
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült:  2017. február 04-én 15.00 órakor a Benczúrfalváért Kulturális Hagyományőrző és 

Faluszépítő Egyesület közgyűlésén (Benczúrfalva, Fő út 19. közösségi ház). 

 

 

Jelen vannak:  Hanczikné Adorján Györgyi  elnök 

Zsíros Marianna  elnökhelyettes, jegyzőkönyv hitelesítő 

Pohánkáné Kozma Mária gazdasági vezető, jegyzőkönyvvezető  

Csábi Béláné   vezetőségi tag, jegyzőkönyv hitelesítő 

Miklián József  vezetőségi tag 

Simonné Klucska Katalin vezetőségi tag 

     

   egyesületi tagok a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

 

Tárgy:  2017. évi 1. közgyűlés 

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Beszámoló az egyesület 2016 évi tevékenységéről valamint pénzügyi helyzetéről 

2.) 2017 évi feladatok, rendezvények 

3.) Egyebek 

 

 

Hanczikné Adorján Györgyi köszöntötte a jelenlévőket, felkérte Pohánkáné Kozma Máriát a 

jegyzőkönyv vezetésére, valamint Zsíros Mariannát és Csábi Bélánét a jegyzőkönyv 

hitelesítésére. Megállapította, hogy a közgyűlés nem határozatképes, mert a tagok kevesebb, 

mint 50 %-a van jelen, ezért megismételt közgyűlésre került sor ugyanezen a napon 15.15 

órakor. 

 

1. Hanczikné Adorján Györgyi röviden összefoglalta a 2016 évi eseményeket  és elmondta, 

hogy összességében eredményes évet zárt az Egyesület. (A pénzügyi beszámoló 

mellékelve.) 

A  napirendi pontot egyhangúan elfogadták az egyesület jelenlévő tagjai. 

1/2017 sz. határozat 

A Benczúrfalváért  Egyesület közgyűlése  egyhangúan elfogadja a 2016. évi beszámolót az 

egyesület tevékenységéről, valamint a pénzügyi helyzetéről. 

 



2. 2017 évi feladatok, rendezvények 

 

a) Hanczikné Adorján Györgyi elmondta, hogy könyvelő váltás szükséges az egyesületnél, 

mivel az eddigi könyvelő 2017 évre már nem vállalja a könyvelést. 2017 évtől a 

vezetőség felkérte Pohánkáné Kozma Mária vezetőségi tagot, hogy vállalja el a 

könyvelést. 

 

b) Az Egyesület 2 db földterületet vásárolt 2016 évben, amelyet kosárfonó fűz, valamit 

homoktövis telepítésére hasznosítottunk. Ezen munkálatok 2016 évben már 

elkezdődtek.  

 

c)  Az Egyesület nyert egy pályázatot Gulág emlékműre 2016 évben, 516.000 Ft-os 

támogatást kapott. 

A megvalósítást az egyesület úgy tervezi, hogy a falu temetőjében lévő II. világháborús 

emlékoszlop felújításával egybekötve, egy emléktáblát helyez el. Ezen avató 

ünnepséget 2017. február 25-én tervezi az egyesület. 

 

d) Tervezi az egyesület, hogy a MIXED BT által felajánlott hulladékfából építőkockákat 

gyártana értékesítésre. 

 

e)  A kosárfonó tanfolyamot ismét szeretné az egyesület beindítani, kezdő és haladó      

csoportokban. 

 

f) A programban szerepelteti az Egyesület a Szent Antal napi búcsút, mely 2017. június          

11-én  vasárnap kerül megrendezésre báró Lipthay Antal és családja kezdeményezésére. 

 

g)  Az egyesület kirándulást tervez július vagy augusztus hónapban a lengyelországi Zako- 

 pánéba. / 4-5 napra/. 

 

h)  Az elnök asszony felkérte Pohánkáné Kozma Máriát, hogy az adományozási 

szerződéséket készítse össze 2016 évre vonatkozóan és adja át a könyvelőnek. 

 

i) Összefoglalva havonta az alábbi események lesznek megtartva: 

 

 Január  

kosárfonó tanfolyam beindítása    Felelős : Hanczikné Adorján Györgyi 

 

 Február 

4-én éves közgyűlés megtartása    Felelős : Hanczikné Adorján György 

25-én az emlékmű avatása:            Felelős:  Hanczikné Adorján Györgyi 

Műsor biztosítása :                  Felelős : Pohánkáné Kozma Mári 

Az emlékmű avatás után este farsangi összejövetel lesz / batyus jelleggel/ 

 

 



 Március 

10. péntek 18 óra nőnapi köszöntés  Felelős : Miklián József / virágok/ 

Meghivók elkészitése    Felelős :  Tornyos Márton 

 

Kézműves foglalkozás, szőlővenyige, fakorongok felhasználásával,  kosárfonó 

tanfolyam.      Felelősök :  Hanczikné Adorján Györgyi 

                                                                                                        Simonné Klucska Katalin 

 Április 

Faluszépítés keretében parkositás, a társadalmi munka időpontja később kerül                                         

egyeztetésre. 

17-én / húsvét hétfő/ jó idő esetén közös túra. 

 

 Május 

Kosárfonó tanfolyam         Felelős: Hanczikné A. Györgyi 

Vesszőtelepités, homoktövis további telepités, ill. szaporítása. 

 

 Június  

11.  Szent Antal napi búcsú  előkészületei         Felelősök: Hanczikné A. Györgyi 

                Pohánkáné Kozma Mária 

 

 Július  

22.  Falunap és főzőverseny    Felelős: Hanczikné A. Györgyi  

  a vezetőség valamint a tagság. 

 

 Augusztus  

Lengyelországi kirándulás./időpont később kerül egyeztetésre/ 

Felelős: vezetőség 

 

 Szeptember : kosárfonó tanfolyamok.   Felelős: Hanczikné A. Györgyi 

 

 Október : Kosárfonás    Felelős: Hanczikné A. Györgyi 

 

 November : kosárfonás    Felelős: Hanczikné A. Györgyi 

 

 December 

2. Disznótor 

       3. Advent első vasárnapja 

      10. Advent második vasárnapja 

                  17. Advent harmadik vasárnapja 

      24. Advent negyedik vasárnapja 

 

 

 



2/2017. sz. határozat 

A Benczúrfalváért Egyesület közgyűlése úgy határoz, hogy a fentiekben leírt feladatokat 

és rendezvényeket egyhangúan megszavazza. 

 

3. Az Egyesületnél 2016 évben 2 személy lett közfoglakoztatottként alkalmazva. Az elnök 

javasolja, hogy 2017 évben is igényeljük. Szavazás: 100 % igen szavazat. 

 

3/2017 sz. határozat 

A Benczúrfalvárét Egyesület úgy határoz, hogy 2 fő közfoglalkoztatott legyen az 

egyesületen belül alkalmazásban. 

 

4.2016 évben kettő személy volt a közművelődési program keretében alkalmazva az 

Egyesületnél. Szintén javaslatot tett az Elnök, hogy ezt kérjük 2017-es évre is, amennyiben 

lehetőség van rá. 

 

4/2017 sz. határozat 

A Benczúrfalvárét Egyesület úgy határoz, hogy 2 fő legyen közművelődési program keretén 

belül egyesületi alkalmazott. 

 

Az elnök megköszöni a jelenlétet és bezárja a közgyűlést. 

 

 

kmf. 

 

………………………………………….

  Hanczikné Adorján Györgyi 

       elnök  

  

       …………………………………………… 

                                                                                                 Pohánkáné Kozma Mária 

                jegyzőkönyvvezető 

 

………………………………………..  ………………………………………… 

             Zsíros Marianna             Csábi Béláné 

         jegyzőkönyv hitelesítő       jegyzőkönyv hitelesítő 


