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1. Elnöki köszöntő
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"Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat húznak föl, az optimisták
pedig vitorlákat." - Ismeretlen
Aktuális jelentésünkben a „Kulturno društvo Kerestur” Közművelődési Egyesület
Murakeresztúr

közhasznú,

nonprofit,

civil

szervezet,

2014-évi

felelősségvállalási

tevékenységéről számolunk be.
Az elmúlt két évtizedben a magyarországi civil társadalom, jelentős változáson ment
keresztül. A szervezetek egy része professzionalizálódott, más része klasszikus "civil" maradt,
vagy, mert az akart maradni, vagy, mert nem tudott továbblépni. Az európai integrációs
folyamat során jelentős pénzügyi források nyíltak meg Magyarország, így a magyar civil
társadalom számára is. Ezeket a forrásokat azonban nem mindig sikerült a megfelelő módon
elérni és felhasználni.
Működésünk hatékonyabbá és eredményesebbé tétele érdekében fenntarthatósági jelentés
készítettünk.
Szervezetünk részt vesz a közművelődési feladatokban, a helyi hagyományok és a horvát
kultúra ápolásában.
Hiszünk abban, hogy a közhasznú tevékenységeinkkel Murakeresztúrt, a környezetünket és a
magyar társadalmat szolgáljuk. Fontosnak tartjuk a gazdasági fejlődést.
Felelősségvállalásunk a FALU TV Murakeresztúr szolgáltató tevékenységével is szorosan
összekapcsolódik. Szakértelmünkkel, kulturális csoportjainkkal, saját eszközeinkkel, valamint
önkéntes

munkatársaink

feladatai

révén,

hozzájárulunk

a

társadalmi

változások

előmozdításához.

Kovácsné Deák Erzsébet elnök
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2. Az egyesület bemutatása
A Közművelődési Egyesület Murakeresztúr 1991. július 23-án alakult elsődlegesen azzal a
céllal, hogy működtesse a FALU TV Murakeresztúrt, melynek részeként kiépítésre került a
település kábel Tv-s rendszere. Ekkor közel 400 fős tagsággal rendelkezett a szervezet. A cél,
hogy információt, közszolgáltatását nyújtson és videófilm szolgáltatást adjon. Ebben az
időben a kistelepülések életében meghatározó jelleggel bírt a televíziózás.
Pl. a nagykanizsai Városi Televíziót, 1985-ben az országban 6. helyi televízióként alapította
Nagykanizsa Városi Tanácsa.
6 évvel később, 1991-ben már egyesületi keretek között biztosítottuk Murakeresztúr helyi
televíziózását.
A kezdetben hétfői napokon 2 óra műsorsugárzási időkerettel, szerdai napokon ¼ óra
hirdetéssel működött. Saját műsorát a kábeltechnika részeként csak úgy tudta műsorra adni,
ha közben blokkolta egy másik csatorna adását. Ez idő alatt a szervezet felelős volt, minden
szolgáltatásért.
Az Országgyűlés a 2007. évi LXXIV. törvényben szabályozta a televíziós és rádiós
műsorszolgáltatások folyamatát.
A változások a Falu TV Murakeresztúrt sem kímélték, így a törvényi elvárások részeként a
Gelka – Hírtech felel a mai napig is a rendszer karbantartásáért. Közben az a kettősség
született, hogy bár a Gelka Hírtech bizonyos változtatást végzett, viszont a helyi televíziózás
„zátonyra futott”. A szervezet technikai felszereltsége elavult, amortizálódott. A stúdiósok
száma lecsökkent, nem volt biztosított a műsorsugárzás, szerkesztés, filmkészítés. Az akkori
vezetőség Körmendi István elnökletével, 2007-ben a közgyűlésen, a szervezet felszámolását
indítványozta.
Szerencsére ez nem történt meg. Új vezetőség vette át a helyet, Kovácsné Deák Erzsébet
elnök irányításával. Váltásra volt szükség, mely nem csak az elnökséget érintette, hanem az új
utak keresését is. Elindult a kiútkeresés…
A 2007- es év és a 2008-as év első fele kemény volt, reménytelennek tűnt az útkeresés.
2008 augusztus hónap második felére a Gelka-Hírtech által, kiépítésre került a csillagpont
rendszer, melynek részeként azóta, saját csatornával rendelkezünk.
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Ugyan ez idő alatt a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és Gyuricz László vállalkozó
támogatásával, elkészült az egyesület honlapja: www.falutv.murakeresztur.hu, szerkesztését
az elnök végzi.
Szintén a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat pályázata által új, műsorsugárzásra alkalmas
számítógépet kapott a szervezet.
A Falu TV Murakeresztúr 1200 nézettséggel működik.
A nagy múltú Rozmaring Asszonykórus 2008-ban csatlakozott az egyesülethez.
A Közművelődési Egyesület Murakeresztúr működési területe kibővült:
-

kultúra

-

telekommunikáció

-

közművelődés és

-

hagyományápolásra

A Zala Megyei Bíróság 2009.01.30-án, közhasznúsági nyilvántartásba vette a szervezetet,
bejegyző végzés száma: Pk.60.720/1991/16.
Sikeres, saját készítésű NCA pályázatoknak köszönhetően, kapcsolatépítés kezdődött a civil
szervezetek között, majd képzések, oktatások által erősödött a partner ill. saját szervezetünk.
A „Civil szervezetfejlesztés Zala megyében” című, TÁMOP-5.5.3-08/02-2008-0025
azonosítószámú projektrésztvevőjeként további képzés sorozatokon fejlesztettük az
egyesületet.
2011-ben létrejött a MURA néptánccsoport és a MURA dance.
2014-ben létrejött a CSALAMÁDÉ gyermek néptánccsoportunk.
Fotókört működtetünk.
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2.1.

Egyesületi vagyon
Az Egyesület bevételei:

a.) tagdíj
b.) szolgáltatás nyújtásból származó bevétel
c.) költségvetési támogatás
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott
költségvetési támogatás;
cb) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerint kiutalt összege;
d.) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés
ellenértékeként szerzett bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

2.2 Az egyesület céljai, közhasznú jogállása
Az egyesület célja:


A
horvát
nemzeti
közösség
érdekképviselete,
mindenekelőtt
az
emberi jogi és kisebbségi kérdésekben; a tudat, lelkiismeret és vallásszabadság terén; a
közoktatás és közművelődés terén; a nyelvhasználat és hagyományápolás terén; a
tájékoztatás és kiadói tevékenység terén; foglalkoztatási, szociális, gazdasági és
közigazgatási kérdésekben, valamint az anyaországgal, más államokban élő horvát
nemzeti közösségekkel, és a horvátországi nemzeti kisebbségekkel való
kapcsolattartásban.



Hagyományápolás, a régi kultúra és szokások fenntartása, a népdalok, néptánc és
népzenék megőrzése, átörökítése. Murakeresztúr község kulturális életének
fellendítése. Közművelődési,- kulturális, és egyéb programok, rendezvények
szervezése, ez irányú tevékenység segítése, koordinálása; a település és a térség
kulturális örökségének, hagyományainak (magyar és horvát), épített és természeti
környezetének ápolása és megőrzése.



A FALU TV Murakeresztúr működtetése. A lakosság közművelődésére
számot tartó közhasznú információk közzétételére vezetékes /kábeltévés/
televíziós információcsatornán, illetve honlapon keresztül.
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Nemzetiségi község lévén, horvát nemzetiségi műsorok készítése. A kulturális és
egyéb programok rögzítése, megörökítése az utókornak.



A hasonló céllal működő belföldi és határon túli civil szervezetekkel, illetve a
szomszédos országok településeivel való kapcsolatépítés. Közös rendezvények,
találkozók, programok szervezése.



A település és a térség gazdasági fejlesztésében való részvétel, az itt élők
életkörülményeinek javítása, a fenntartható fejlődés szem előtt tartása. Falusi
turizmus, turisztika, szálláshely kialakítása, annak ösztönzése, rendezvényszervezés,
gasztronómiai rendezvények ösztönzése.



Egészségmegőrzés céljából sportrendezvények szervezése.



Kiadványok készítése

Az egyesület közhasznú jogállása tekintetében
a.) az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 1997. évi CLIV. tv. az
egészségügyről 35. § (1)-(2)
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 2011. évi
CCXI. tv. a családok védelméről 1. § - 6. §
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, felnőttképzés 2011.
évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a)-u)
- kulturális tevékenység 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b)
-

-

kulturális örökség megóvása, 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország
helyi önkormányzatairól 23. § (4) 13., 2001. évi LXIV. tv. a kulturális
örökség védelméről 5 § (1)

-

műemlékvédelem, 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 61/B
§ (3)
természetvédelem, környezetvédelem 1996. évi LIII. tv. a természet
védelméről 64. § (1)

-

-

gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról 17. § (1)
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése 2011. évi CLXXXIX. Tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól 13. § (1) 10.
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-

társadalmi bűnmegelőzés 2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról 2. § (1)

-

a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon
túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység 2011. évi CLXXIX. tv. a
nemzetiségek jogairól 163. § (1)

-

a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.

- Sport 2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 163. § (1)
valamint
b.) Az Egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más
is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
c.) Az Egyesület mint közhasznú szervezet gazdasági- vállalkozási tevékenységet
csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti
tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez,
d.) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
e.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési és önkormányzati
képviselőjelöltet nem állított, és támogatott, továbbá ezt jelen alapító okiratban a
továbbiakban kizárja.
f.) Az Egyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait
bárki megkötés nélkül igénybe veheti.
Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát
honlapon és egyéb sajtótermékekben, a Falu Tv csillagpontos rendszerén való közzététel
útján biztosítja.
Az egyesület a céljai elérése és feladatainak végrehajtása érdekében az alábbi
tevékenységeket is végzi a szolgáltatások jegyzéke szerinti besorolásban:
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2.3. Az egyesület tevékenységei
Főtevékenység:
9499 ’08
Máshova nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység
Cél szerinti tevékenységek:
5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
7311 Reklámügynöki tevékenység
7312 Médiareklám
7420 Fényképészet
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8552 Kulturális képzés
8559 M.n.s. egyéb oktatás
9001 Előadó-művészet
9319 Egyéb sporttevékenység
Az egyesület feladatai a fenti célok elérése érdekében
- a lakosságot mindennapi, közhasznú információkkal való ellátása
- lehetőségeihez képest anyagi és erkölcsi eszközökkel támogatja a közhasznú
rendezvényeket, programokat
- céljainak megfelelő, főként nonprofit szolgáltatásokat alakit ki
- a célok megvalósítása érdekében pályázatokkal fordul a meghirdető
szervezetekhez
- vállalkozási tevékenységet folytat vagy vállalkozásban részt vesz alapvető
céljai ellátása érdekében, a vállalkozási tevékenység eredményét visszaforgatja
alapcéljaira
- kapcsolatot épít ki, együttműködik más civil, önkormányzati és gazdálkodó
szervezetekkel helyi, országos és nemzetközi szinten

3. Felelős szervezetirányítás
Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége,
amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlés ülései
nyilvánosak, amelyek nyilvánossága csak külön jogszabályban meghatározott esetekben
korlátozható.
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A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
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Az Alapszabály megállapítása és módosítása,
Az éves munkaprogram, költségvetés meghatározása, elfogadása
éves beszámoló elfogadása
A vezetőség éves beszámolójának elfogadása
Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása, az esetleges
költségtérítés, tiszteletdíj megállapítása
A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll.
Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját
tagjával,
vezető tisztségviselőjével , vagy ezek hozzátartozójával köt.
A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés.
A tagnyilvántartás rendjének meghatározása,
Az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása
A tagsági díj összegének meghatározása,
A gazdasági, vállalkozási tevékenység elhatározása
Oklevél, emlékplakett alapítása az eredményes tevékenység elismerése
végelszámoló kijelölése
azok a kérdések, amelyeket az Alapszabály vagy bármely jogszabály a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal.

3.1.

Szervezet felépítése

KÖZGYŰLÉS

ELNÖK

ELNÖKSÉG

ÖNKÉNTES

ÖNKÉNTES

ÖNKÉNTES

I.

ÖNKÉNTES

ÖNKÉNTES

Szervezeti ábra

Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. Az egyesületvezető tisztségviselői az
elnökség tagjai. Az elnökség hat tagból áll. Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen
részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület
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tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
Az Elnökség tagjai: az Elnök a két alelnök és három megválasztott tag.
Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja, titkos szavazással, határozatlan időtartamra. A
vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani, az alapszabály
felhatalmazása alapján a vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható az
egyesület tagjain kívüli személyekből.
A mandátum bármely okból történő megszűnésekor a Közgyűlés új tagot választ.
Az Elnök feladatai és hatásköre:
- a munkáltatói jogok gyakorlása az egyesület munkavállalói felett
- irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását
- az egyesület tevékenységéhez kapcsolódó szponzori szerződések megkötése
- a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása
- a közgyűlésen, mint levezető elnök közreműködik
- az elnökségi ülések előkészítése és levezetése
- az egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg
bíróság előtt
- az egyesület közgyűlésének és az elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése,
amelyből a vezetőszerv döntésének tartalma, időpontja, hatálya illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható
- éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából az Elnökség elé
terjesztése
- a közgyűlés és az elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az
érintettekkel történő közlése
- amennyiben ez mások vagy az egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti, és nem
veszélyezteti, a közgyűlés és az elnökség által meghozott határozatokkal, valamint az
egyesület beszámolóit és az egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.
- Az Egyesület Elnöke tevékenységét –megválasztása után – társadalmi munkában
végzi, de élve a törvény adta lehetőséggel Elnökségi döntés alapján a közhasznú célok
megvalósítása érdekében munkaviszonyt, vagy egyéb jogviszonyt is létesíthet az
Egyesülettel.
- Elnököt – akadályoztatása vagy távolléte esetén – az Elnökség által, tagjai sorából
választott alelnökök teljes jogkörrel és felelőséggel helyettesítik. Az Elnököt érintő
személyes jellegű kifizetéseknél, munkáltatói jogviszonynál az alelnököknek,
akadályoztatása esetén az elnökség egy tagjának van aláírási jogosultsága.
- a Közgyűlés, valamint az Elnökség üléseinek előkészítése és összehívása,
- az Egyesület képviselete,
- az Alapszabály, a Közgyűlés és Elnökség határozatai végrehajtásának
felügyelete,
- irányítja az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását,
- gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről,
- mindazon feladatokat ellátja, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a
Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.
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Az Elnökség hatáskörébe tartozik
- az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó
Ügyekben a döntések meghozatala;
- az egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala
- az ügyrend elfogadása
- etikai szabályok elfogadása
- a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
- az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
- a tagfelvétel jóváhagyása
- az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó,
a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
- az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
- a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
- az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
- részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
- a tagság nyilvántartása;
- az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
- az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a
közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés
biztosítása az érdeklődők részére,
- a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé
terjesztése.
- határozatok meghozatala pályázatok benyújtására céloknak megfelelő elvárással, pályázatok
lebonyolítása. Döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe.
- az egyesület működésének irányítása
- döntés átruházott hatáskörökben
- az Egyesület önkénteseinek, alkalmazotti létszámának és az alkalmazás
Feltételeinek meghatározása, útiköltség elszámolása a vonatkozó
jogszabályoknak előírásai szerint.
- A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl, megszűnik az elnökségi tagság, a tag
Halálával és lemondásával is, ilyen esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ.

3.2.

Etikai alapelveink

A Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ) is meghatározza a felelős gyakorlatokat
célzó alapelveket. Így a belső és külső kommunikációjában egyaránt elutasítja a
diszkrimináció és a korrupció minden formáját. Tevékenységünk tervezése és megvalósítása
során a jogszabályok maradéktalan betartásán túl, magasabb erkölcsi normák betartására is
törekszünk. Ezek az egyesületet, a munkatársakat, ügyfeleinket és beszállítóinkat is érinti.
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3.3.

Jogszabályi megfelelés
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Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről felhatalmazása alapján, a 2013. évi CLXXVII. tv. a társadalmi szervezetek
nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló IM rendelet (6/1989. IM rendelet)
egyesületekre vonatkozó szabályok betartásával működik szervezetünk. Munkánk során
figyelemmel kísérjük a ránk vonatkozó változásokat, korrigáljuk azokat.

4. Az egyesület stakeholder (érintett) elemzése
Belső érintettek:
Alapítók: Az Egyesületet 1991-ben alapította 400 tag, a tagság létszáma 2014-re 55 főre
csökkent le.
-

Elnök:

képviseli

a

szervezetet,

feladata

pályázatok

írása,

adminisztrációs

tevékenységek, emellett a Televízió munkálataival foglalkozik - stúdiófelvételeket
készít, szerkesztői munkát végez, hirdetésekkel kapcsolatos ügyintézést végez.
-

Alelnök: videofelvételek készítése, hirdetések felvétele, műsorsugárzásban való
részvétel, MURA dance irányítása.

-

Alelnök (2.): adminisztrációs, asszisztensi feladatok,

-

Elnökségi tag: vezeti, szervezi a Rozmaring asszonykórus munkáját.

-

Elnökségi tag (2): rendezvényszervezési feladatok

-

Elnökségi tag (3): pénzügyi feladatok intézése

Alkalmazottak:
-

1 fő kulturális közfoglalkoztatott

-

3 fő segédoperatőr /önkéntes/

-

1 fő technikai munkatárs /önkéntes/

Önkéntesek: önkéntesi kört kiépítése, jelenleg 20 fő.
Tagok: a Rozmaring asszonykórus, MURA néptánccsoport, MURA dance, Csalamádé
gyermek néptánccsoport tagjai, aktívan vesznek részt az Egyesület tevékenységében.
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Külső érintettek:
Vevők: A szolgáltatásokkal a település lakosságát célozzuk meg, ezen belül is három részre
lehet osztani célcsoportot:
-

A Falu TV műsorával a község teljes lakosságát szeretnénk elérni

-

A 10-14 éves korosztályt szeretnénk bevonni az egyesület tevékenységébe, ezzel az
„utánpótlás” problémája megoldani.

-

Az egészségmegőrző programokat elsősorban a lakosság nyugdíjas korú tagjai
számára szervezzük.

Beszállítók:
-

Nonprofit Könyvelő Egyesület

-

Előadók

Konkurencia:
Az Egyesület a településen nem számol konkurenciával, együttműködések alakultak ki a
hivatalokkal, szervezetekkel.
Stratégiai

partnerek:

Programok

színvonalasabb

megrendezésében,

anyagiakkal,

szakemberrel, tárgyi eszközök és feltételek biztosításával, önkéntesekkel, kapcsolatok
létesítésével, módszerek átadásával, együttműködés biztosításával, a saját programjaikba való
bevonással lehetőséget biztosítanak az Egyesület számára a gyümölcsöző együttműködések
kialakítására:
-

Letenyéért Közéleti Egyesület

-

Zaláért Egyesület

-

Pressburger Filmstúdió

-

Landorhegy Alapítvány

-

Celodin Zalai Alapítvány

-

Innovatív Dél-zala Vidékfejlesztési Egyesület

-

Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége

-

Zalai Falvakért Egyesület
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Állami intézmények, önkormányzatok:
-

Zrínyi Miklós Általános Iskola

-

Művelődési ház Murakeresztúr

-

NAV

-

Zala Megyei Bíróság

-

Országos Bíróság

-

Murakeresztúr Község Önkormányzata

-

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

Közvélemény: Az Egyesület tevékenységéről dokumentálható felmérés készült.
-

A tagok véleménye alapján, jó úton halad az Egyesület, új partnereket keresnek,
szívesen vesznek részt a programokon.

-

A kívülállók véleménye megoszlik az Egyesületről, vannak akik úgy látják, hogy a
Falu TV nem sugároz megfelelő mennyiségű helyi műsort, és nem látják fontosnak a
külső kapcsolatok építését.

-

Felmerülnek olyan igények és elvárások is, amiket az Egyesület jelenlegi állapotában
nem tud teljesíteni.

-

A véleményezők egy része tulajdonképpen semmivel sem elégedett.

-

Az eredményesség egyik mutatója, hogy a Rozmaring Asszonykórus mellett, 3 másik
kulturális csoport alakult a szervezeten belül.

-

A lakosság azon része, akik közelebbről látják a befektetett munkát, eredményeket, a
sok harcot, pozitív véleménnyel vannak az Egyesületről.

Média:
-

Az Egyesület honlapja (http://falutv.murakersztur.hu)

-

Facebook (Zrínyi Miklós Általános Iskola és művelődési ház)

-

Zala Krónika – Regionális TV-k összevágott műsora - Zaláért Egyesület

-

Zalai Civil Élet honlapja

-

Kanizsa TV – folyamatban lévő projektek tájékoztatója

-

Zalai Hírlap on-line

-

Murakeresztúr Falu honlapja (www.murakeresztur.hu)

Adományozók: 2011-től az SZJA 1 %-a, vállalkozók, magánszemélyek.
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5. Felelősségvállalás a munkavállalók felé
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A családbarát munkahelyi környezet megteremtése. Hatékony és kiszámítható működés
kiépítése. A bizalmi légkör kiépítése, a tervezhetőség, a humán erőforrás lényegesen nagyobb
kiszámíthatósága.

5.1.

Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőségi törvény 2003. évi CXXV. törvény betartása és betartatása. Az
esélyegyenlőség egy olyan általános alapelv, amelynek leglényegesebb szempontjai az
Európai Közösség alapító egyezményének 6. cikkelyében (tilalom nemzeti hovatartozás miatti
diszkriminációról) valamint a 119.cikkelyében (a nők és férfiak egyenlő bérezése) vannak
lefektetve. Ezek az alapelvek minden területen alkalmazandók, különös tekintettel a
gazdasági, társadalmi, kulturális és családi életre.

5.2. Egyéb juttatások
Egyesületünk tagjai kedvezményesen vehetik igénybe szolgáltatásainkat: pavilonsátor,
evőeszköz, tányér, sörpad garnitúrabérlés rendezvényekre. Nyomtatás, fénymásolás hirdetés
Falu TV-n keresztül kedvező áron.
Stúdiósainknak speciális kedvezmény: Korlátlan hirdetés, ingyenes kamera, digitális
fényképezőgép használat.

6. Felelősségvállalás az ügyfeleink felé
Megrendelőink/szolgáltatásaink

igénybevevői

számára

azon

munkálkodunk,

hogy

maximálisan megfeleljünk. A vállalt filmkészítést, fotókat időre elkészítsük. Kulturális
csoportjaink fellépéseit szervezzük, működésüket segítjük.
Fontos számunkra, hogy a határidőket megtartsuk és minőségi munkát adjunk ki a kezünkből.

7. Felelősség beszállítókkal szemben
Az etikai elvek betartását magunktól, beszállítóinktól és szerződött partnereinktől is elvárjuk.
Viszont egyesületünk mérete, piaci jelenléte kicsi, ezért a hatásgyakorlás kétséges. Ettől
függetlenül kötelezőnek tartjuk a felelős magatartást és a példamutatást.
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8. Felelősség a környezettel szemben
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A Közművelődési Egyesület Murakeresztúr ügyel arra, hogy céljainak megvalósítása során a
lehető legkisebb mértékben terhelje a környezetét.

9. Együttműködések
Stratégiai

partnerek:

Programok

színvonalasabb

megrendezésében,

anyagiakkal,

szakemberrel, tárgyi eszközök és feltételek biztosításával, önkéntesekkel, kapcsolatok
létesítésével, módszerek átadásával, együttműködés biztosításával, a saját programjaikba való
bevonással lehetőséget biztosítanak az Egyesület számára a gyümölcsöző együttműködések
kialakítására:
-

Letenyéért Közéleti Egyesület

-

Zaláért Egyesület

-

Pressburger Filmstúdió

-

Landorhegy Alapítvány

-

Celodin Zalai Alapítvány

-

Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége

-

Zalai Falvakért Egyesület

-

Innovatív Dél- Zala Vidékfejlesztési Egyesület

10. Társadalmi szerepvállalás
Amit a társadalomért teszünk az alapvető kötelességünk tevékenységünkön, jótékonysági
programjainkon és a közérdeken való elkötelezettségen keresztül. Ez alatt értjük a kulturális
csoportjaink aktivitását, térségi foci, - asztalitenisz és sakk kupák rendezvényszervezését.
Tehetséges gyerekek felkarolását. Hazai és kulturális rendezvények szervezését, segítését.
Gyermektáborok bonyolítását.

Murakeresztúr, 2015.03.30.

