KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
– EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET –
a., MÉRLEG
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2012. január 01. – 2012. december 31.
Évet záró
NAGYKANIZSAI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET
Bírósági bejegyzés száma: Pk. 60.291/1989.
Adószám: 19267027-1-20
a., Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege
ESZKÖZÖK (aktívák)
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B) FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (passzívák)
C) SAJÁT TŐKE
I. Induló tőke
II. Tőkeváltozás
III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
D) TARTALÉK
E) CÉLTARTALÉKOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
FORRÁSOK ÖSSZESEN

ezer Ft-ban, 2011
0

ezer Ft-ban, 2012
0

0

0

4380

4248

4348
32
4380

4107
141
4248

4380

4083

4407

4380

-27

-297

4380

165
4248
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b., Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített EREDMÉNYLEVEZETÉSE
2012. január 01. – 2012. december 31. Évet záró
NAGYKANIZSAI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET
Bírósági bejegyzés száma: Pk. 60.291/1989.
Adószám: 19267027-1-20
ezer Ft, 2011
ezer Ft, 2012
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II)
720
518
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)
720
518
1. Közhasznú működésre kapott támogatás
459
403
a., alapítótól
b., központi költségvetéstől
c., helyi önkormányzattól
220
196
d., társadalombiztosítótól
e., egyéb SZJA1%
239
207
f., továbbutalási céllal kapott
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. közhasznú tevékenységből származó bevétel
101
74
4. Tagdíjból származó bevétel
14
23
5. Egyéb bevétel
146
18
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)
720
518
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)
747
815
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
747
815
Ebből: továbbutalt támogatás
30
2. Ráfordítást jelentő eszközvásárlások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközvásárlások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (ń 1 ń 2)
-27
-297
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)
-27
-297
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)
H. Nem pénzben realizált eredmény (ń 1 ń 2)
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)
I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1) ń H/2
-27
-297
J. Fizetendő társasági adó
K. Tárgyévi eredmény
-27
-297
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)
-27
-297
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)
c., Tájékoztató adatok
ezer Ft, 2012
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből: – megbízási díjak
– tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások
699
C. Értékcsökkenési leírás
D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások
86
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
30
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege
207
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d. PÁLYÁZATOKON NYERT TÁMOGATÁSOK
PÁLYÁZATI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

KAPOTT TÁMOGATÁS 2012
(FT)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
ÖSSZESEN:
TOVÁBBUTALT TÁMOGATÁS

196.075
0

ÖSSZESEN:

EGYÉB TÁMOGATÁS:
ÖSSZESEN:
MINDÖSSZESEN:

196.075

e. KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSKÉNT KAPOTT TÁMOGATÁS
TÁMOGATÓ NEVE
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
0 Ft
f. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-ÁBÓL:
2011
239.261,Felhasználása:

Nagykanizsa belvárosának madártávlatú térképe:
Honismereti Füzetek kiadása
Összesen:

90.000,-Ft
151.386,-Ft
241.386,-Ft

2012
206.906,Felhasználása: Kanizsa könyvecske kiadása

245.700,- Ft
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Kós Károly és Podmaniczky-díjjal kitüntetett
Nagykanizsai Városvédő Egyesület
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 8.

___________________________________________________________________________

Beszámoló
A Nagykanizsai Városvédő Egyesület 2012. évi munkájáról

Tisztelt Közgyűlés !
Az elnökség nevében az egyesület elmúlt évi munkájáról,
végrehajtásáról a tagság részére az alábbi tájékoztatást adom:

a legfontosabb feladatok

Munkánkat a közgyűlés által elfogadott feladatterv alapján, az Elnökség közvetlen irányítása
mellett végeztük. Az egyesület a kitűzött feladatok döntő részét eredményesen megoldotta,
összességében a takarékos és következetes pénzügyi gazdálkodás mellett továbbra is
megfelelő pénzügyi és vagyoni alapokon nyugvó szervezetnek mondható annak ellenére,
hogy az elmúlt esztendőben az egyesület céljainak eléréséhez szükséges társadalmi és anyagi
támogatás szerény mértékben ugyan de tovább csökkent. Ennek ellenére feszített gazdálkodás
mellett kitűzött feladatainkat alapvetően teljesítettük.
1./ Az Egyesület az elmúlt évben is kiemelt figyelmet fordított a városrendezési szempontból
frekventált területek rendezésére vonatkozó hosszabbtávú elképzelések szakmai előkészítői
munkájára, tervegyeztetéseire, a szervezett lakossági fórumokon való részvételre.
Az
együttműködői , és támogatói megkereséseknek továbbra is örömmel tett eleget. E munkát
elsősorban a Polgármesteri Hivatalban dolgozó vezető köztisztviselő tagtársaink Szamosi
Gábor és Deák Varga Dénes koordinálta. Hasonlóan kiválónak minősíthető elmúlt évi
együttműködésünk a polgármesteri hivatal kabinet-iroda vezetésével, dolgozóival, valamint
az inkubátorházzal. Ez megnyilvánult a városban működő civil kezdeményezésekre,
valamint az önkormányzati kezdeményezésekre egyaránt.
2./ Az elmúlt évben az önkormányzat új helyi támogatási rendeletet alkotott, melynek alapján
– mivel egyesületünk jelölteket állított a korábbi helyhatósági választáson – ezért kizáródott
az önkormányzat
Kulturális Alapra vonatkozó közvetlen pályázati lehetőségekből. Ez
rendkívül megnehezítette és bizonytalanná tette a korábban tervszerű keretek között
szervezett és bonyolított helytörténeti kutatási anyagok kiadását. Ennek köszönhetően a
korábbi évenkénti 4-5 kutatási anyaggal szemben mindössze két kiadvány megjelentetését
tudtuk felvállalni.
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A helyzet tarthatatlanságát feloldotta az a sikeres tárgyalás, melyet személyesen Cseresnyés
Péter polgármesterrel folytattam. Egyesületünk e téren végzett közhasznúsági tevékenysége
vitathatatlan, melyet a helyhatóság rendelkezésére álló forrásokból is támogatni indokolt,
vagy legalábbis nem diszkriminálni és az elvi lehetőségét fenntartani. Polgármester Úr e
helyzet feloldása érdekében az elmúlt évben kiadott kettő kiadványunk egyikének nyomdai
költségeit teljes egészében magára vállalta és egyéni keretéből támogatta. A másik kiadvány
finanszírozása teljes egészében saját forrásból történt. Mindkét kiadvány a korábban szokásos
módon, ünnepélyes keretek között került bemutatásra a város lakossága számára.
A kiadványok mindegyike igen értékes helytörténeti kutatómunka:
38. számú kiadványként jelenhetett meg: tagtársunk Deák-Varga Dénes városi főépítész
tollából és szerkesztésében: Nagykanizsa középkori rotundái . Az anyag tartalma
tágabb, mint amire címe enged következtetni, mivel nemcsak a szűkebb értelemben vett
nagykanizsai kutatási anyagot adja közre, hanem betekintést ad a kerektemplomok
keletkezésének történelmi múltjából, építészeti sajátosságaiból és mintegy katalogizálva
bemutatja földrajzi elhelyezkedésüket is. Külön értéke a műnek, hogy a helytörténeti
építészeti értékek vizsgálatán túl foglalkozik a jövőbeni értékmentés e téren kívánatos
területeivel, feladataival, amely a jelen és jövő nemzedék felelősségi körébe tartozik. A
kiadvány értékét emeli, hogy maga a polgármester írt hozzá rövid bevezetőt és ajánlja
minden érdeklődő figyelmébe. A mű szakmai beajánlását a lakosság részére pedig
Valkay Zoltán, főépítészünk magyarkanizsai építészkollégája ajánlotta szakavatottként
figyelmünkbe.
A

39. számú kiadvány ugyancsak hiánypótló mű. Egy fiatal pedagógus: Vörös Andrea:
Nagykanizsa Trianon előtt és után. A kiadványt Dr.Nagy Mariann egyetemi docens, a
PTA Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézetének munkatársa
lektorálta. A tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen szerepet játszott Nagykanizsa
Trianon előtt az ország gazdasági térszerkezetben és miről árulkodnak a számok a
statisztikai kiadványokban: milyen súlyos gondokat okozott a város gazdasági
fejlődésében az első világháborút lezáró Trianoni békeszerződés. Igazán izgalmas
szembesülni azokkal a tényadatokkal, amely érzékelteti azt a súlyos csapást, melynek
során a város elvesztette korábbi pezsgő gazdasági és főleg kereskedelmi központi
szerepét és vált lényegesen jelentéktelenebb határ-menti várossá. A mű városi szintű
bemutatására a szerző munkahelyén, a Batthyány Lajos Gimnáziumban került ezzel is
tiszteletet adva annak a kollektívának és mentoroknak, akik segítettek e mű
létrejöttében.

A helytörténeti kiadványokkal kapcsolatos volt még egy , 2011. évről áthúzódó feladatunk:
A 37. sz. kiadvány, Valkay Zoltán magyarkanizsai építész, szép-és szakíró helytörténeti
kutatási anyaga technikai elkészítésére még a korábbi esztendőben került sor. A
közönség számára történő bemutatása azonban áthúzódott 2012 évre. Erre két
lépcsőben került sor:
a./ A vajdasági testvérvárosunkban 2012. február 27-én a helyi József Attila Művelődési
Ház adott otthont a könyvbemutatónak. Ez alkalomra egyesületünk küldöttsége átadta
Magyarkanizsa városa részére az ezen alkalomra szánt 250 példányt tartalmazó
ajándékunka ezzel is új tartalmat adott a szakmai és testvérvárosi együttműködésnek. A
delegáció tagjai: Dénes Sándor alpolgármester, Cserti Tibor elnök és Deák-Varga Dénes
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főépítész volt. A mű szakmai referense városunk főépítésze Deák-Varga Dénes volt, így
természetes volt, hogy ő ajánlotta a kiadványt a szép számban, mintegy 90-100 fő
megjelent helybeli figyelmébe. A mű bemutatása szerencsésen egybeesett a vajdasági
magyar építészek konferenciájával, így lehetőség nyílott az azon való részvételre is,
amely ugyancsak értékes szakmai tapasztalatot adott számunkra.
b./ A kiadvány nagykanizsai bemutatására a helyi városnapi rendezvények
programsorozata keretében került sor a Halis István Városi Könyvtárban. Erre az
alkalomra Nyilas Mihály alpolgármester és Bús János könyvtárigazgató érkezett
hozzánk látogatóba Magyarkanizsáról. Az elkészült művet itthon is Deák-Varga Dénes
főépítész mutatta be. Beárnyékolta azonban egy kissé az eseményt, hogy a bemutatón a
szerző Valkay Zoltán betegsége miatt nem tudott részt venni . Személyét csak az
októberi magyarkanizsai delegáció fogadásakor ismerhették meg közvetlenül városunk
lakói.
A tanulmány jó szívvel ajánlható minden kedves olvasó figyelmébe, akit érdekel egy délalföldi magyar kisváros építészete a kisebbségbe szorult magyarság kultúrája ápolásának
ügye mellett rendíthetetlenül elkötelezett szerző tollából.
A kiadványok nyomdai tevékenységére minden esetben ajánlatokat kértünk be és annak
alapján adtunk ki megrendelőt., melynek alapján a nyomdai költségeket érdemben mérsékelni
tudtuk. A munkába a Szociális Foglalkoztató mellett együttműködő partnerünk volt a Kanizsa
Papír-Nyomda Kft., akik tulajdonosaival felújítottuk korábban jól és hatékonyan működő
kapcsolatainkat.
3./ Papp Ferenc alelnökünk kezdeményezésére terven felül egy további nyomdai kiadványt is
elkészíttettünk. Az egyesület kiadványainak sorát gyarapítja a megújult Nagykanizsáról
készült leporelló. Fotóit Kotnyek István, Deák-Varga Dénes és Halász Gyula készítette. A
szerkesztői munkát Papp Ferenc végezte. A leporelló 1500 példányban készült. A nyomdai
munka ugyancsak a Kanizsa Papír-Nyomda Kft-ben készült, akik annak megjelenítését saját
maguk is jelentős mértékben támogatták. Értékesítését szintén bizományosi kihelyezéssel a
helytörténeti kiadványainkat értékesítő helyeken túlmenően a Szuperinfó, a Halis István
Könyvtár, valamint a Hevesi Kulturális Központ tagintézmenyei is felvállalta.
4./ Sikeres előrelépés történt az elkészült kiadványok értékesítése terén. Korábban az
értékesítés elsősorban a szélesebb érdeklődés mellett megtartott könyvbemutatók sikerének
és Dr. Horváth György és családja közreműködésének volt köszönhető, akik ezt a hálátlan
feladatot nagy szorgalommal és lelkesen, térítésmentesen végezték. Az elmúlt esztendőben az
értékesítést bizományi értékesítési formában kiterjesztettük a Tourinform Irodára, a
Múzeumra és az Erzsébet téri TISZK boltra.
5./Továbbra is törekedtünk konstruktívan együttműködni az Együtt Kiskanizsáért és a
Miklósfai Városszépítő Egyesülettel a városrészben szervezett közösségi programok
megvalósításában. Úgy ítélhető meg, hogy igény mutatkozik a város közigazgatási határain
belül is meghatározó történelmi és néprajzi múlttal rendelkező egyes városrészek múltjának,
kúltur- és ipartörténeti értékeinek további kutatására. Emellett e munkát – a korábbi
döntésünknek megfelelően – próbáljuk kiterjeszteni és támogatni a többi városrész
kutatómunkájára is.
6./ Szamosi Gábor egyesületi titkárunk koordinálása mellett sor került egy újabb márvány
emléktábla
kihelyezésére
Tarnóczky Attila által javasolt kutatási lista alapján.
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Emléktáblával jelöltük meg volt városi Semál bérkaszárnya épületét a Batthyány utcában.
Az elnöki köszöntőt követően az emléktáblát Dr Varga Endre alelnökkel közösen lepleztük le.
7./ Városfejlesztési Divízióval együttműködve az elmúlt esztendőben az „ Ültess fát a jövőnek
„ című programban vettünk részt ezzel is segítve a városközpont megújítását. A faültetésben
személyemen kívül mindkét alelnöktársam is kivette részét.
8./ Egyesületünk továbbra is rendszeresen részt vett a városrendezési tervek
véleményezésében. Több konkrét szakmai javaslatot fogalmazott meg, amely beépült a
tervekbe.
Ugyanakkor több
kritikai észrevételt
fogalmaztunk meg elsősorban a
városközpont rekonstrukciójával, a városkép és környezeti állapot alakításával. Erős
kritikával illettük többek között a városi szennyvíz-csatornázási program szakmai
koordinációját.
Ezen túlmenően az önkormányzat városfejlesztési szakbizottságával a
frekventált központi ,városképi szempontból meghatározó jellegű épületek felújítására
pályázati alapot sikerült továbbra is működtetni és az önkormányzattal a szűkös költségvetési
források ellenére előirányzatot elfogadtatni. Az alapra beérkezett pályázati igényeket
főépítészünk vezetésével véleményeztük.
9./ Az elmúlt esztendőben is - szokásos módon az önkormányzattal közös szervezésben méltó módon megemlékeztünk az Aradi vértanúkról.
10./ Nagy elődeink, elsősorban Cseke Ferenc nyomdokait követve fontosnak tartjuk a
természeti és épített környezeti értékek megismertetését a város diákjaival. Ennek érdekében
együttműködési és támogatási szerződést kötöttünk 2012-ben is a Dr. Mező Ferenc
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolával. Támogatásunkkal a város és környékét
teljesítménytúrákon, a hagyományos Kőrösi Emléktúrán több mint száz tanuló ismerhette
meg és hétvégenként a Zala Megyei Természetbarát Szövetséggel, Kiss László vezetésével
rendszeres hétvégi túrákon vehettek részt.
Ehhez
30.000,-Ft anyagi támogatást
biztosítottunk. Ezt szeretnénk lehetőségeinkhez képest ez évben is fenntartani ehhez kérem a
tagság támogatását.
11./ Tavalyi kritikánkra Büki Pálné elnökségi tagunk csattanós választ adott. A Generációk
Napja keretében Kunics Zsuzsanna muzeológus bevonásával felújításra került a korábban oly
sikeres városismereti vetélkedő az időskorúak számára.
A résztvevő csapatok részére
egyesületünk szépszámú ajándéktárgyat ajánlott fel eddigi kiadványaiból.
12./ Deák-Varga Dénes városi főépítész tagtársunk az elmúlt évben nagysikerű előadást tartott
az Erzsébet tér rekonstrukciója részeként felállított Erzsébet királynő szobor kapcsán az e
témában eddig készült valamennyi alkotásról.
13./ 2012. július 5-7-e között került sor a Város és Faluvédők Országos Szövetségének
XXXI. Találkozójára és konferenciájára Kecskeméten. Egyesületünk hosszú megszakítási idő
után képviseltette magát. Az eredeti program szerint Szamosi Gábor, Deák-Varga Dénes és
Cserti Tibor képviselte volna városunkat, de az előre nem látható akadályok miatt az utolsó
pillanatban módosítani kényszerültünk, így az egyesület elnökeként párommal , tagtársunkkal
Juhász Katalinnal együtt utaztunk el a konferenciára. A rendezvény rendkívül hasznos volt
számunkra elsősorban a szakmai kapcsolatépítés és módszertan szempontjából.
14./ Egyesületünk és városunk polgármesterének meghívására delegáció érkezett városunkba
testvérvárosunkból tavaly Magyarkanizsáról. A delegáció tagja volt a 2012.október 5-7-e
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közötti látogatáson Tóth Vilmos a városrendezés, idegenforgalom és vendéglátás tanácsnoka,
építész és Valkay Zoltán építész, helytörténész, Bús János a József Attila könyvtár igazgatója
és felesége, aki a helyi idegenforgalmi bizottság tagja. A háromnapos program Nagykanizsa
megismertetésén túl Zalakarosi szakmai programot és a szlovéniai Lendva városának
építészeti-várostörténeti bemutatását is magába foglalta. Részünkről a szakmai programot
Deák-Varga Dénes főépítész állította össze és vezette. A szakmai program költségeinek döntő
részét a város polgármestere saját keretéből, kisebb részben egyesületünk finanszírozta.
15./ Az egyesületi honlap szerkesztése a nagykaron belül biztosított. Ebben Czupi Gyula
elnökségi tagunk segített bennünket, így az egyesületi munka még nyilvánosabbá tehető, a
közzétételi kötelem pedig lényegesen olcsóbbá vált.
Ugyanakkor amit terveztünk de nem sikerült megvalósítani:
a./Egyesületünk az önkormányzattal együttműködve próbál szoros kapcsolatot fenntartani a
testvérvárosok hasonló szervezeteivel. Az elmúlt esztendőben az ugyancsak testvér PTUJ
városát kerestük meg együttműködési szándékunkkal . Sajnos nem járt eredménnyel. Ennek
ellenére ezúton is köszönjük Szamosi Gábor , egyesületünk titkárának ez irányú aktív
közreműködését. Úgy tűnik, hogy helyette a magyarkanizsai kapcsolatunk gyümölcsözőbb.
b./ Móricz István nyugdíjas laktanya parancsnok tavaly azzal a javaslattal fordult az
egyesülethez, hogy a volt Gábor Áron laktanya emlékének megőrzése érdekében bronz és
márványtáblát készíttessünk és azt a főbejárati kapun helyezzük el. Törekedtünk ennek
megvalósítására is, azonban a kivitelezői részszámla többszöri sürgetésünk ellenére sem
érkezett meg hozzánk.
16. / Köszöntjük nyilvánosan is egyesületünk új tagjait. Elnökségünk az elmúlt időszak során
egyéni kérelemre az alábbi tagfelvételi kérelmeket vette nyilvántartásba: Károlyi Attila
Egyéb feladatok elvégzése:
a./ Egyesületünk végleges elhelyezése jogilag még mindig nem oldódott meg. Tavaly az
egyesület közgyülése döntött a Keleti városrészben található un. Vívócsarnok épületébe való
költözésről, azonban a tulajdonos önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásának kiadására ez
ideig még nem került sor, annak ellenére, hogy ott örömmel fogadnak bennünket. Az
átköltözés és a csarnok tetőszerkezeti felújításának elhúzódása miatt az ide tervezett
100.000,-Ft támogatás átutalására sem került sor .
b./ Egyesületünk eleget tett az APEH, az Ügyészség és a KSH felé történő adatszolgáltatási
kötelmének.
c./ Az egyesület könyvviteli feladatainak ellátását megbízási szerződés keretében
biztosítottuk.
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Beszámoló az Egyesület 2012.
gazdálkodásáról:
Az Egyesület bevétele 2011. évben összesen: 518,- eFt

évi

pénzügyi

volt az alábbi részletezésben:

•

önkormányzati pályázati céltámogatás

196.075,-Ft

•

SZJA 1 %-támogatás

206.906,- Ft

•

tagdíjbevétel

•

Gazdálkodó szervezet támogatása

•

kamatbevétel , értékpapír-értékesítés együttesen

23.000,-Ft
-

• . kiadványbevétel:

-Ft

17.293,- Ft
74.250,- Ft

Az Egyesület kiadásai 2012. évben összesen: 815 eFt volt az alábbiak szerint:
a./ Az egyik legfontosabb feladatunkat jelentő helytörténeti kiadványok nyomdai költségeire
a szerkesztés költségeire és a könyvbemutatók költségeire együtt összesen: 171.132,Ft-ot fordítottunk.
b./ Az 1500 db megújult Nagykanizsáról készült leporelló nyomdai munkálatainak
költsége:

245.700 ,- Ft

c./ Mező Ferenc Gimnázium részére Honismereti túra szervezésére, lebonyolítására
támogatás:

30.000, Ft,

d./ Batthyány úti emléktábla-készítés és felhelyezés ktge:

37.500,-Ft

e./ Magyarkanizsai könyvbemutatóra való kiutazási és szállásktg összesen:

68.529,-Ft

f./ Hungaria Nostra regisztrációs díj:

31.100,-Ft

g./ Magyarkanizsai küldöttség fogadása, ellátása és szakmai programok költségei: 115.899,-Ft
h./ Város és Faluvédők Országos Konferenciája Kecskemét ktg. :

30.204,-Ft

i./ könyvvezetési ktg.:

50.800,-Ft

j./ bankszámlavezetési díj és forgalmi jutalék:

18.736,-Ft

k./ egyéb működési költségre ( bélyegzőkészítés, hírdetési díj, posta,-és
nyomtatvány költség

összesen:

16.070,-Ft
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Az Egyesület nyitóvagyona 2012. január 1-én:

Záróvagyona:

4.380 eFt.

2012. december 31-én 4.248 eFt

ZÁRÓVAGYON (2012.12.31) összetétele:
MKB értékpapír, lekötött és látra szóló betét együttesen:
Pénztár:

4.248,- eFt

0,- eFt

Ennek alapján 2012-ben számvitelileg az Egyesület vagyonában 132 eFt vagyonvesztés
következett be. E veszteség azonban kizárólag számviteli veszteség, mivel a záróvagyonmérlegben meglévő értékpapír-állomány hozamának ez évi elszámolásával ez teljes
egészében pótlásra kerül, sőt jó esetben további hozammal is számolunk. Ugyanakkor a
folyamatos finanszírozhatóság miatt – annak érdekében, hogy tartósan lekötött forrásainkat
ne kelljen soron kívül felbontani - évközben 164.876,- Ft kamatmentes kölcsönt vettünk fel
egyik tagtársunktól, amelynek visszafizetési határnapja 2013.04.15. Ennek feltételei
biztosítottak.

A vezető tisztségviselők és az egyesületi munkában résztvevők munkájukat térítés nélkül,
társadalmi munkában végezték.
Az Elnökség gondoskodott a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek (így az
egyesületekre is hatályos ) jogszabályok szerinti közhasznú egyszerűsített 2012. évi
beszámoló elkészítéséről az ahhoz tartozó kiegészítő melléklettel együtt. Ugyancsak
elkészítésre került a közhasznúsági jelentés a Zala Megyei Főügyészség, illetve a hatályos
jogi szabályozásban előírt szervezetek részére.
A beszámolót és az ellenőrző bizottság áttekintette és a közgyűlés számára elfogadásra
javasolta.
Határozati javaslat:
a/ A Nagykanizsai Városvédő Egyesület Közgyűlése az egyesület 2012. évi munkájáról
szóló szakmai beszámolót, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített 2012. évi pénzügyi és vagyoni beszámolóját , a kiegészítő
melléklettel együtt - figyelembe véve az ellenőrző bizottság jelentését is - elfogadja.
b./ A Nagykanizsai Városvédő Egyesület Közgyűlése az egyesület 2012. évi közhasznú
jelentését elfogadja. Megbízza az Elnököt, hogy gondoskodjon a jelentés jogszabályban
foglaltak szerinti mellékletekkel együtt a hatályos törvényi szabályozásban foglaltak részére
megküldéséről..

Határidő: 2013.05.31.
Felelős: Cserti Tibor elnök
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Javaslat a 2013. évi feladatokra:
1. / A helytörténeti kutatómunka további elősegítése.
2 ./A kutatómunka eredményeinek és egyéb helyi kiadványok megjelenésének támogatása.
A Honismereti füzetek körének gyarapítására három olyan javaslat érkezett, melyek
mindegyike nagysikerű OTDK dolgozat:
- Baráth Dóra: A Nagykanizsai Nagy-Magyarország emlékmű története
- Muzslai Borbála: Emlékművek, szoborsorsok a XX. Században Nagykanizsán
- Szendrő Zsolt: Nagykanizsa gazdaságtörténete 1948-tól 2008
Emellett Kunics Zsuzsanna , Deák-Varga Dénes és Horváth István szerzőhármas
közreműködésével nagyon szeretnénk az Erzsébet tér épületeinek, szobrainak, a tér
arculatának és funkcionális változásának bemutatását is egy önálló könyv keretében.
Javaslom, hogy a közgyűlés a korábbiaknak megfelelően Elnökséget hatalmazza fel a fenti
kiadványok megjelentetési lehetőségeinek tisztázására.
3./ A város önkormányzati és közéleti tevékenységében való aktív részvétel az alapító
okiratban foglalt feladatkörök tekintetében.
4./ A város és környezete történelmi múltjának, hagyományainak , épített és természeti
értékeinek megismertetése a lehető legszélesebb körben ,elsősorban a fiatalok körében.
5/ Az eddig létrehozott emlékművek megóvásában való aktív közreműködés, valamint az
Arad Vértanúkról történő megemlékezés az önkormányzattal közösen .
7/ Az Önkormányzat által elfogadott: TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET VÉDELMI PROGRAM-ban
való aktív részvétel.
Egyesületünk által vállalt település-szépítészeti programok szervezését, melyek az egyes városrészek
esetében az épített környezet, elsősorban a parkok és zöldterületek állapotát javítja.
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8/ A szervezeti munka javítása, a fiatalok további beépítése az egyesület munkájába
Javaslat a 2013. évi költségvetésre:
a./ Tervezett bevételek:
•

önkormányzati támogatás:

•

vállalkozások részéről nyújtott támogatás

•

SZJA 1 %-támogatás

•

tagdíjbevétel

25 eFt

•

Egyesületi kiadványokból-bevétel

50 eFt

•

kamatbevétel és árfolyamnyereség együttesen

100 eFt
25 eFt
200 eFt

együttesen:

250 eFt
650 eFt

b./ Tervezett kiadások:
•

helytörténeti kutatásokra, konferenciák, tapasztalatcserék szervezésére,
támogatására
160 eFt

•

városismereti, helytörténeti kiadványokra, ismertetőkre

•

egyéb környezetvédelmi, műemlékvédelmi és ismeretterjesztési fel..

25 eFt

•

Zöldterület-fejlesztési- környezetvédelmi programok szervezésére:

25 eFt

•

szövetségi tagdíj

25 eFt

•

bankköltség , adm. ktg. kamat

70 eFt

•

egyéb hirdetésre, koszorúkra, egyéb rendezvényi ktg.

20 eFt

•

egyéb működési ktg.

25 eFt

•

A vívócsarnok állagmegóvásának támogatására
együttesen:

200 eFt

100 eFt
650 eFt

Határozati javaslat:
a./A közhasznúsági besorolás megtartása miatt a nagykanizsai Városvédő Egyesület a
hatályos törvényben foglaltak alapján a jövőben olyan gazdálkodást folytat, hogy kiadásai két
év átlagában ne haladják meg az éves bevételek összegét.
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b./A Nagykanizsai Városvédő Egyesület Közgyűlése a 2013. évi kitűzött feladatokat,
valamint az Egyesület 2013. évi költségvetési tervét az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően elfogadja.
Nagykanizsa, 2013. március 30.

Cserti Tibor
elnök
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Nagykanizsai Városvédő Egyesület
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 8.
Adószám: 19267027-1-20

Közhasznúsági beszámoló melléklete
2012.
Hivatkozással az 1997. évi CLVI. törvény 19.§-ra az alábbi jelentést tesszük, melyet
2011-évtől nem kell megküldeni a megyei főügyészségnek
1. A Nagykanizsai Városvédő Egyesület közhasznú szervezet 1987-ben alakult.
A jóváhagyott módosított alapszabálynak megfelelően működik, 1989-ben a
Zala Megyei Bíróság vette közhasznúsági nyilvántartásba.
Nyilvántartásba vétel száma: 289/1989 (Pk.60.291/1989. sz. végzéssel)
Közhasznúsági fokozata: közhasznú szervezet.
Az egyesület tömöríti mindazokat, akik készek önzetlenül tevékenykedni a város
építészeti és természeti értékeinek védelmében, a település szépítésében és
fejlesztésében.
Az egyesület tagja a Város- és Községvédő-szépítő Egyesületek Szövetségének
Az egyesület célja, hogy segítse a város építészeti, környezeti és természeti
értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, szépítését, ápolja a
lakóhely hagyományait, erősítse a lakosság szülőhelyének, otthont adó
környezetének szeretetét.
Az egyesület a Polgármesteri Hivatallal, a gazdálkodó szervekkel, az
intézményekkel és más társadalmi szervekkel együttműködve, azok erkölcsi és
anyagi hozzájárulását összehangolva a lakosság közreműködéséhez megfelelő
szervezeti és anyagi feltételeket teremt.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük támogatást nem
fogad el, továbbá nem folytat pártpolitikai tevékenységet, országgyűlési
képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson nem állít jelöltet.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak az
Alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordíthatja.
Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú
szolgáltatásaiból.
Az egyesület a fenti céljai megvalósítása érdekében, közhasznú tevékenysége
során az alábbi cél szerint tevékenységet folytatja:
a. tudományos tevékenység, kutatás
b. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
c. kulturális tevékenység,
d. kulturális örökség megóvása,
e. műemlékvédelem,
f. környezetvédelem,
g. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
így különösen: részt vesz a várost érintő hosszú távú, középtávú fejlesztési és
rendezési tervek
kialakításában, azokról társadalmi vitákat szervez, szükség

szerint
kezdeményezi módosításukat, szervezi, hogy azokat a lakosság
megismerje és
közreműködik megvalósításukban;
közreműködik a városi jelentősebb épületek, más fejlesztések terveinek
kialakításban, azokra észrevételeket, javaslatokat tesz, szervezi, hogy a
lakosság azokat megismerje és megvalósításukat támogassa.
2. Évente rendszeresen tart közgyűlést, melyről a jegyzőkönyvet mellékeljük (1. számú
melléklet).
3. Az éves beszámolót és a vagyoni helyzetről a kimutatást mellékeljük (2. számú
melléklet).
4. Az egyesület munkája: Részt vesz a város építészeti, településszerkezeti és
természeti értékeinek feltárásában, jegyzékbe veszi és javasolja állami védelem alá
helyezésüket. Társadalmi eszközökkel is védelmezi azokat és közreműködik
fenntartásukban. Előadások, kiadványok segítségével tájékoztatja a közvéleményt
lakóhelye értékeiről és azok állapotáról.
Kezdeményezi a város szépítését, fásítását, parkosítását, virágosítását. Ennek
érdekében telepítési és fenntartási akciókat szervez. Mindezek végrehajtására
szervezi a lakosság önkéntes társadalmi munkáját és anyagi hozzájárulását
lakóhelye védelmében, szépítésében és fejlesztésében. Fellép a település
környezet és tisztasága érdekében.
A településvédelem, szépítés és fejlesztés céljaira állami szervektől, vállalatoktól,
szövetkezetektől, egyéb gazdasági társaságoktól , magánvállalkozóktól , illetve
egyes állampolgároktól célkitűzései érdekében, vagy pontosan meghatározott
célra átvesz anyagi és pénzügyi eszközöket, gondoskodik azok célszerű
felhasználásáról és a felajánlóknak elszámol azokról.
Az egyesület szervezeti kereteiben, az állampolgárok és közületek részvételével,
azok közvetlen érdekeltsége alapján meghatározott kommunális és egyéb
fejlesztés-,
városképi
értékek
fenntartása
és
védelme
céljából
munkabizottságokat hoz létre, segíti és ellenőrzi azok tevékenységét, valamint
kiadványok és ajándék tárgyak előállítását is szervezi.
Szakmai beszámolót az egyesület munkájáról mellékeljük (3. számú melléklet)
5. Egyesület vagyona tagdíjakból, SZJA támogatásból, célfeladatra kapott
önkormányzati támogatásból, kiadvány-értékesítési bevételből keletkezik. Állami, ill.
intézményi támogatást nem kap.
Az egyesület vagyonának alakulása: 2012.01.01-én: 4.380 eFt
2012.12.31-én: 4.248 eFt
Az egyesület vagyonát teljes egészében állami értékpapírban, bankbetétben és
folyószámlán tartja az MKB BANK Zrt, Nagykanizsai Fiókjánál. Készpénzállománya
az év végén nem volt.
6. Az egyesület bevétele 2012. évben 518 eFt volt az alábbi részletezésben:
•

önkormányzati pályázati céltámogatás

196.075,-Ft

•

SZJA 1 %-támogatás

206.906,- Ft

•

tagdíjbevétel

23.000,-F

•

kamatbevétel , értékpapír-értékesítés együttesen

17.293,- Ft

•

kiadványbevétel:

74.250,- Ft

7. Kiadások (cél szerinti juttatások):
Az Egyesület kiadása 2012. évben összesen: 815 eFt volt az alábbiak szerint:
a./ Az egyik legfontosabb feladatunkat jelentő helytörténeti kiadványok szerkesztési és nyomdai költségeire
valamint a könyvbemutatók költségeire együtt összesen:
171.132,-Ft-ot fordítottunk.
b./ Az 1500 db megújult Nagykanizsáról készült leporelló nyomdai munkálatainak
költsége:

245.700 ,- Ft

c./ Mező Ferenc Gimnázium részére Honismereti túra szervezésére, lebonyolítására
támogatás:

30.000, Ft,

d./ Batthyány úti emléktábla-készítés és felhelyezés ktge:

37.500,-Ft

e./ Magyarkanizsai könyvbemutatóra való kiutazási és szállásktg összesen:

68.529,-Ft

f./ Hungaria Nostra regisztrációs díj:

31.100,-Ft

g./ Magyarkanizsai küldöttség fogadása, ellátása és szakmai programok költségei: 115.899,-Ft
h./ Város és Faluvédők Országos Konferenciája Kecskemét ktg. :

30.204,-Ft

i./ könyvvezetési ktg.:

50.800,-Ft

j./ bankszámlavezetési díj és forgalmi jutalék:

18.736,-Ft

k./ egyéb működési költségre ( bélyegzőkészítés, hírdetési díj, posta,-és
nyomtatvány költség

összesen:

16.070,-Ft

8. A költségek 2012. évben 297 eFt-tal meghaladták a bevételeket, tehát az egyesület
tárgyévi tevékenysége veszteséges volt, ami a vagyon csökkenését eredményezte.
Ugyanakkor a lekötött betéti kamat
és meglévő értékpapírállomány
árfolyamnövekményének
tárgyévi számviteli elszámolásával
a veszteség
várhatóan kompenzálásra kerül.

9. Ksztv. 19. § (3) b) pont, költségvetési támogatás felhasználása:
9/a. Az SZJA 1 % felhasználása:
Az elmúlt évben egyesületünk terven felül egy további nyomdai kiadványt is elkészíttetett, így
az eddig elkészült városi kiadványaink sorát gyarapítja a megújult Nagykanizsáról készült kis
képes könyvecske. Fotóit Kotnyek István, Deák-Varga Dénes és Halász Gyula készítette. A
szerkesztői munkát Papp Ferenc alelnök végezte. A leporelló 1500 példányban készült. A
nyomdai munka a Kanizsa Papír-Nyomda Kft-ben készült, akik annak megjelenítését saját
maguk is jelentős mértékben támogatták.
Az APEH értesítése alapján az egyesületünk részére 2012-ben összesen 206.906,-Ft
támogatás került átutalásra a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1 %-ából.
A támogatást ténylegesen a fenti célra használtuk fel – egyesületünk saját forrásaival
kiegészítve – összesen 245.700,- Ft összegben.

9/b. Ksztv. 19. § (3) e) pont szerinti költségvetési támogatás felhasználása
- a helyi önkormányzattól kapott támogatás célszerinti felhasználása:

b/a. A Nagykanizsai Városvédő Egyesület 1987 évi megalakulása óta segíti és
támogatja a helytörténeti kutatásokat.
Napjainkig 39 db un. NAGYKANIZSAI
HONISMERETI FÜZETET adott ki. A füzeteket a város múltja iránt érdeklődök nagy
örömmel forgatják. Erre a célra ez évben összesen:
171.132,-Ft-ot ,- Ft-ot
fordítottunk nyomdai költségekre. E költségek egy részét, összesen: 96.075,-Ft-ot az e
célra nyújtott önkormányzati támogatásából fedeztük. (A különbözet 75.057 eFt az
egyesület saját forrása. )

A kiadványok mindegyike igen értékes helytörténeti kutatómunka:
38. számú kiadványként jelenhetett meg: tagtársunk Deák-Varga Dénes városi főépítész
tollából és szerkesztésében: Nagykanizsa középkori rotundái . Az anyag tartalma tágabb, mint amire
címe enged következtetni, mivel nemcsak a szűkebb értelemben vett nagykanizsai kutatási anyagot
adja közre, hanem betekintést ad a kerektemplomok keletkezésének történelmi múltjából, építészeti
sajátosságaiból és mintegy katalogizálva bemutatja földrajzi elhelyezkedésüket is. Külön értéke a
műnek, hogy a helytörténeti építészeti értékek vizsgálatán túl foglalkozik a jövőbeni értékmentés e
téren kívánatos területeivel, feladataival, amely a jelen és jövő nemzedék felelősségi körébe tartozik.
A kiadvány értékét emeli, hogy maga a polgármester írt hozzá rövid bevezetőt és ajánlja minden
érdeklődő figyelmébe. A mű szakmai beajánlását a lakosság részére pedig Valkay Zoltán,
főépítészünk magyarkanizsai építészkollégája ajánlotta szakavatottként figyelmünkbe.
A
39. számú kiadvány ugyancsak hiánypótló mű. Egy fiatal pedagógus: Vörös Andrea:
Nagykanizsa Trianon előtt és után. A kiadványt Dr.Nagy Mariann egyetemi docens, a PTA
Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézetének munkatársa lektorálta. A tanulmány azt
vizsgálja, hogy milyen szerepet játszott Nagykanizsa Trianon előtt az ország gazdasági
térszerkezetben és miről árulkodnak a számok a statisztikai kiadványokban: milyen súlyos gondokat
okozott a város gazdasági fejlődésében az első világháborút lezáró Trianoni békeszerződés. Igazán
izgalmas szembesülni azokkal a tényadatokkal, amely érzékelteti azt a súlyos csapást, melynek során
a város elvesztette korábbi pezsgő gazdasági és főleg kereskedelmi központi szerepét és vált
lényegesen jelentéktelenebb határ-menti várossá. A mű városi szintű bemutatására a szerző
munkahelyén, a Batthyány Lajos Gimnáziumban került ezzel is tiszteletet adva annak a kollektívának
és mentoroknak, akik segítettek e mű létrejöttében.

b/b. Egyesületünk és városunk polgármesterének meghívására delegáció érkezett
városunkba testvérvárosunkból Magyarkanizsáról. A delegáció tagja volt a 2012.október
5-7-e közötti látogatáson Tóth Vilmos a városrendezés, idegenforgalom és vendéglátás
tanácsnoka, építész és Valkay Zoltán építész, helytörténész, Bús János a József Attila
könyvtár igazgatója és felesége, aki a helyi idegenforgalmi bizottság tagja. A
háromnapos program Nagykanizsa várostörténeti, városrendezési- és építészeti
megismertetésén túl Zalakarosi szakmai programot és a szlovéniai Lendva városának
építészeti-várostörténeti bemutatását is magába foglalta. Részünkről a szakmai
programot Deák-Varga Dénes főépítész állította össze és vezette. A szakmai program
költségeinek döntő részét: 100.000,-Ft-ot a város polgármestere saját keretéből
önkormányzati támogatásként biztosította,
kisebb részben, 15.899,-Ft összegben
egyesületünk finanszírozta.

Minden megpályázott és elnyert önkormányzati támogatás célszerinti
felhasználásáról a létrejött támogatási szerződéses feltételnek megfelelően a
támogató felé az eredeti alapbizonylatok
benyújtásával
tételesen
elszámoltunk, azt az önkormányzat maradéktalanul rendben találta , elfogadta.

10. Ksztv. 19. § (3) g) pont, rövid tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről:
Az Egyesület az elmúlt évben is kiemelt figyelmet fordított a városrendezési szempontból
frekventált
területek rendezésére vonatkozó hosszabbtávú
szakmai elképzelések
megvalósításának elősegítésére. Ezért az együttműködői , és támogatói megkereséseknek

továbbra is örömmel tett eleget. Ez megnyilvánult a városban működő civil kezdeményezésekre,
valamint az önkormányzati kezdeményezésekre egyaránt.
Évközben több támogató nyilatkozatot adtunk ki az önkormányzat által elkészített, helyi
közösségi fejlesztést, felújítást érintő pályázati anyaghoz. E téren jó együttműködést alakított ki
a polgármesteri hivatal pályázati irodájával, a városi főépítésszel, valamint a városfejlesztési
divízióval, valamint az inkubátorházzal. Ez utóbbi szervezettel együttműködve az elmúlt
esztendőben több programot lebonyolítottunk. Ezek közül hármat kiemelnénk:
- egyesületi titkárunk koordinálása mellett sor került egy újabb márvány emléktábla kihelyezésére Tarnóczky Attila
helytörténész által javasolt kutatási lista alapján. Emléktáblával jelöltük meg a volt Semál bérkaszárnya épületét
a Batthyány utcában.
- A Városfejlesztési Divízióval együttműködve az elmúlt esztendőben az „ Ültess fát a jövőnek „ című programban
vettünk részt ezzel is segítve a városközpont megújítását.
- A Generációk Napja keretében Kunics Zsuzsanna muzeológus bevonásával felújításra került a korábban oly
sikeres városismereti vetélkedő az időskorúak számára. A résztvevő csapatok részére egyesületünk szépszámú
ajándéktárgyat is felajánlott eddigi kiadványaiból.

Az Egyesület továbbra is rendszeresen részt vett a városrendezési tervek véleményezésében.
Több konkrét szakmai javaslatot fogalmazott meg, amely beépült a tervekbe. Önkormányzati
képviselői útján közvetlenül is törekedett az indokolatlan túlszabályozás, korlátozás kerülésére, a
meglévők feloldásra, újra szabályozásra. Ezek keretén belül a rendelet-előkészítési fázisokban
törekedett ugyanakkor a fokozott városkép védelemre. Ezen túlmenően az önkormányzat
városfejlesztési szakbizottságával a frekventált központi ,városképi szempontból meghatározó
jellegű épületek felújítására pályázati alapot sikerült továbbra is működtetni és az
önkormányzattal a szűkös költségvetési források ellenére előirányzatot
2012. évre is
elfogadtatni.
Ezen túlmenően a fentiekben részletesen bemutatott 2 honismereti kiadvánnyal gyarapította a
helytörténeti kutatások eredményét közreadó un. Honismereti füzetek körét. A városközpont
rekonstrukciója során megújult Nagykanizsáról tagjai közreműködésével kis képes könyvecskét
készített.
Az egyesület pénzügyi támogatást nyújtott és közreműködött:
- a város és környékét megismerő honismereti túrák megszervezéséhez,
-A történelmi emlékhelyeken koszorúzott, valamint közreműködött és elősegítette a
társszervezetek helytörténeti pályázati munkáját is.
11. A vezető tisztségviselők és az egyesület munkájában résztvevők munkájukat térítés
nélkül, társadalmi munkában végzik.
Melléklet:
- közgyűlési jegyzőkönyv a közhasznú jelentés elfogadásáról
- jelenléti ív
- szakmai beszámoló
- éves beszámoló
Terjesztésünk elfogadását köszönettel vesszük.
Nagykanizsa, 2013. március 30.

Tisztelettel:
Cserti Tibor
egyesület elnöke

