
Tisztelt Közgyűlés!

Jelen beszámolómat e-mail levélben, illetve személyesen kézbesítve juttatom el tagjainkhoz, 
mivel tiltott mindennemű rendezvény szervezése.

Nagyon köszönjük 29 tagunknak azt, hogy támogatásukkal 2011.december 08-án 
megalapíthattuk  az Árpási Faluvédő  Egyesületet. Jelenleg 34 tagunk van, szomorúan vettünk
búcsút  Laczó Attiláné Elvirától és Szabó Pétertől. 

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.  

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 Malkovits Árpád
3. Környezet és Egészségvédelmi Tagozat- vezetője Szabóné Kovács Alice
4. Ifjúsági és Sport Tagozat- vezetője Szabó Péter volt. 

2020 évben az alábbi pénzeszközökkel gazdálkodhattunk.

1. Árpás Község Önkormányzatától kapott támogatás:     400 000,-Ft
2. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt – pályázati támogatás:   200 000,-Ft 
3. NEA pályázati támogatás:                                            5 999 168,-Ft
4. Bevétel SZJA 1%-ból:                                                      85 122,-Ft
5. Tagdíjbevétel:                                                                   75 000,-Ft
6. tagdíjon felüli támogatás                                                  118 000,-Ft
7. Nyitó pénzeszközök( bankszámla és pénztár):                   91 979,-Ft
8. Záró pénzeszköz bankszámlán ( levonandó az össz. pénzekből):         6 063 349,-Ft
9.  Záró pénzeszköz pénztárban ( levonandó az össz. pénzekből):                84 902,-Ft

   
Amit elkölthettünk, és elköltöttünk:                                         821 018,-Ft

Idősorrendben a nagyobb kiadásaink:
1. 02.26-án: Nyugdíjasklub énekkar, egyenblúz:                                   41 930,-Ft
2. 03.10-én: Kisbabot-Bodonhely-Árpás rendezvény, nőnapi virág:     14 000,-Ft
3. 04.30-án Tűzoltó Szövetség, tagdíj:                                                     5 000,-Ft
4. 04.30-án Tűzoltó Szövetség Covid miatti fertőtlenítőszer:                 32 182,-Ft   
5. 06.18-án Közjegyzői díj:                                                                       8 550,-Ft 
6. 06.29-én  Jelencsik Barnabás Rába parti kiülő:                                 375 000,-Ft
7. 07.13-án  Pápai Enikő műszaki dokumentáció készítése:                 150 000,-Ft
8. 07.24-én  Németh Dóra pályázati dokumentáció elkészítése:           170 775,-Ft
9. 07.29-én Csornai Premontrei Prépostság belépődíj:                             7 998,-Ft
10. 11.27-én NEA pályázati regisztrációs díj:                                             2 000,-Ft
11. Összes bankköltség:                                                                           13 583,-Ft

                                      Összes kiadás:                                         821 018,-Ft                            



A 2020-as év, a március 15-ei járvány miatti lezárás miatt  rendkívülinek mondható a 
tekintetben , hogy közösségi programok szervezése lehetetlenné vált, így pályázatokra és 
azok végrehajtására koncentrálva szolgálta a közösséget az Egyesület. 

1.   A Tűzoltó tagozat január 27-én együttműködési megállapodást kötött  a Győr-Moson-
Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságával, 
így hivatalosan is III. kategóriájú közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület.
Az Árpási Önkéntes Tűzoltó Egyesület-ÖTE) kötelezettségének megfelelően részt vett a 
Győrszemere KITE Tényői úti majorban rendezett vizesgyakorlaton.2020 szeptember 4-én.
A részvétel rendezett felszereléssel történt, mivel a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázatán  
nyert pénzeszközből vásároltunk 2019-ben többféle méretű csigatömlőt és nyomótömlőt.
A csapat becsülettel helytállt, megtartva a III. fokozatú minősítést.    
 
2. Nyugdíjas tagozatunk a  Derűs Alkony Nyugdíjas Klub a hagyományoknak megfelelően 
januárban részt vett a Bodonhelyi Sárga Rózsa Nyugdíjas Klub farsangi rendezvényén, 
március 8-én a Kisbaboti Rába Gyöngye Nyugdíjas Klub rendezte nőnapon.
Énekkarunk a lezárás miatt kis szünetet tartott, de július 25-én azért rábaközi dalcsokorral 
köszöntöttük a megújult dombiföldi út ünnepélyes átadásának vendégeit.  Közben új dalokat 
tanulva felléptünk az augusztus 20-án tartott trianoni megemlékezésen.  

Mivel falukirándulást nem tervezhettünk, nyugdíjasklub szinten július 29-énmegtekintettük a 
megújult csornai premontrei rendházat.      

3. A Környezet és Egészségvédelmi tagozat, valamint az Ifjúsági és Sport tagozat 
közreműködésével elkészült a Rába parton a fedett kiülőnk. Jelencsik Barnabás mórichidai 
asztalos mester készítette, a pályázati 200 000 Ft-ot 175 000,-Ft saját forrással egészítettük ki.
A Rába partra kirándulók  nagy örömmel vették birtokba.

4. A NEA Magyar Falu program keretében a Civil szervezetek is részesülhettek önerő nélküli 
pályázati támogatásban. Úgy gondoltuk a polgármesteri hivatal épületére ráférne egy kis 
felújítás, így hosszú távú bérleti szerződést kötött Egyesületünk és Árpás Község 
Önkormányzata. Civil ház felújítása címmel nyertünk is majdnem 6 millió forintot. Megújul a
külső homlokzat, az épület új ereszcsatornát kap, új egyöntetű belső ajtók készülnek, 
megvalósul az egyik kistárgyaló padlóburkolása és a belső helyiségek festése. Még további 
terveink vannak az épületbelsővel, , arra most készülünk egy újabb  pályázatot benyújtani.  

Az Egyesületnek 2020 évben foglalkoztatott létszáma nem volt.

Fő mérlegadataink a következők:
                                                            Eszközök összesen:     6 384 E Ft
                                                              ebből tárgyi eszköz:     236 E Ft
                                                               pénzeszköz:              6 148 E Ft   
                                                             Források összesen:     6 384 E Ft
                                                           Tárgyévi eredmény           57 E Ft 

A 2021 évben jelen állás szerint a személyes találkozásokra változatlanul nem kerülhet sor, 
így rendezvényeket, a hozzá kapcsolódó költségekkel változatlanul nem merünk tervezni. A 
2021 év a nyertes pályázat okmegvalósításának, és további pályázatok benyújtásának éve lesz.



A Civil ház felújítása mellett a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt  újabb nyertes pályázatának 
keretében felújításra kerül a Kápolna tér ikonikus kerítése, legalábbis ami az acél szerkezeti 
elemeket illeti. Az erre nyert összeg 300 000 Ft, kivitelező Kuti Ferenc cége lesz. Célunk, 
hogy a katolikus közösségi ház ( volt plébánia épület ) ünnepélyes átadására, június végére 
elkészüljön. 
2021 márciusában az önkéntes tűzoltók pályázata is elkészült, reménykedünk a pozitív 
elbírálásban, mert akkor a tűzoltók 350 000,-Ft értékű eszközzel lehetnek gazdagabbak, amit a
köz javára fordíthatnak.

A NEA Magyar Falu program keretében április folyamán újabb Civil pályázatunk kerül 
benyújtásra, ezáltal megújul a hivatali részen lévő vizesblokk, kisebb egyéb javítások mellett 
új burkolatot, új festést kaphat a kultúrház rész. Ennek összege még nem ismert.  

Céljaink megvalósításához a nyertes pályázati összegek mellett forrást biztosít az 
Önkormányzat tervezett 800 000,-Ft összegű támogatása, a tagdíjak, a remélt 1% SZJA-k, és 
alpolgármesteri költségtérítésem  100 000 Ft nettó összege,, amit támogatásként utalok át az 
Egyesület részére.  

Tisztelt Tagság!  
Kérem beszámolóm elfogadását. Ha valakinek észrevétele, kérdése van azt kérem szintén 
elektronikusan, ( olgyay.eva@freemail.hu e-mail címre), vagy  telefonon ( 06 20 4993653) 
tegye meg.
 

Éves beszámolónk jelen helyzetben ezen beszámolóval, kiegészítő melléklettel, jelenléti ív és 
közgyűlési jegyzőkönyv nélkül kerül az Országos Bírósági Hivatalhoz beküldésre. 
  

Árpás 2021. április 14.

                                                                                          Dr Olgyay Lászlóné elnök   sk.           

mailto:olgyay.eva@freemail.hu

