JEGYZŐKÖNYV
2016. ÉVI I. RENDES KÜLDÖTTGYŰLÉS
Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület
időpontja: 2016. február 13, szombat, 09.00 óra
helye: Balaton-felvidéki Erdészeti erdei iskola
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Levezető elnök: Szauer Rózsa
Jegyzőkönyvvezető: Hajósy Adrienne
Hitelesítők: Dalosné Nagy Ibolya, Pálfi Ferencné
Az levezető elnök megállapította, hogy az ülés határozatképes, a küldöttek egyhangúlag
elfogadták a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.
Kéri, hogy szavazzon, aki az előzetesen kiküldött napirendi pontokat, az alábbiak szerint
elfogadja:.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről.
- „Önkéntesen a Balatonért – 20 év tapasztalatával” című, Norvég Civil Támogatási
Alap nyertes pályázati projektje a 2.vízgyűjtő gazdálkodási tervek társadalmasításáról.
- Hulladékcsökkentési Hét, HCSH tapasztalatai,
- „Zöld Napok a Balatonnál", helyi rendezvények "zöldítése", kampánynapok.
Előadók: Dr. Hajósy Adrienne, Szauer Rózsa, csoportvezetők.
2. A 2016. év feladatainak meghatározása, munkaterv-készítés.
- Víz Világnapja rendezvényei, programok bővítése, megújítása, NABE Vizes Napok
március 16 és 22 között.
- "NABE BALATON NAP" a Környezetvédelmi Világnap közelében, június elején
Balatonalmádiban.
- NABE szolgáltatások- környezeti tanácsadás - kampánynapok keretében.
- Szervezet és működési szabályzat (SZMSZ), a csoportok működési szabályai.
Közös munka
3. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató és tervezés (NEA, Zöld Forrás, Visegrádi
Alap).
Előadó: Szauer Rózsa.
4. Csoportvezetők rövid beszámolója, "zászlóshajó" projektek bemutatása.
Előadók: csoportvezetők
5. Egyebek, kérdések, hozzászólások
A küldöttgyűlés tagjai a napirendi pontokat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyhangúlag elfogadták.

1

1. napirendi pont:
A) "Önkéntesen a Balatonért – 20 év tapasztalatával” - a Norvég Civil Támogatási Alap
pályázatán elnyert projekt tapasztalatai.
Hajósy Adrienne a munkacsoport szakmai felelőse vetítőképes prezentációt tartott az
elvégzett munkákról. Az NCTA projekt a befejezéséhez közeledik, eddig két
részbeszámoló készült. Az eredményekről a projekt honlapja tájékoztat
(http://balaton.kornyezetvedok.hu), a "projektnapló" fül alól a projekt valamennyi
dokumentuma letölthető. Melléktermék a projekt hírleveleihez készült levelezőlista, amely
a továbbiakban a NABE tagok belső tájékoztatásának eszköze lehet.
B) Hulladékcsökkentési hét
A NABE csatlakozott a 2015. november 21-29. között tartott Európai Hulladékcsökkentési
Héthez. Nyolc csoport vállalt feladatokat. A programok:
Ábrahámhegy: Komposztálásra való ösztönzés, közösségi komposztáló kihelyezése
Balatonederics: Az újrahasználat ösztönzése, csere-bere nap
Fonyód: Komposztálásra való ösztönzés, workshop
Balatonszárszó: Reklámok, szórólapok? Köszönöm nem kérek!
Balatonarács: Reklámok, szórólapok? Köszönöm, nem kérek!
Csopak: Tegyünk együtt a kevesebb csomagolási hulladékér.t
Balatonrendes: Takaríts környezetbarát tisztítószerekkel, workshop
Zamárdi: Takaríts környezetbarát tisztítószerekkel, workshop
Horváth Marianna a balatonedericsi programról számolt be röviden, a csere-bere akciónak
sikere volt, hozták-vitték a ruhákat, könyveket, játékokat, ami megmaradt, azt a szociális
jóléti szolgálatnak adták tovább. Jól fogadta a lakosság, tervezik még a későbbiekben is. A
csoportok a programokat mindenütt színesítették. Fonyódon Székely Zsóka kertjében
mutatták be a komposztálást; Csopakon a vízkóstolás győztese a csapvíz volt, szemben a sok
hulladékot termelő palackos vízzel, Balatonrendesen a környezetbarát tisztítóeszközök arattak
sikert. Szauer Rózsa: a felsorolt témák aktuálisak a mindennapjainkban, ajánlom a
csoportoknak, kész anyagunk, tematikánk és tapasztalatunk van a lebonyolításra.
C) NABE szolgáltatások- környezeti tanácsadás - kampánynapok keretében.
Szauer Rózsa arra kérte a csoportvezetőket, ill. a képviselőiket, hogy a nem kimondottan
környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos rendezvényeket is „zöldítsék”. Példaként
említette a Tökfesztivált Balatonalmádiban, ahol egy környezeti tanácsadó sarkot rendeztek
be. Meg kell szólítani az embereket, mert, ha csak leülünk és várunk, akkor nem érdeklődnek,
távolságtartóak. A beszélgetés, a tapasztalatcsere jó módszere és így tudunk akár új tagokat is
szerezni.
1/2016. (02.13.) sz. Küldöttgyűlési Határozat
A küldöttgyűlés egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
beszámolót elfogadta.
2. napirendi pont:
A 2016. év feladatainak meghatározása, munkaterv-készítés.
A küldöttgyűlést megelőző napon 4 munkacsoport, 4 témában dolgozott és javaslatokat a
terjesztettek elő az idei programokra, pályázatokra.
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A) Víz Világnapja rendezvényei, programok bővítése, megújítása, NABE Vizes Napok
március 16 - 22 között.
A 2015. évi, nagy sikerű balatonfüredi programhoz hasonlóan bővítjük az eddigi Víznapi
Balcsi-partit, mert az időjárástól nagyban függ az eredményesség. Két részből álló programot
tervezünk:
a) A hagyományos víznapi koszorúzás, amit március 20-án, vasárnap délután 15.00
órakor tartunk. Ezt minden csoport ebben az időpontban, az eddig kialakult szokás szerint
szervezi.
b) "NABE Vizes Napok" lesznek március 16-22. között.
A hagyományos program nevével kapcsolatban merültek föl kifogások (a „Balcsi Party" szót
néhányan nem tartják szerencsének), de végül nem határoztunk meg másik nevet, maradt a
"Víznapi Balcsi - Parti".
A „Víz Világnapja 2016.” internetes oldalon meghirdették az idei év központi témáját, ami a
Vizek és Mesterségek.
A munkacsoport részéről a hagyományos családi programhoz kapcsolódva két javaslat
hangzott el. Egyrészt a település vizes néprajzos hagyományainak felkutatása és bemutatása, a
napjainkban vizes szakmát gyakorló személyek bevonása, másrészt beszélgetés a település
intézményvezetőivel, hogyan használják, illetve védik a település vizeit, mi lehet ebben a
NABE konkrét szerepe.
B) "NABE Balaton Nap, Zöld Fesztivál"
A környezetvédelmi világnap környékén, egy helyszínen, valamennyi csoport számára egy
közös rendezvényt tartunk, melyen a csoportok koncentráltan mutatják be a sajátosságaikat.
Kísérőrendezvények is lesznek, például kiállítás, gyerekprogramok, arcfestés, meseíró
pályázat, hasonló rendezvényben gondolkodunk, mint a CIVIL MAJÁLIS.
„JÖVŐD A BALATON - NABE ZÖLD FESZTIVÁL” címmel adtuk be az idei NEA
szakmai pályázatot. Hagyományt teremtünk, ezentúl évente lesz fesztivál, forgószínpadszerűen mindig más csoport lesz a házigazda, az északi és a déli part fog váltakozni.
Balaton napot idén először tartunk, a Balatonalmádi csoport vállalta a főszervezést, az
időpont: június 4. A szervezésben részt vesz: Fonyód, Keszthely, Balatonarács.
2/2016. (02.13.) sz. Küldöttgyűlési Határozat
Valamennyi csoport részt vesz Balatonalmádiban, 2016. június 4-én a NABE Zöld
Fesztiválon.
A határozatot két tartózkodás mellett fogadtuk el.
3/2016. (02.13.) sz. Küldöttgyűlési Határozat
A Zöld Fesztivált a NEA pályázat sikertelensége esetén is megtartjuk.
A határozatot egyhangúlag fogadtuk el.
C) Visegrádi Alap
Szauer Rózsa: eddig még nem pályáztunk a Visegrádi Alaphoz, pedig érdekes lehet egy
tapasztalatcsere, arról, hogy a tagországokban miként foglalkoznak a vizek védelmével. Mi be
tudjuk mutatni 21 év eredményét. A beadás határideje márc. 15. és szeptember 15.
Miókovics Eszter elmondta, első lépésként össze kell gyűjteni azokat a NABE tagokat (4-5
fő), akik a szükséges idegen nyelv (angol) tudásának birtokában vannak, mert angol a
munkanyelv és vállalni kell a pályázattal járó utazásokat is. A NABE lenne a főpályázó,
keresni kell a másik három országban társpályázókat, együttműködő partnereket. A
Balatonalmádi, Balatonarácsi és a Keszthelyi csoport az ülésen jelezte, hogy valószínűleg lesz
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alkalmas résztvevő tőlük, a Badacsonytomaji csoport gondolkodik a részvételen, Zamárdit és
Siófokot, Balatonszárszót még meg kell kérdezni.
D) Zöld Forrás pályázat
Az egyik munkacsoport témája volt az idei pályázati lehetőség. Korábban felmerült már, hogy
hiányoznak a strandokról, sétányokról a Balaton élővilágát bemutató információs táblák. A
jelenlévő csoportok közül a keszthelyi, balatonalmádi, fonyódi, badacsonytomaji, budapesti
(Tihanyba) jelezte, hogy keresik a táblák helyét és egyeztetnek az önkormányzatokkal.
Miókovics Eszter vállalta, hogy összeállítja a tábla tartalmát. Dönteni kell még a méretről és a
formáról, árajánlatokat kell kérni.
E) Környezet- és természetvédő Szervezetek Országos Találkozója, Zöld OT
- Őriszentpéteren lesz idén a környezetvédő szervezetek országos találkozója, ezen a NABE
két programmal vesz részt. Április 29-én este lesz a "Vizeink" szekció, melyet a NABE a
Reflex Egyesülettel közösen szervez. Április 30-án (szombaton) délelőtt a Zöld Majálison
mutatkozunk be információs sátrat állítunk föl és szemléletformáló programot szervezünk az
érdeklődőknek. Kellő számú jelentkező esetén buszos kirándulást szervezünk a Zöld
Majálisra. Mielőbbi visszajelzést kérünk, hogy honnan, hány személy jön el.
F) Madarak és Fák Napja
Szauer Rózsa ajánlja a csoportoknak, hogy vegyék fel a programjukba. Tavaly
Balatonarácson ebből az alkalomból szerveztek Fülemüle túrát a Koloska völgybe. A
programot az Magyar Madártani Egyesülettel egyeztetni kell, mert ez az ő régebbi ötletük,
lehet tőlük kísérőt kérni.
G) SZMSZ
2014. november 11. óta hatályos a NABE új PTK-nak megfelelő Alapszabálya. Az
Alapszabály szerint SZMSZ-t kell írnunk. Az SZMSZ célja, hogy segítse a NABE
működését. Bele kell írni mindazokat a feladatokat, amiket az Alapszabály az SZMSZ-be
utal, továbbá azokat a gyakorlati működési szabályokat, amikre igény merült föl. Ide
tartoznak elsősorban a csoportok működésének részletszabályai.
Szauer Rózsa mindenképp szükségesnek tartja, hogy a csoportoknál is legyen vezetőség,
a csoportvezetőnek legyen megválasztott/megnevezett helyettese és egy pénztáros, ez
minimum 3 fő.
Az SZMSZ szövegének tervezetét emailes kapcsolattartással állítjuk össze, és a következő
küldöttgyűlés elé tárjuk.
3. napirendi pont:
Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató és tervezés (NEA, Zöld Forrás, Visegrádi Alap).
Mindkét NEA pályázatot beadtuk, az első szűrőn, a formai megfelelésen már túljutottak. A
többi pályázati lehetőséget a 2. napirendi pontnál megtárgyaltuk.
4. napirendi pont:
Csoportvezetők rövid beszámolója, "zászlóshajó" projektek bemutatása.
A küldöttgyűlést megelőző napon szakmai képzést szerveztünk, kihasználtuk az estét és sok
témát megbeszéltünk, a munkacsoportok aktívan dolgoztak.
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Miókovics Eszter a közösségi oldalak alkalmazását mutatta be, a facebook oldalak
lehetőségeiről és használatáról a helyszínén gyakorlati segítséget adott. A munkát folytatja,
várja a "tanulók" jelentkezését.

Kelt:
Balatonarács, 2016.02.15

............................................
Egyesület elnöke

..........................................
jegyzőkönyvvezető

............................................
levezető elnök

............................................
jegyzőkönyv-hitelesítő

............................................
jegyzőkönyv-hitelesítő
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