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Beszámoló a Bajai Hajómalom Egyesület 2013. évi munkájáról
A Bajai Hajómalom Egyesület 2007.évi megalakulása óta folyamatosan azon dolgozik, hogy a dunai
hagyományokat ápolja, a vízhez kötődő tudományos munkát támogassa és a fiatal nemzedéknek átadja
azokat a halászattal kapcsolatos hagyományokat, szokásokat, melyek várunkra és a környező Duna
szakaszra jellemzőek.
Az egyesület fő célja, hogy egy működő hajómalom őrölje a gabonát a bajai Duna szakaszon,
változatlanul fennáll. Sajnos a jogszabályok egyesületekre kedvezőtlen módosulásai ebben
akadályoztak bennünket, de nem mondtunk le a megvalósítás kezdeményezéséről, sőt a Bács-Kiskun
megyei fejlesztési tervekbe, 2014-2020-as évek vonatkozásában nagy valószínűség szerint beépítésre
kerül. A már meglévő tervek, engedélyek nem jártak le, a hajómalom szerkezet karbantartása a
hajómalom kivitelezését végző mérnök utasítása alapján rendszeresen megtörtént az év folyamán
tagok és önkéntesek közreműködésével.
Az egyesület a Türr emlékműnél lévő mini skanzen folyamatos üzemeltetéséről gondoskodott a 2013.
évben is, ezúton mondok köszönetet az egyesület nevében azoknak a tagoknak, akik rendszeres
ügyelet vállalásával illetve pénzbeli adománnyal segített.
Az elmúlt év a mini skanzen sikerét hozta. Az év folyamán a rendezvény naptár szerint harminc
alkalommal fogadtunk csoportot, ezen események alkalmával mindig volt idegenvezetés a kiállításról,
a hajómalom egyesület történetéről. Az események alkalmával bemutattuk a kemence működését, az
érdeklődőknek a sárközi borsos-kalács készítésének fortélyait, a kisiskolásoknak az egyszerű linzer
sütemény élményét adtuk át. Nem hiányoztak a kézművesek sem, minden nagyobb rendezvényen több
lehetőséget is kínáltunk a gyerekeknek. A „Víz Világnapja” alkalmából márciusban rendezett városi
vetélkedőnek az egyik jelentős állomás a mini skanzen volt.
A foglalkozások alkalmával más civil szervezetek közreműködésével a Duna menti három nemzetiség
táncaival ismerkedhettek meg a Dunához kilátogató bajaiak és vidékiek egyaránt.
Tudományos előadásokat is rendeztünk Dr. Faludi Gábor történész tagunk aktív közreműködésével.
Meghívtuk Ferkov Jakabot a mohácsi múzeum igazgatóját, aki az egyesület által kiadott könyvet
mutatta be az érdeklődő közönségnek. Budapestről és Győrből is voltak egyesületi tagok ezen a
rendezvényen. A nyári „Halászlé Ünnepen” felszerelésre került a vesszőkerítés a skanzen
esőbeállójára és a jó hangulatot Rádi József fokozta, aki a Gemencről szóló könyvét mutatta be. Az
őszi fényképkiállítás is hozott sok új érdeklődőt, mely a régi Baját idézte, elsősorban a vízzel és a
folyóinkkal kapcsolatos témában. Köszönjük Klossy Irénnek az áldozatos munkáját, melyet minden
kiállítás alkalmával nyújtott nekünk.
A világ minden tájáról volt látogatónk, az európai országokon kívül Amerikából és Afrikából is
érkeztek, de még Japánból is fogadtunk vendéget. Baja város francia és német testvérváros
küldöttségét is megvendégeltük, a francia és német polgármester külön köszönetet mondott a szíves
vendéglátásért.
Nem utolsó sorban szeretnék azokról a gyerekcsoportokról beszélni, akik a bajai és környékbeli
iskolákból érkeztek és szebbnél szebb köszönő sorokat írtak a vendégkönyvbe. Számuk megközelítette
az ezer főt. Nagyon hálásak vagyunk ezeknek a gyerekeknek, mert ők már kihozzák a családhoz
érkező főleg vidéki vagy külföldi vendégeket és mesélik az itt szerzett élményeiket. Nagyon jól tudjuk
kezelni a csoportokat. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a tagoknak, akik rendszeresen
segítenek a csoportok fogadásában, aktív munkát vállalnak a kemencenagy szerepében és a napi nyitva
tartást is segítették megoldani.

Köszönöm a vezetőség munkáját, akik komoly feladataik mellett segítenek az egyesület fejlődési
irányainak meghatározásában és a napi döntések meghozatalában.
Nem feledkezünk meg azokról az önkéntesekről sem, akik a nyári árvíz után a helyreállítási munkában
segítségünkre voltak, a bajai tűzoltókat sem hagyjuk ki a felsorolásból.
A tavalyi évben a Bajamarketing Kft-vel a kapcsolatot sikerült szorosabbá tenni és két rendezvényt is
közösen bonyolítottunk le, nevezetesen a Jánoska eresztés ünnepe és a Motorcsónak Európa
Bajnokság alkalmával dolgoztunk együtt illetve nyújtottunk hatékony segítséget a rendezvény
lebonyolításában.
Az egyesület rendszeresen eleget tett az adótörvények, a számviteli beszámoló valamint a
közhasznúsági jelentés elkészítését illetően. Köszönetet mondok Nagy Anita önkéntesnek, aki egész
évben vállalta a könyvelési és beszámoló készítési munkákat, valamint a jelentések elkészítését.
Pénzügyi beszámoló:
Mérleg és eredmény kimutatás adatainak ismertetése.
A tárgyévben az egyesület bevétele 7.228 ezer Ft volt, melyből a 2012. évi áthúzódó IPA támogatás
5.116 ezer Ft, amiből a Gombosnak járó tovább utalt összeg 4.295 ezer forint volt. Egyéb gazdálkodó
szervezetek támogatása 503 ezer Ft volt. Magánszemélyek támogatása 305 ezer Ft. Tagdíjbevétel 295
ezer Ft-ot tett ki. A kamatbevétel 78 ezer Ft, a mérleg tanúsága szerint. Az önkéntes munka a
jogszabályi értékelés alapján 213 ezer Ft-ot tett ki. Az SZJA 1 %-ból 578 ezer Ft-ot kaptunk.
Adományból 140 ezer Ft volt a bevétel.
A ráfordításokat a közhasznú tevékenység ellátásához használtuk fel. Az összes ráfordítás 6.952 ezer
Ft volt, amiben az IPA program áthúzódó költségei is benne vannak. A továbbutalási céllal kapott
támogatás 4.295 ezer Ft-ot tesz ki.
A terv szerinti értékcsökkenés 697 ezer Ft. Az anyagjellegű ráfordítások 1.508 ezer Ft-ot tett ki, mely
a működéssel kapcsolatos anyagokat és kis értékű eszközöket foglalja magában.
A skanzen napi nyitva tartását illetve a rendezvények személyi állományát a tagok és az önkéntesek
munkájával oldottuk meg. A mérlegben szereplő személy jellegű ráfordításokból az önkéntes munka
213 ezer Ft-ot tett ki. Alkalmi munkavállalók részére valamint szerzői díjakra 20 ezer Ft-ot költött az
egyesület.
Az adózás előtti eredmény 276 ezer Ft volt. Társasági adóköteles bevétele nem volt az egyesületnek,
mivel vállalkozási tevékenységet nem folytat az egyesület. Így adófizetési kötelezettség sincs.
Az egyesület vagyona 2013. december 31-én 8.143 ezer Ft volt, ebből pénzeszköz, 2.823 ezer Ft a
pénztárkészlet mindössze 24 ezer Ft-ot tett ki.
Közhasznú és célszerinti tevékenységünket az alapszabály szerint végeztük, a tárgyévi eredmény 276
ezer Ft volt.
A közhasznú tevékenysége az egyesületnek a hagyományok ápolása és a kulturális tevékenység
kirajzolódik a beszámoló szöveges részéből, valamint a mellékelt eseménynaptárból.
Kérem a közgyűlést, hogy a 2013. évi beszámolómat és a pénzügyi jelentést szíveskedjenek elfogadni
és a KSH részére megküldendő statisztikai jelentést, mely a nonprofit szervezetek tevékenységéről
szól. A statisztikai jelentés alapja, a részletezett mérleg és eredmény kimutatás, valamint az
önkéntesekkel kapcsolatos jogszabályi előírás szerinti kimutatás.
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