
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült:  2015. június 28-án 15.00 órakor a Benczúrfalváért Kulturális Hagyományőrző és 

Faluszépítő Egyesület közgyűlésén (Benczúrfalva, Közösségi Ház, Benczúrfalva, Fő út 19.). 

 

 

Jelen vannak:  Hanczikné Adorján Györgyi  elnök 

   Miklián József  alelnök 

   Csábi Béláné   gazd.vezető, jegyzőkönyv hitelesítő 

   Zsíros Marianna  marketing üi., jegyzőkönyv hitelesítő  

Domán Edit   titkár, jegyzőkönyvvezető 

   

   egyesületi tagok a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

 

Tárgy:  2015. évi 2. közgyűlés 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Beszámoló a 3 éves ciklus munkájáról 

2.) Elnök- és alelnök-választás 

3.) Nyári rendezvények előkészületei 

4.) Egyebek 

 

 

 

1.)Hanczikné Adorján Györgyi köszönti a jelenlévőket, felkéri Domán Editet a jegyzőkönyv 

vezetésére, valamint Csábi Bélánét és Miklián Józsefet a jegyzőkönyv hitelesítésére.  

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mert a tagok több, mint 50 %-a van jelen             

(55 %). 

 

Az elnök ismerteti a napirendi pontokat, amelyet a közgyűlés egyhangúan elfogad.  

 

Ezután az elnök megtartja az egyesület 3 évi munkájáról a beszámolót. 

 

A 3 évvel ezelőtti megalakulás óta elért eredmények a meghatározott célok szerint 

alakulnak. 

Jelmondatunk: „Lassan, de biztosan”, bár elég sok az eredményünk. Országosan nehéz a 

helyzete a civil szférának, mivel nálunk az állam a civileket nem kellőképpen támogatja. 

Míg nálunk kb. 20%-os a támogatás, vannak olyan országok, ahol ez eléri a 60%-ot is. 
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Nekünk az erősségünk a kapcsolati tőke, meg, hogy akarjuk a jobbat, szánunk időt az 

önkéntes tevékenységre. 

Első és legfontosabb, hogy az Önkormányzat egyáltalán figyel a falura. Tisztában vagyunk 

vele, hogy nekik sem könnyű a helyzetük. 

- Elértük, hogy szinte mindenkit foglalkoztatnak a faluban, az másik lapra 

tartozik, hogy mennyire működik hatékonyan a közfoglalkoztatás. Vannak 

dolgok, amiket nem tudunk egyelőre befolyásolni. 

- Elindítottuk az igényfelmérést, beadást a házi gondozásra, megvalósult. 

- Sikerült bevonni a munkánkba sok embert, ezt bővíteni kell. Van, aki tisztában 

van a törekvéseinkkel, van, aki nem. Sok ezer óra társadalmi munkát végeztünk. 

Nem fényezem a vezetőséget, de kívülálló azt nem láthatja, hogy mennyi időt 

kell ráfordítani erre az önkéntes munkára. Egy szervezet működése nem csak a 

rendezvényekből áll, napi szinten foglalkozni kell vele, ha azt akarjuk, hogy 

működjön. 

- Kapcsolatok, együttműködések több szervezettel: 

NMÜ-Kapunyitogató, kosárfonás, fűzfa telepítés 

EEM- közszolgálat középiskolásoknak, NEA pályázat 

MVH 

MNVH 

Önkormányzatok, országosan is 

- Kulturális programokat, sportprogramokat, szabadidős programokat 

szerveztünk a faluban. 

- Faluszépítő akciókat szerveztünk, a megvásárolt gépek a közmunkások 

használatában a falu rendben tartását szolgálják. 

- A foglalkoztatásban is elindultunk „Türelem rózsát terem.”                                                              

A rendezvények minden korosztályt kielégíthettek, és nyitottak voltak. Nem kellett 

szégyenkeznünk a rendezésre. Pl. a gyerekeknek kevés helyen adatik meg, hogy 500 Ft-ért 

egész nap ugrálhassanak. 

Pénzügy: ez a legnehezebb mindig, az eredmény az, hogy nem kezdtünk mínusszal végre ebben 

az évben. Sajnos vannak olyan kiadások is, amit muszáj fizetni, pl. telefonszámla, banki 

költségek, könyvelő. 

„Egyszer hopp, máskor kopp”-ilyenek a pályázatok. A legbiztosabb bevétel a tagdíj, feltéve, 

hogy mindenki fizeti. Tagtoborzást kell csinálni. 

4/2015. sz. határozat 

A Benczúrfalváért Egyesület jelenlévő tagjai 100 %-ban elfogadják a beszámolót. 
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2.)Elnök- és alelnök-választás 

 

Hanczikné Adorján Györgyi elnök felkéri Csábi Bélánét a nyílt szavazás lefolytatására. 

 

Csábi Béláné elmondja, hogy Miklián József lemond az alelnöki megbízatásról egyéb 

elfoglaltságai miatt. 

Csábiné javasolja a közgyűlésnek alelnökként Zsíros Marianna megválasztását. 

 

A közgyűlés Hanczikné Adorján Györgyit elnökké választja 100 %-os igen szavazattal. 

 

5/2015. sz. határozat 

 

2015. június 28-ától a Benczúrfalváért  Kulturális Hagyományőrző és Faluszépítő 

Egyesület elnöke Hanczikné Adorján Györgyi. 

 

A közgyűlés Zsíros Mariannát alelnökké választja 100 %-os igen szavazattal 

 

6/2015. sz. határozat 

 

2015. június 28-ától a Benczúrfalváért  Kulturális Hagyományőrző és Faluszépítő 

Egyesület alelnöke Zsíros Marianna. 

 

Az elnök megköszöni a tagoknak a bizalmat és ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy az új 

vezetés ugyanúgy mindent megtesz az egyesületért, mint a régi. A hibákból tanulva folytatják 

munkájukat. 

Elmondja, hogy Miklián József továbbra is TAGJA marad a vezetőségnek, valamint a 

vezetőséget bővíteni szeretnék 2 fővel (Pohánkáné Kozma Mária és Simon Csabáné). 

 

A közgyűlés 100 %-os igen szavazattal elfogadja a javaslatot. A következő vezetőségi ülésen 

megbeszélésre kerül a vezetőségi tagok között a feladatok elosztása. 

 

7/2015. határozat 

 

2015. június 28-ától a Benczúrfalváért  Kulturális Hagyományőrző és Faluszépítő 

Egyesület vezetőségi tagjai az alábbiak: 

 

1. Csábi Béláné 

2. Domán Edit 

3. Hanczikné Adorján Györgyi 

4. Miklián József 

5. Pohánkáné Kozma Mária 

6. Simon Csabáné 

7. Zsíros Marianna 
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3.)Nyári rendezvények előkészületei 

A jelenlévők megbeszélik, hogy a rendezvényekre nagy mértékű társadalmi munkára van 

szükség, ugyanis egyelőre nincs pályázati pénz. 

Pontosításra kerülnek a nyári rendezvények időpontjai és nagyjából a fellépők névsora, a 

kitelepülők, stb.  Bemutatkozik Benczúrfalva, ill. Szécsény: kézművesség, kosárfonó, makett 

készítő, horgolások (játék, ékszer és dísztárgy) csuhébabák, mézes kalácsok egyéni formákban 

(Benczúrfalva képekkel, emblémákkal). 

Előkészítés: Színpad, tereprendezés, villanyszerelés, stb. munkák megbeszélése. 

 Bevételi források: tombola, adomány. 

4.)Egyebek 

A jelenlévők megnézik a nyári rendezvények helyét, hogy együtt el tudják dönteni, mi hol 

legyen, ki, miben tud segíteni. 

 

Az elnök megköszöni a jelenlétet és bezárja a közgyűlést. 

 

 

kmf. 

 

 

………………………………………….   …………………………………… 

        Hanczikné Adorján Györgyi       Zsíros Marianna 

                      elnök          elnökhelyettes 

 

 

 

        …………………………………… 

      Domán Edit                             

jegyzőkönyvvezető 

 

 

……………………………………   

                Csábi Béláné 

                   jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

        ……………………………………

               Miklián József 

                  jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


