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Jegyzőkönyv
A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület közgyűléséről
Időpont: 2015. május 23. 10.00 óra
Jelen vannak: Az egyesület tagjai és a meghívottak, a jelenléti ív szerint.
Kemenczei Róbert elnök köszönti a megjelent egyesületi tagokat, majd megállapítja, hogy a
közgyűlés határozatképes, mivel az egyesületi tagok 50%-a plusz egy fő megjelent a közgyűlésen.
Ezt követően javaslatot vár a levezető elnök személyére. A közgyűlésen részt vevők Kemenczei
Róbertet kérik fel a gyűlés levezetésére, amit a közgyűlésen megjelent szavazati joggal rendelkező
tagok a nyílt szavazás során egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatnak.
A levezető elnök jegyzőkönyv vezetőjének javasolja Erdős Kornél Istvánt, jegyzőkönyv
hitelesítőinek pedig Juhász Bencét, illetve Salekovics Gergelyt.
A közgyűlésen megjelent szavazati joggal rendelkező tagok a nyílt szavazás során egyéb javaslat
nem lévén egyhangúlag elfogadják a fenti személyeket.
A fenti személyek megválasztása után a levezető elnök javaslatot tesz a napirendi pontokra.
1. 2014. évi pénzügyi beszámoló, Eseménybeszámoló és Közhasznúsági jelentés elfogadása.
2. 2015. nyári közfoglalkoztatás június-augusztus hónapokban.
3. Egyesületünk által működési költségek támogatására beadott pályázatának aktuális állása.
4. 2015. évre tervezett programok.
5. Egyéb felvetések, javaslatok.
A levezető elnök kérdésére más napirendi pont nem érkezik.
Az első napirendi pont keretében Brolly Péter ismerteti a 2014. évre vonatkozó közhasznúsági
jelentést, különös tekintettel egyesületünk működésére, tevékenységére az elmúlt évben.
A közhasznúsági beszámoló ismertetése után Kemenczei Róbert ismerteti a megjelentekkel az
egyesület 2014. évi pénzügyi mutatóit, beszámolóit. Kiemeli, hogy az egyesület nagyon sikeres,
eredményes évet tudhat maga mögött, hiszen a 2001-es év után a tavalyi 2014-es év volt a második
legjobb éve az egyesületnek fennállása óta minden tekintettben. Több kiadási költséget
minimalizáltunk, javult a tagság tagdíjfizetési hajlandósága, több támogatást sikerült elnyerni a
működésünk biztosításához, melyek közül az egyik legjelentősebb támogatás a 2014. évi nyári és
téli közfoglalkoztatási programokhoz volt köthető. 2014-ben is végeztek önkéntes munkát a tagok
közül többen és a kívülállók is, így a pénzügyi stabilitáson kívül ezen emberek munkája is
hathatósan hozzájárult ahhoz, hogy sikeres évet zárhattunk.
A részletes pénzügyi mérlegbeszámoló és kimutatások ismertetése után Erdős Kornél István
beszámol a 2014. év főbb történéseiről.
A beszámolókkal kapcsolatban kérdés nem merült fel a jelenlévők részéről, ezért a beszámolók
végén a levezető elnök elfogadásra javasolja 2014. évi pénzügyi beszámolót, Eseménybeszámolót
és a Közhasznúsági jelentést és annak mellékleteit, amelyet a levezető elnök kérdésére a jelenlévő
szavazati joggal rendelkező tagok a nyílt szavazás során egyhangúlag fogadnak el a 2015.05.23/I.
számon.
A második napirenddel kapcsolatosan Kemenczei Róbert levezető elnök részletesen beszámol a
2014. évi nyári és téli közfoglalkoztatási programokról, itt kerül megemlítésre, hogy a nyári
közfoglalkoztatási projekt kiemelten sikeres volt, mert sikerült az általunk kezelt Kapostüskevár
vasúti megállóhelyet rendben tartani. Folyamatos zöld terület gondozások, virágosítások voltak,
valamint az itt vonatra szállók is örültek annak, hogy időről-időre menetrendi információkat
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kaphattak és állandó segítségben volt részük minden téren. Mivel továbbra is igény van arra, hogy
állandó felügyelet legyen az állomáson, annak környezte továbbra is rendezett képet mutasson, ezért
a közgyűlést levezető elnök ismerteti, hogy az egyesület elnöke tárgyalásokat folytatott a Somogy
Megyei Kormányhivatal kaposvári munkaügyi kirendeltségével egy újabb nyári közfoglalkoztatás
támogatásáról. Az ehhez szükséges dokumentumokat az egyesület kitöltötte és beadta. A beadott
kérelem kedvező elbírálásban részesült, így három hónapig június 1-tól augusztus 31-ig ismét
lehetőség nyílik 1 fő közmunkás foglalkoztatására épületgondnoki munkakörben. Ezen ügyben már
a szükséges Hatósági Szerződés is aláírásra került. A gondnoki feladatokat az egyesület kérése
alapján továbbra is Kemenczei Róbert látja majd el főállásban.
Az egyesület 85 %-os vissza nem térítendő támogatást kap a közfoglalkoztatott munkabér és járulék
költségeire, így csak a fennmaradó 15 %-os költség terheli az egyesületet, melyhez az önerő
rendelkezésre áll. A közfoglalkoztatáshoz egyesületünk 229 095 Ft támogatásban részesül a
kormányhivatal munkaügyi szervétől.
A jelenlévők nagyon örülnek az újabb lehetőségnek és támogatják, hogy Kemenczei Róbert ismételt
közfoglalkoztatásba kerüljön az állomáson, mert így ismét lesz állandó felügyelet.
Ezt követően a levezető elnök a jelenlévők támogatását kéri az Alapító okirat 14§ 4.) pontja szerinti
munkáltatói jogkör gyakorlásával megbízandó személy ügyében. Kemenczei Róbert levező elnök a
munkáltatói jogkör gyakorlójának továbbra is Erdős Kornél Istvánt, az egyesület elnökhelyettesét
javasolja e tisztégében megerősíteni. Mivel más személyi javaslat nem érkezik, így a közgyűlés
továbbra is Erdős Kornél Istvánt bízza meg a munkáltatói jogkör gyakorlásával és a
közfoglalkoztatással kapcsolatos dokumentumok aláírására a nyílt szavazás során egyhangúlag
2015.05.23/II. a megbízást elfogadja.
A harmadik napirend keretében az egyesület vezetősége ismerteti a jelenlévőkkel, hogy február és
március hónapokban egy Működési célú pályázat került kidolgozásra és beadásra az egyesület
könyvelőjével közösen a Nemzeti Támogatáskezelő Alaphoz. Az általunk benyújtott pályázat
pénzbeli értéke a városrész kedvenc vasútállomása címmel 3 481 200 Ft. Ehhez az összeghez
egyesületünk 180 000 Ft pénzbeni és 236 250 Ft értékű önkéntes munkát ajánlott fel. Az önkéntes
munkát 6 egyesületi tag ajánlotta fel ehhez a projekthez. E "NEA "pályázat keretében támogatási
igényt nyújtottunk be 1 fő 12 hónapos minimálbéres foglakoztatásának költségeihez,
lehetőségekhez képest több fő egyszerűsített foglalkoztatásához 90 nap időtartamra, munka és
védőeszközök beszerzésére, tárgyi eszközök beszerzésére: talicska, létra, fűnyíró, fűkasza,
irodaszerek megvásárlására: fénymásolópapír, nyomtatófestékek, tollak, mappák, számítógép
beszerzésére, adminisztrációs költségekre: könyvelés, bérszámfejtés, pályázatírás, az irodahelyiség
kifestésére, banki és postaköltségek kifizetésére, szórólapok, plakátok készítésére.
A benyújtott pályázatot a pályázatkezelő befogadta, tartalmi és formai ellenőrzése is megtörtént ez
alapján jelenleg egy másik bizottság véleményezi és ezt követően várhatóan júniusban várható
valamilyen értesítés arról, hogy az általunk megigényelt összegből mennyi támogatást kapunk, ezt
követően kerülhet sor a szükséges szerződések megkötésére, majd az elnyert támogatás
felhasználására 2016. márciusáig, melyet a szigorú elszámolás követ.
A negyedik napirend keretében kerülnek megbeszélésre a 2015.évre tervezett programok és
események, melyekre a következő javaslatok érkeztek.
-2015. május 31-én gyermeknapi kiállítás tartása.
-2015. június 20-án egész délutános és estés nyitva tartás a Múzeumok éjszakáján.
-2015. június 27-én kiállítás tartása a Rippl-Rónai Emlékházban a Múzeumok éjszakáján.
-2015. július 12-én vasutasnapi kiállítás megtartása.
-2015. augusztus folyamán kerékpáros kirándulás a Kaposvári Cukorgyár egykori keskeny
nyomközű gazdasági vasútjának maradványaihoz Rácegres térségébe.
-2015. szeptember 17-e körül évfordulós kiállítás tartásában való részvétel Nagyatádon.
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-2Bevezető rész:
A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület (VLVTE) 1999. április 30-án kezdte meg a működését.
Jelenlegi formájában 2012. október 31-e óta működik jogerősen a 2011.evi CLXXV. tv (Ectv.)
rendelkezései és a civil szervezetek közhasznúságával, gazdálkodásával kapcsolatos egyéb
jogszabályok és rendeletek alapján.
Az egyesület általános célja a vasúti közlekedés hagyományainak ápolása, a vasúti közlekedés
történetének bemutatása, valamint a vasúti közlekedés ismereteinek terjesztése. E cél megvalósítása
érdekében egy vasúttörténeti állandó kiállítást üzemeltetünk a Kapostüskevár MÁV megállóhely
épületében, mely épületet, – lévén állami tulajdon – a MÁV-val történt megállapodás alapján
kezelünk és tartunk rendben.
Közhasznúság keretében az egyesület az egységes szerkezetbe foglalt és hatályos alapító okirata
szerinti 4§/ 7.) pontjának alpontjai szerint Kapostüskevár MÁV megállóhelyén levő állandó
vasúttörténeti gyűjtemény gondozását, bemutatása által nevelést, oktatást, kepésségfejlesztést,
szakmai tudományos és ismeretterjesztő kiállításokat, fórumokat és konferenciákat szervez.
Kapostüskevár MÁV megállóhely megőrzésével, gondozásával, valamint a vasúttörténeti relikviák
összegyűjtésével és a bemutatásával az egyesület kulturális örökség megóvását is ellátja. Az
egyesület népszerűsíti a vasúti közlekedés egyértelmű előnyeit a természet és környezetvédelem
jegyében. Az egyesület a fenti közhasznú célok mellett a hatályos alapító okirata szerinti 4§/ 7.1)
pont alapján állami, illetve önkormányzati közfeladatot is ellát a MÁV Zrt.-vel megkötött
megállapodások alapján, amelyek szerint kezelés keretében a vasúti megállóhely külső
környezetének gondozását (fűnyírás, parlagfű-mentesítés, növények gondozása, hólapátolás, stb.)
végzi folyamatosan, üzemeltetés keretében pedig ellátja a napi szintű munkákat (utasváróterem
nyitva tartása alkalmanként, az épület tisztán tartása -takarítása, kisebb állagmegóvó és javító
karbantartási munkálatok elvégzése, állandó gondnoki felügyelet).
Közhasznú tevékenység keretében nevelés, oktatás -ismeretterjesztés, természetvédelem, kulturális
örökség megóvását végezzük, a következő jogszabályok alapján:
1997. évi CXL tv.76§ (2) g.), 2011. évi LXIV (Kot.) 5., 1996. évi LIII és 1995. évi LIII, 2005. évi
CLXXXIII tv. 2§ (4) 3.)- 2§ (5) 4.) – 14§ (1) -31§
Fő feladataink az alábbi területekre koncentrálódnak:
• Bemutatni a MÁV-nál üzemelő gőz-, dízel-, villamos mozdonyok, motorvonatok, valamint az
egyéb más vasúti járműveket.
• Vasúttörténeti előadások, modell-, makett- és vasúttörténeti kiállítások szervezése, lebonyolítsa.
• Vasúti régiségek, relikviák gyűjtése, rendszerezése, vasúttörténeti kirándulások szervezése.
• Kapcsolatok felvétele a hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel, egyesületekkel, baráti
körökkel, klubokkal és magánszemélyekkel.
• A kapostüskevári MÁV megállóhely környezetének rendben tartása.
A Közhasznú tevékenység célcsoportja minden olyan személy, aki érdeklődik a vasúti közlekedés
iránt életkortól és foglalkozástól függetlenül, illetve mindazon emberek csoportja, akik
Kapostüskevár vasúti megállóhelyet veszik igénybe, mint az utazóközönség.

Közhasznú tevékenység rövid bemutatása:
Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés
2014-ben is – a korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk az ifjúság vasút
szeretettére való nevelésére. A vasút, különösen történetének és működésének megismerésére és
szeretettére való nevelés, oktatás, kepésségfejlesztés és ismeretterjesztés keretében tartottuk nyitva
egész éven át meghatározott nyitvatartási napokon állandó vasúttörténeti gyűjteményünket. Több

nyílt napot is tartottunk a rendes nyitva tartásokon kívül. Így volt 15 éves egyesületi emléknap, 12
éves a kiállítás nap, Gyermeknap, Múzeumok éjszakája, Vasutasnap, Kulturális örökségnap,
Mikulásnap és Adventi kiállítás.
A hozzánk ellátogató óvodás, iskolás és nyugdíjas csoportok tagjai megismerhették a
vasútmodellezést. Láthattak a kiállítóhelyen felállított terepasztalokat, régi fényképeket a vasútról
és a vasút működéséhez, történetéhez kapcsolódó relikviákból is ízelítőt kaphattak.
Külső kiállításra 2014-ban is több felkérés érkezett külső kiállításokra, azonban csak egy felkérést
tudtunk teljesíteni, ezért a Rippl Rónai Megyei és városi hatókörű múzeummal együttműködve
kapcsolódtunk a Múzeumok éjszakája elnevezésű országos programsorozathoz, így az általunk
kezelt vasúttörténeti gyűjteményt és vasúti állomást tekinthették meg az érdeklődők, valamit
terepasztalainkat csodálhatták meg. Ennek a programnak volt a része a kaposvári Rippl Rónai
Emlékházban is egy egész napos kiállítás megtartása vendégkiállítóként.
A múzeumi napokon kívül közös kirándulásokat is szervezetünk, melyen nem csak egyesületi tagok
vettek részt. Voltak kirándulások többek között Keszthelyre a Georgikon Majortörténeti
kiállítóhelyre, Kisvasutak napjaira és közösen tekintettük meg a Kaposváron rövid ideig
tartózkodott Holokauszt vagonkiállítást. Összesen 10 közös kirándulást sikerült megszervezni.
Kulturális örökség megóvása-Örökségvédelem
Egyesületünk ennek keretében népszerűsíti a magyar vasutat, illetve bemutatja az érdeklődök
részére a vasút múltjához kötődő már nem használt tárgyi eszközöket és mozdony típusokat.
A vasúti közlekedés egyértelmű igényének hangsúlyozására egy állandó vasúttörténeti gyűjteményt
tartunk fenn, melyet az érdeklődök előre meghatározott időben tekinthetnek meg a MÁV Zrt.
Kapostüskevári
vasúti megállóhely épületében. Egyesületünk az épületben vasúttörténeti
előadásokat, tárlatvezetéseket és évente vasútmodell kiállításokat is szervez. A megállóhely külső
környezetét az egyesület tagjai és külső önkéntesek tartják rendben, a területet kaszálják és minden
évben virágos az utasperon és tiszta környezet fogadja az utazóközönséget, így volt ez 2014-ben is.
Az állomás gondozottságát és igényes környezetkultúráját az önkormányzat is elismerte egy dísz
oklevél által.
Folyamatosan gyarapodtak a vasúthoz kapcsolódó régi eszközök és tárgyak. Több régiség újult meg
a kezünk között, melyeket kiállításokon is bemutattunk a széles közönségnek.
A Kaposvár állomáson kiállított 376 642 pályaszámú gőzmozdonyt továbbra is szemmel tartottuk,
környezetét
rendben
tartottuk
és
a
járművet
is
rendszeresen
takarítottuk.
Megmentésre került Sántos település határában az egykori Kaposvár-Szigetvár vasútvonal részeként
funkcionáló egyik Kapos híd pillér, amely mellé vasúttörténeti pihenőhelyet tervezzünk a jövőben.
Közérdekű tevékenység:
2014-ben is teljesítettük vállalt feladatunkat a Magyar Államvasutak Zrt. és a társszervezetek felé,
mivel egyesületünk tagjai egész éven át folyamatosan tartották rendben a tüskevári városrészben
található Kapostüskevári vasúti megállóhely környezetét. A megálló épülete körüli zöld területeket
folyamatosan kaszáltuk, parlagfűmentesítettük, virágosítottuk és parkosítottuk.
Télen hó- és csúszás mentesítettük a burkolt részeket. Egyesületünk tagjai és önkéntesei lefestették
Kapostüskevár MÁV állomás épületének tűzlétráját, valamint kültéri padok is állításra kerültek az
utazóközönségnek. A Sántos település határában megmentett vízügyi és közlekedési műtárgy
környezetét is folyamatosan kaszáltuk.
A közérdekű tevékenységeket a 2005. évi LXXXVIII: törvény alapján öt önkéntes segítette és négy
hónapon át egy köz-foglalkoztatott. Az önkéntesek összesen 614 órát dolgoztak, ebből az önkéntes
tagok 494 órát, az egy külsős munkatárs pedig 120 órát teljesítettek.

Az év főbb eseményei a következők voltak:
2014. január:
A téli időjárás következményeként ebben a hónapban folyamatosan hó-és csúszásmentesítettük a
MÁV Zrt. irányában vállaltaknak megfelelően az általunk kezelt Kapostüskevár MÁV
megállóhelyet.
Elkezdtük szervezni 2014. évi eseményeinket.
2014. február:
Az egyesület elnöksége megkezdte az éves közgyűlés előkészítését. Elindult a szokásos személyi
jövedelemadó 1%-os kampányunk (szórólapok, plakátok, médiamegjelenések).
Egy közös Veszprémi kirándulásra is sor került több tagunkkal, akikkel meglátogattuk Csókás
Lászlót és megnéztük épülő vasútmodell kiállítását.
2014. március
A téli időjárás elvonulásával elkezdtük a MÁV Zrt. irányában vállaltaknak megfelelően az
általunk kezelt Kapostüskevár MÁV megállóhelyen a 2014. évi zöldterület gondozást.
Egy közös Keszthelyi kirándulásra is sor került több tagunkkal és más érdeklődőkkel is, akikkel
meglátogattuk a Festetics kastélyt, a Vadászati és Történelmi modellvasút kiállítást, a Georgikon
Majortörténeti kiállítást és egy kályha kiállítást. Kapcsolatépítésre került sor a Georgikon
Majortörténeti kiállítással.
2014. április
Ebben a hónapban az egyesület megtartotta az éves közgyűlését, melyen elfogadásra került a
2013. évi eseménybeszámoló, pénzügyi mérlegbeszámoló és a közhasznúsági jelentés, valamint a
2014. évi programok és események.
Egy közös Keszthelyi kirándulásra is sor került több tagunkkal és más érdeklődőkkel is, akikkel
meglátogattuk Georgikon Majortörténeti kiállítás szezonnyitó rendezvényét. Keszthely mellett
jártunk Mesztegnyőn, Balatonfenyvesen és Fonyódon is, ahol közös vonatfotózásokra került sor.
Vasúttörténeti emlékmentésbe kezdtünk a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Kaposvári
Szakaszmérnökségével közösen Sántosnál, így nem került elbontásra a Kapos folyó
mederrendezése során az egykori Kaposvár-Szigetvár HÉV vasút folyón átívelő egykori vasúti
hídjának beton tartó pillére. A távoli jövőben itt egy vasúttörténeti emlék és pihenőhely lehet, ha a
szükséges támogatások ehhez realizálódnak.
Elindítottuk a 15 év, 15 látogatás, 15 hétvége programunkat az állandó kiállítóhelyünkön
Kapostüskeváron, amely során egészen augusztusig kedvezményesen biztosítottuk az
érdeklődőknek a múzeumunk megtekinthetőségét.
Az egyesület tagjainak egy része megünnepelte az egyesület 15 éves fennállását és megemlékezett
az 1999. április 30-ai megalakulásáról.
2015.május
Ez a hónap volt talán a legsűrűbb az egyesület életében.
Több közös kirándulásra került sor több tagunkkal és más érdeklődőkkel is.
Kisvasutak napjain vettünk részt Mesztegnyőn és Kaszó-pusztán.
Megtekintettük az Élet Menete Alapítvány meghívása által a Holokauszt vagonkiállítást
Kaposvár vasútállomásán.
Az állandó vasúttörténeti és modellkiállításunk 12 éves fennállásának alkalmából egy egész
délutános nyitva tartással vártuk az érdeklődőket.
Gyermeknapi vasúttörténeti és modellkiállítást, valamint a Kaposvár vasútállomáson kiállított
gőzmozdonynál nyílt napot tartottunk.
Az általunk kezelt Kapostüskevár vasúti állomás épületében takarítást végeztünk és megkezdődött
a külső környezetet csúfító betontömbök elszállítása, virágokat helyeztünk ki.

Állandó múzeumunkban több látogatói csoportot is fogadtunk, így a kadarkúti Jálics Ernő
Általános iskola tanulói mellett fogadhattuk a Kaposfüredi plébániától érkezőket is.
Kiállításainkról, rendezvényeinkről rendszeresen beszámolt a helyi média és az országos szaklap
az Indóház vasútbarát magazin.
2014. június
2014-ben csatlakoztunk először a Múzeumok éjszakája országos programsorozathoz, így ennek a
szervezésén munkálkodtunk.
Folyamatosan zajlott Kapostüskevár MÁV állomáson a zöld területek karbantartása.
Tárgyalásokat kezdeményeztünk a Kaposvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével
közfoglalkoztatás támogatása miatt, ez eredménnyel zárult így ennek megerősítésére rendkívüli
közgyűlést hívtunk össze.
Részt vett az Egyesület a Múzeumok éjszakájában Június 21-én állandó kiállításunk nyitva
tartásával., valamint Június 28-án egyik bemutató terepasztalunkkal a Rippl-Rónai Emlékháznál
Kaposváron.
Ebben a hónapban is több médiahír szólt tevékenységünkről, melyek közül talán a " Pusztulnak
a vasúti emlékek a Zseliciségben" című írás volt a legérdekesebb.
2014. július
Egyesületünk ebben a hónapban megkötötte a Kaposvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltségével a szükséges megállapodásokat a közfoglalkoztatáshoz, valamint minden egyéb
ehhez kapcsolódó lépést megtett, így Július 1-től állandó gondnok volt a megállóhelyen 3
hónapig.
Az elindult közfoglalkoztatási programról több média is beszámolt.
Beneveztük Kapostüskevárt Kaposvár város városgondnoksága által elindított Virágos Kaposvár
versenybe.
Vasutasnapi nyílt nap megrendezésére került sor a megállóhelyen, melyet igen nagy érdeklődés
kísért. Sok érdekes program és bemutató várta az érdeklődőket. Az eseményről több média is
beszámolt.
Részt vettünk a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen tartott mezőgazdasági gépbemutatón
Keszthelyen.
2014. augusztus
Az állomást megtekintette a Virágos Kaposvárért pályázat zsűrije.
Egy jó hangulatú elnökségi ülésre került sor Szentlászló településen, ahol számos fontos kérdés
került megtárgyalásra az egyesület jövőbeni feladatairól.
2014. szeptember
Padok kerültek állításra a vasúti megállóhelyen több támogatásnak köszönhetően, lefestésre
került az állomás épületére vezető tűzlétra is és több kisebb szépítés, javítás is történt. Az
állomáson történt padok állításáról több média is beszámolt.
Több látogatót is fogadtunk a múzeumban nyári nyitva tartás keretében.
Folyamatosan gyarapodott a nyár folyamán a vasúttörténeti kiállítás kiállítási anyaga és több
kisebb régiség is megújulhatott.
Nyitva tartottuk kiállításunkat a Kulturális Örökség napjain.
Véget ért a nyári közfoglalkoztatás az egyesületnél, amely sikeres és hasznos volt.
2014. október
Elismerő dísz oklevélben részesültünk az állomás folyamatosan virágos és szép környezetért
Kaposvár városától.
Felkészültünk a 2014. évi mindenszentek és halottak napjára.
Látogatókat fogadtunk a múzeumban a Berzencei idős otthonból is.

2014. november
Az egyesület tagjai kordonnal zárták le az állomás zöld területeit, melyről több helyi média is
beszámolt. A tagok állandó ügyeletet tartottak az állomáson a halottak és mindenszentek napján,
itt egy kis megemlékezésre is sor került ekkor az elhunyt vasutas dolgozók emlékére.
Egyesületünk megkötötte a Kaposvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével a
szükséges, újabb támogatási pályázatot és az ez alapján elnyert hatósági megállapodást amely
biztosította azt, hogy a nyári projekt után télen is lehetett közmunkás és ezzel együtt állandó
felügyelet az állomáson, így december 1-től állandó gondnok volt a megállóhelyen 3 hónapig.
Egyesületünk rendkívüli közgyűlést is tartott, amely megalapozta a téli közfoglalkoztatás ügyét,
valamint ismertetésre került az állomás házirendje is.
2014. december
Egyesületünk mikulásnapi és Adventi nyitva tartást szervezett a vasúti múzeumunkban érdekes
programokkal.
A téli közfoglalkoztatás keretében szépült az egyesület által használt vasútállomás, folyamatos
volt a téli szolgálat.
Több tagunk vett részt egy veszprémi kiránduláson Csókás László vasútbarátnál megtekintve az
ott épülő vasúti terepasztalt és kiállítást.

Számviteli beszámoló:
Az Egyesület tárgyévi pénzügyi adatai (mérleg és eredménylevezetése) jelen közhasznúsági
beszámolóhoz mellékelve van, az a beszámoló szerves és elválaszthatatlan részét képzi.
Költségvetési támogatás:
Az Egyesület a tárgyévben a lakosság által felajánlott Szja 1%-bol befolyt 63 906 eFt összeggel
részesült költségvetési támogatásból.
Ezen összegből 32 010 Ft-ot fordítottunk célfeladatunkra Kapostüskevár MÁV megállóhely kezelési
feladatinak ellátásra. Ezen összegből 2-szer került lekaszálásra 2100 m2 terület és 8-ször került
lekaszálásra 1325 m2 zöld terület.
A további 31.896 Ft-ot működésre és az általunk használt helyiségek takarítására, karbantartására,
rendezvények megtartására, kiállítás fejlesztésére használtuk fel.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Anyagi forrásainkat tagdíjak, adományok, pályázatok, kompenzációs díjak, a lakosság által
felajánlott Szja 1%-ok, vasúttörténeti gyűjteményünk belepőjegy bevételei teszik ki, ezek a források
elegendőek voltak az egyesület fenntartásához 2014-ben is.
Cél szerinti juttatások kimutatása:
Az Egyesület magánszemélyektől 10 000 Ft cél szerinti támogatást kapott, melyet a
közfoglalkoztatás egyéni védőeszköz és munkaruházatára fordítottunk.
Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól kapott
támogatás:
– A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület kérelem alapján részesült Felder Frigyes
önkormányzati képviselő képviselői keretéből működésre 150 000 Ft összegű támogatásban, melyet
adminisztrációs feladatainkra, kiállítások megtartásra, eszközbeszerzésre és a vasúti megállóhelyen
használt fűnyírók karbantartására és üzemeltetésére használtuk fel, valamint a nyári
közmunkaprogram bérköltségeit terhelő járulékbefizetéseknek tettünk eleget.
– A Verebélÿ LászIóVasúttörténeti Egyesület kérelem alapján részesült a Somogy megyei

1. számú melléklet
(Kimutatás főbb bevételek kiadások exel tábla)

2. számú melléklet
(Könyvelési kimutatások)

3. számú melléklet
(OBH)

