gyermekekkel és a fiatalokkal és családjaikkal való foglalkozás és számukra programok kitalálása,
szervezése lenne.
Mikocsics Viktória a jelölést elfogadja. Viktória elmondta, hogy kompetenciáinak növelése
érdekében beiratkozott dajka képző tanfolyamra.
Az elnök ismét megkérdi, van-e a közgyűlésnek más jelöltje erre a posztra. A közgyűlés más jelöltet
nem javasol, így az elnök szavazásra bocsájtja Mikocsics Viktória elnökségi taggá választását. A
közgyűlés 1 ellenszavazattal, 0 tiltakozással elfogadja Mikocsics Viktória elnökségi tagságát a
megadott feladatokkal.
- Alapszabály módosítása (2.): alapszabályban megjelölt tevékenységeink bővítése. Ahhoz,
hogy változatos programokat tudjunk megvalósítani + ahhoz, hogy megfeleljünk tagságunk és a
környezetünkben élők igényeinek + ahhoz, hogy többféle pályázatra tudjunk pályázati anyagot
beadni, ezáltal további pénzügyi forrásokhoz jutni, szükség lenne tevékenységeink típusainak
bővítésére. További indoklás: megfelelés a közhasznú szervezetekről szóló törvénynek, melyben
nevesítve vannak a tevékenységek, amelyeket közhasznú szervezetek végezhetnek.
Eddigi közhasznú tevékenységeink az alapszabály alapján:
•
•
•
•

kulturális tevékenység / kulturális örökség megóvása / - a vonatkozó törvény szerint ez ma már
két külön kategória
ismeretterjesztés / - a vonatkozó törvény szerint ez része a nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés összevont kategóriának
sporttevékenység, sportélet támogatása
környezetvédelem, településfejlesztés / - a vonatkozó törvény szerint a környezetvédelem külön
kategória, a településfejlesztés pedig nem szerepel benne.
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Az elnök ismerteti a közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti kategóriákat és kéri a tagságot,
hogy mondják el véleményüket, mely tevékenységeket szeretnék még végezni az eddigieken kívül.
A tagság részéről az alábbi tevékenységekre érkeznek javaslatok, melyeket az ismételt átbeszélés
után az elnök egyesével szavazásra is bocsát:
- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés / egyhangú szavazással elfogadva.
- Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása / - átmenetileg egyhangúlag
elutasítva, azzal, hogy a következő közgyűlésig további információkat gyűjtünk a témához.
- Tudományos tevékenység, kutatás / az elnök elmondja, hogy érdeklődik egyetemi, főiskolai
gyakornokok fogadásának lehetőségéről, mivel munka az lenne ... (pl. helyi kulturális örökség
feltárása, lakosság összetételének, igényeinek, stb. felmérése ... stb.) - így ez a téma is későbbre
halasztva a tagság egyhangú szavazata alapján.
- Műemlékvédelem / egyelőre egyhangúlag elutasítva azzal, hogy későbbre halasztjuk, mivel az
elnök elmondja, hogy tulajdonos vagy használó adhat be pályázatokat, és célszerű felmérni a helyi
viszonyokat, mielőtt ilyen témát bevállalunk, az önerőnk ehhez még kevés.
- Gyermek- és ifjúságvédelem / egyhangú szavazással elfogadva, ezt a beadott drogprevenciós
pályázat + további tervek a rendezvényeink biztonságának biztosításával kapcsolatosan is
alátámasztja.
- Rehabilitációs foglalkoztatás / egyelőre ez is egyhangúlag elutasítva, szintén az a kategória, mely
több információt és több önerőt igényel, későbbiekben ezt is újratárgyaljuk.
- Bűnmegelőzés és áldozatvédelem / egyhangúlag elfogadva. A drogprevenciós pályázat és további
terveink alátámasztják létjogosultságát.
Az elnök külön megismételte az elfogadott tevékenységeket, és a közgyűlés a tevékenységek
bővítésével az alapszabály módosítást a fentiek szerint egyhangúlag megszavazta, így
tevékenységeink az alábbiakkal bővültek:
- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
- Gyermek- és ifjúságvédelem
- Bűnmegelőzés és áldozatvédelem.
Az elnök még elmondja, hogy mivel hatalmas gond a munkanélküliség, hosszabb távon
mindenképpen jó lenne elmenni a foglalkoztatás irányába is. Ezt támasztja alá az is, hogy az utóbbi
időben sok ember kerül ki az eddigi biztos védőháló („leszázalékoltak”) alól. Az elnök végzettsége
szakmai alapot is ad ehhez. (Humán erőforrás menedzser főiskolai és Emberi erőforrás tanácsadó
egyetemi/ mesterszintű végzettség. + „Ifjúságvédelem a rendészetben” akkreditált tanúsítvány
szakmai alap az ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési témáknál.)
Következő napirendi pont: Kisvargáné Farkas Hajnalka házipénztáros lemondása.
Házipénztáros választása a megüresedő helyre.
Az elnök elmondja, hogy sajnos nem sikerült Hajnalkát a poszton marasztalni, így eddigi munkáját
megköszönve, új pénztáros választására kényszerülünk.
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta Kisvargáné Farkas Hajnalka lemondását a házipénztár
kezeléséről. Az elnök házipénztár kezelőre kér javaslatot. Több jelölt neve is elhangzik a tagság
részéről:
- Pókecz Józsefné - nem vállalja a jelölést.
- Hárfás Attila - nem vállalja a jelölést
- Zalán Ferencné - vállalja a jelölést.
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Az elnök megszavaztatja Zalán Ferencnét a házipénztár kezelői egyúttal elnökségi tag pozícióba. A
közgyűlés egy tartózkodással - elnök - elfogadja Zalán Ferencnét elnökségi tagnak és a házipénztár
kezelőjének.
Az utolsó közgyűlés óta eltelt időszak értékelése.
- Tervezett és megvalósult programok: időnként módosításokra kényszerülünk, hiszen a
költségvetésünk nehezen tervezhető (pályázatok nem év elején indulnak, más szervezetektől kérés
érkezhet módosításra vonatkozóan, stb.) Lemondtunk egy kirándulásról (pénzügyi indok) és odébb
tettük a dalos találkozónkat (nyugdíjas szervezet kérésére). A módosítások nem mindig
szerencsések, előfordul, hogy pénzügyileg rosszabbul járunk, így a közgyűlés úgy döntött, hogy
előzőleg betervezett programot nem tesz más időpontra senki kedvéért.
- Taglétszám alakulása: lassú, de folyamatos bővülés: jelenleg 66-an vagyunk.
- Pénzügy: a tavalyi tisztújító közgyűlés óta, idén már lényeges javulás: költségvetésünk
meghaladta a 400 ezer Ft-ot, ebből 300 ezret már a programjainkra - vagyis a közösségünk
kulturális, sport és környezetvédelmi tevékenységeire - és a kapcsolódó kiadásokra, működési
költségekre fordítottunk. Tartalékot kell biztosítanunk - 80 ezer Ft-ot - egy folyamatban lévő
pályázat önrészéhez + a támogatásoknál konkrétan meghatározott célúakat csak az adott célra gyermekprogramok - fordíthatjuk.
- Bajcsai Dance Csapat: bár idén márciusban alakultak, máris rengeteg fellépésük volt, a helyi és a
környező településeken, falunapokon és kulturális rendezvényeken. Köszönjük és gratulálunk
eddigi munkájukhoz! Felkészítőjük: Mikocsics Viktória. A csapatot Pusztainé Weinhoffer Zita
vezeti.
- Rezedák Bajcsai Dalkör: szintén idén alakult, júniusban, de már ők is több fellépésen vannak túl.
Felkészítőjük külsős: Keppel Julianna. Szintén gratulálunk eddigi munkájukhoz.
2011. év hátralévő programjairól Mikocsics Viktória számolt be (kivétel: Bajcsai Szilveszter), mivel
ezen programok zöme szintén a gyermekeket célozza meg, és kitalálójuk szintén Viktória:
- Okt. 29.: koszorúkötés és prószasütő verseny.
- A szept. 24-i őszi foglalkoztató nap teljes anyaga megívást kapot nov. elejére a HSMK-ba.
- Nov. 19. őszi foglalkoztató nap, célzottan: madáretetők készítése, ismerkedés a madarakkal.
- Dec. 06. Mikulás ünnepély.
- Dec. 17. Karácsonyi ötletgyár és ünnepély.
- Bajcsai Szilveszter / ennek kidolgozása folyamatban - jelezte az elnök.
2012-es év programjanak előre vetítése: az egyesület szeretne megtartani az idei programok közül
többet is, hiszen eleve így voltak már az idén tervezve, így sorszámot is kaptak (I. Bajcsai Kupa, I.
Bajcsai Dalos Találkozó), de a Jelmezbál, Gyermeknap, Falunap, Családi nap, szintén ismétlésre
váró rendezvény. Újként kerül be egy drogprevenciós program, erről bővebbet a pályázatoknál.
További programok tervezése a következő időszak feladata. Ötleteket szívesen fogadunk!
Adó 1 %: az elnök ismerteti, hogy NAV értesítés szerint ebben az évben 11 503 Ft érkezett a
számlánkra. Erről döntenünk kell: idén használjuk-e fel, vagy jövőre, és arról is, hogy mire
fordítjuk. Csak alapszabályban megjelölt célokra fordíthatjuk.
Az elnök javaslatokat kért, majd a beérkezett javaslatokat szavazásra bocsátotta:
- Sport / 5 fő szavazata
- Gyermekprogramok / 23 fő
Így a közgyűlés 23 igen és 5 nem szavazattal a gyermekprogramokra kívánja fordítani az adó 1 %ból idén beérkezett összeget.
Az elnök megszavaztatta a felhasználás évét is: egyhangú szavazással még az idén szeretnénk ezt az
összeget felhasználni.
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Az egyesület pályázati tevékenysége:
- Működési pályázat év elején az NCA-hoz: elutasítva.
- Önkormányzathoz beadott pályázat áprilisban: a kért összeg (40 ezer Ft) felét (20 ezer Ft)
kaptunk, erről sikeresen elszámoltunk. Felhasználása: CD-s rádiós magnó vásárlása a tánccsapatunk
számára.
- „Drogprevenció a város szélén”: pályázat beadva az NCSSZI-hez, döntésre várunk.
- Tervezett pályázatbeadás: Ausztria-Magyarország határon átnyúló programra, téma az egykori, de
feltárt Bajcsai Várhoz kapcsolódó kulturális program. Téma kidolgozása folyamatban.
A napirendi pontok megtárgyalása, lebonyolítása után, egy javaslat hangzott még el: egyik tag
jelezte, hogy a faluba betérő idegenek nem találták a temetőt. Szükség lenne a jelentősebb
helyekhez útbaigazító táblák kihelyezésére. + A településrész elején köszöntő tábla kihelyezését is
javasolja.
Egy másik tag részéről javaslatként elhangzik, hogy önkormányzatnál érdeklődjünk, kitől kell
ehhez engedély, ki helyezhet ki ilyen táblákat. Az elnök elmondja, hogy utánajár ennek.
Más téma nem lévén, az elnök a közgyűlést bezárta.
Nagykanizsa (Bajcsa), 2011.okt 24.

…..................…......................................
Mikocsics Viktória
jegyzőkönyvvezető
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Kiss Józsefné
az egyesület elnöke
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