
Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Nagyon köszönjük 29 tagunknak azt, hogy támogatásukkal 2011.december 08-án 

megalapíthattuk  az Árpási Faluvédő Közhasznú Egyesületet. Jelenleg 32 tagunk van, 

 

Az Egyesületet a Győri Törvényszék Pk.T.60.183/2011/3.számon, 2012. március 14. napján, 

mint „közhasznú „ egyesületet  jegyezte be. 2015 évtől már nem közhasznú egyesületként 

működünk, az ehhez szükséges alapító okirat módosítást a Győri Törvényszék 2016. április 

18-án bejegyezte. Egyúttal eleget tettünk annak a kötelezettségünknek is, hogy 

alapszabályunk feleljen meg az új Polgári Törvénykönyv előírásainak. 

Mivel vezetőségi tagjaink választási ciklusa 4 év, a decemberi vezetőségmegerősítést is 

regisztrálta a bíróság, így a vezetőség mandátuma 2019. decemberig szóló.   

 

Kicsit felelevenítve az elnök, Dr Olgyay Lászlóné, elnökhelyettes, Dóka Szabolcs,  a titkár 

Gerencsér Ilona, a Felügyelő Bizottság tagjai Szabóné Trupper Katalin, Babics Zsolt és ifj. 

Németh Béla.  A 2015. évi tisztújításkor ezen tisztségekben változás nem volt, a 2019. 

decemberi választásokra viszont már most célszerű megkezdeni a felkészülést. Elsőként 

jelölőbizottságot kell választanunk,. 

 

Az alapító okiratban meghatároztuk, hogy az Egyesület tagjai az egyesületi célok 

megvalósítása érdekében tagozati csoportokat alakítanak. A tagozati csoportok munkáját a  

tagozatvezető irányítja. 

 

1. Nyugdíjas Tagozat  – vezetője Kovács Sándor ( tiszteletbeli) 

2. Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Tagozat)- vezetője Dóka Szabolcs 

3. Környezet és Egészségvédelmi Tagozat- vezetője Szabóné Kovács Alice 

4. Ifjúsági és Sport Tagozat- vezetője Szabó Péter 

Polgárőr tagozatunkat kénytelenek voltunk törölni, mert az Ügyészség kifogást emelt. 

Indoklásuk szerint polgárőr tevékenységet nem lehet  más tevékenységgel együtt egy 

egyesületben végezni. 

 

Az Egyesület egyik legjelentősebb feladata, az Önkormányzattal közösen a nemzeti 

emlékünnepségek megszervezése. Kovács Csilla kórusvezetőnknek köszönhetően nagyon 

különleges dalokkal színesítjük a műsorokat. 

2018 év kiemelkedő feladata volt a felújított első világháborús emlékmű avatása.  A május 05.  

napján tartott  avatási ünnepélyünkön mi is úgy emlékeztünk a hősi halált halt katonákra, mint 

1924-ben elődeink, tovább adva utódainknak, hogy emléküket a kegyelet minden 

melegségével őrizzék, időtlen időkig.    

 

Tagozataink tevékenységéről kicsit részletesebben: 

 

1. A Nyugdíjasok minden második héten gyűlnek össze. A jelenlegi klubtagok alkotják 

az árpási énekkart. Január végén Bodonhelyen farsangoltunk,  február közepén a Téti 

Múzeumban néztük meg az intarzia kiállítást, és a helytörténeti emlékeket. Február 

végén a Marcalmenti kórus jubileumi rendezvényén szerepeltünk  Március 4-én 

Kisbaboton a helyi nyugdíjasklub nőnapi rendezvényén vettünk részt. Áprilisban a 

győri Hangraforgó együttes volt a vendégünk.  Május közepén szerepeltünk Egyed 

község nyárnyitó rendezvényén.   Június 16-án kirándulást szerveztünk 

Pannonhalmára. Levendulavirágzás, a lombok feletti sétány ( lombsétány) és a 



pannonhalmi apátság megtekintése után a napot Szabó Erikáék pincészetében,  a 

Németh pincészetben zártuk. A június 23-ai falunapon a mórichidai, kisbaboti, 

bodonhelyi barátainkkal Dankó nótákkal szerepeltünk.  Augusztus közepén 

szerepeltünk a mórichidai falunapon is. Szeptemberben vendégünk volt Kulcsár Béla, 

aki harmonikájával ment el 1993-ban a dr. Bedécs Gyula tanár úr által vezetett 

Isonzó túrára, s lett az Isonzó Baráti Kör tagja. E két évtized alatt járta be, játszotta az 

ismert, s az általa gyűjtött katonadalokat az Isonzó-menti temetőkben, emlékhelyeken. 

„Kimegyek a doberdói harctérre...” - énekelték az emlékezők a magyar Golgotán, a 

Doberdón. „Oroszország felé...” menve eljutott a dimbes-dombos Galíciába, s 

Przemysl sáncaira, ahol „Imával emlékezett a foglyokra”.  Szeptember 29-én részt 

vettünk a Rábaközi Nyugdíjasklubok seregszemléjén. 

 
2. Az Önkéntes Tűzoltóknak a 2018-as évben hivatalos esethez – tűzhöz, ill. egyéb 

balesethez - történt vonulásuk nem volt. Az I. fokozatú tűzoltóverseny Abdán volt,  

május 26.-án . Középmezőnyben végeztünk.  Az aktív tagok száma 9 fő. 

 
3. Legfőbb törekvésünk, hogy a fiatalokat is bevonjuk tevékenységünkbe. Ezt a feladatot 

kiválóan látja el a Környezet és Egészségvédelmi Tagozat. Erre kiváló alkalom a 

Gyermeknap, melyet a szülök közreműködésével emlékezetessé tudtunk tenni. 

Szabóné Kovács  Alice által összeállított kérdések Árpás múltjához és jelenéhez 

kapcsolódtak , Az artézi kúttól indulva több állomáson kellett a gyerekeknek 

tudásukról számot adni.    A végcél a sportpálya volt, ahol körjátékok, különböző 

ügyességi próbák után következett a jól megérdemelt ebéd. Délután a Csemete 

Bábszínház két művésze, az előadásba a kis nézőket is bevonva aratott nagy sikert.   

  

4. Szeptember elején  az Önkormányzat támogatásával  Fertődre és Sopronba 

látogattunk, útközben megálltunk a  Fertő tónál, egy Ausztriát is érintő hajótúrára. A 

fertődi Eszterházy kastély belépőjegyeit a felajánlott SZJA 1%-okból finanszíroztuk. 

     

5. A Környezet és egészségvédelmi tagozat keretében egyesületünk nagyon aktívan vett 

részt a nyári falunapon.  Támogatjuk a Vöröskereszt véradó mozgalmát, a vendéglátás 

költségeinek átvállalásával. Április 20-án és szeptemberben volt véradás, sajnos a 

résztvevők száma folyamatosan csökken. A 2018  áprilisi  véradáson 9-en jelentek 

meg.  Köszönjük Vöröskeresztes titkárunknak, Németh Ildikónak, hogy nem 

csüggedve évente két alkalommal összetoborozza a véradókat. 

6. Az Ifjúsági és sporttagozat próbál a fiatalokhoz közelebb kerülni. 2018 őszén 

újjáalakult az Ifjúsági klub, Farkas Máté vezetésével.  Ügy tapasztaltuk nagyon 

lelkesek, sokat segítettek az adventi, a mikulás ünnepség , a karácsonyváró  

megszervezésében is.   

 

  
Az Egyesületnek 2018 évben foglalkoztatott létszáma nem volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az Egyesület 2018.évi gazdálkodása az alábbiak szerint alakult: 

 

     :Bevételek: 

 

1. Leader Pályázat támogatásából a 2018 évre            

            jutó hányad miatt az elhatárolás feloldása               825 009 Ft 

2. Tagdíj bevétel:                                                           68 500 Ft 

3. bevétel Szja 1%-ból:                                                 153 266 Ft 

                        Bevételek összesen:                                    1 046 775 Ft 

 

 

 

Kiadások: 

1. Pannonhalmi kirándulás:                                          63 002 Ft 

2. Plakett Marcalmenti kórus jubileumára                    10 000 Ft 

3. Énekkari egyen mellény                                             9 300 Ft 

4. Könyvelési díj:                                                         20 000 Ft 

5. Tűzoltóverseny nevezési díj:                                      5 000 Ft 

6. Eszterháza múzeum, belépő:                                     70 000 Ft 

7. Soproni kirándulás- autóbuszsofőr vacsora:               3 680 Ft 

8.  Mikulás rendezvény:                                                   6 774 Ft 

9. Karácsonyváró                                                           13 240 Ft 

10. Nyomtatványköltség:                                                  4 620 Ft 

11. Kisebb ajándék                                                            3 576 Ft   

12. Bankköltség:                                                                9 132 Ft 

13.  Eszközök écs leírása ( nem pénzbeni kiadás)           825 009 Ft 

                         Kiadások összesen                                        1 043 333 Ft 

 

Az Egyesület 2018. évi eredménye 3 442 Ft.        

 

 

A 2018 év nyitó pénzeszköze: 106 172 Ft, záró pénzeszköze: 109 614 Ft melyből 10,- Ft a 

pénztár, 109 604,-Ft a bankszámla. 

Az Egyesület vagyonát képezik még a pénzeszközökön kívül a 2014-2015-2016-2017-2018   

év értékcsökkenésének elszámolása után a 1 680 105,-Ft nettó értékű tárgyi eszközök. ( A 

Leader pályázatból 2014-ben vásárolt eszközök) 

 

Az Egyesület 2019. évi költségvetése jelentően eltér az eddigi évekétől. Önkormányzati 

Testületi döntés az egyesületet, az önkormányzati kulturális rovat terhére 400 000 Ft 

támogatásban részesítette. Minden tagozat külön gazdálkodhat a rá jutó 100 000 Ft-ból. Az 

Önkéntes Tűzoltó Tagozat ezen kívül pályázatot nyújtott be az kormányzati civil szervezeti 

támogatás keretében tűzoltó fecskendő vásárlására. 200 000 Ft-ról szól a pályázat, de döntés 

csak júniusban várható. Ezen tétel költségvetésünknek egyelőre nem része. 

  

        

 

 

 

 

 



   Tervezett bevételek: 

1. Nyitó pénzegyenleg                                           109 614 Ft 

2. Bevétel 1%-ból                                                     90 000 Ft 

3. Önkormányzati támogatás                                  400 000 Ft 

4. Tagdíjbevétel                                                        64 000 Ft 

 

                                    Bevételek összesen                                663 614 Ft    

 

    

Tervezett kiadások: 

1. Önkéntes Tűzoltók :   - tagdíj, nevezési díj:               20 000,-Ft 

                                               -  versenyeken való részvétel:   30 000,-Ft   

                                               -  felszerelések                     :     50 000,-Ft                           

                                                                                                 100 000,-Ft     

 

      2.. Nyugdíjasklub :        Rába parti rendezvény:               10 000,- Ft 

                                            Kirándulás                  :                 78 000,- Ft 

                                            Nőnapi rendezvény:                      12 000,- Ft 

                                                                                                100 000,-Ft 

 

     3. Környezet és egészségvédelmi tagozat: :  Véradás        20 000,-Ft 

                                                          gyermeknapi kiadások:    20  000,-Ft 

                                                          falukirándulás:                150 000,-Ft 

                                                  mikulás és karácsonyváró        50 000,-Ft 

                                                                                                  240  000,-Ft 

 

       4. Ifjúsági és sporttagozat   :     Sportnap szervezése:      20 000,-Ft 

                                                         Sporteszközök:                 30 000,-Ft 

                                                 Ifjúsági Klub berendezés:         50 000,_Ft 

                                                                                                 100 000,-Ft 

        5. Egyéb kiadások: 

                            Bankköltség                                                  10 000,- Ft 

                           Választás miatti ügyvédi díj                           30 000,-Ft 

                                                                                                  40 000,-Ft 

 

 

                             Kiadások összesen                                        580 000,-Ft    

 

           Tervezett záró pénzegyenleg:                83 614,-Ft. 

  

            

 2019. évi munkaprogramunk:            

A közművelődést segítő könyvtárprogram keretében kaptunk ismételten központilag 

finanszírozott rendezvényekre lehetőséget. A mi feladatunk a szervezés, az alábbiakban: 

• Május 25.-én 10 órai kezdettel ismételten rendezünk egy családi napot, a gyermekek 

kedvére. A napot a Hold színház Mátyásmesék előadásával nyitjuk, és a sportpályán 

folytatjuk. 

• Az I. fokú  tűzoltóversenyt a  Győrújbarát Önkéntes Tűzoltó Egyesület és Nyúl 

Önkéntes Tűzoltó Rgyesület  Fennállásának 130. évi jubileum alkalmából közösen 

rendezi meg 2019.05.18-án 



• Június elején szeretnénk vendégül látni a kisbaboti, és a bodonhelyi nyugdíjas klubot 

a Rába parton. 

• Június  15-én ismét falunap. 

• Sportnap júliusban az Ifjúsági klub szervezésében. 

• Július 27-én Retró búcsú, ahol kiemelkedő szerep jut az ifjúságnak. Árpás község 

Önkormányzata nagyon számít segítségünkre és aktív részvételünkre. 

• A falukirándulás időpontja augusztus 17-e szombat lesz,( Németh Gáborral 

( Nédotransz) egyeztetve a busz miatt).   Célunk Badacsony, ahol sok program között 

válogathatunk. Sétahajózás, strandolás, pincesor, kirakodóvásár, Egry József múzeum, 

Szegedy Róza ház, a Kisfaludy Sándor emlékmúzeummal, és a csodálatos balatoni 

panorámával   

• Szeptember elejére tervezünk egy nyugdíjasklubos kirándulást, most Szlovákiába, 

érdeklődésünk középpontja Bős vizierőmű.     

• Szeptember 09-én nyugdíjasklub keretében irodalmi műsorával Hámor Vilmos lesz a 

vendégünk. 

• A Rábaközi nyugdíjasok VI. kulturális seregszemléje október 12.-én, ( önkormányzati 

választás esetén október 19-én) kerül megrendezésre. 

• Október  25-én délután fél 5-re  meghívtuk  Dr Horváth Józsefet, aki településünk 

történetéből tart minden kedves érdeklődőnek előadást, kiemelve a közelgő ezer éves 

jubileumát.. 

• Decemberben ismét mikulás, advent és karácsonyváró   

 

 

A záró pénzegyenleget javasoljuk tartalékolni, mivel a várható Szja 1% szeptember végén 

érkezik számlánkra, és már jövő évi célokat szolgál.   

       

 

Kérem a 2018. évi beszámoló, és a 2019. évi költségvetés elfogadását 

 

 

 

Árpás 2019. május 02. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Dr Olgyay Lászlóné elnök                                                        

 


