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Jegyzőkönyv
Időpont: 2018. március 7. 19 óra
Az értekezlet helye: művelődési ház klubterme
Az értekezletet összehívta: Szekeres János Imréné az egyesület elnöke
Értekezlet típusa: éves beszámoló közgyűlés
Levezető elnök: Pesti Györgyné
Jegyzőkönyvvezető: Trombitás Szilárd
Hitelesítők: Halász László és Török László
Résztvevők: az egyesület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
Napirendi Pontok:
1. Beszámoló a 2017-es évről, közhasznúsági jelentés. Információ a
tagság alakulásáról (új tagok, tagsági viszony meg szüntetése)
2. 2018. évi tervek, költségvetés
3. Az ellenőrző bizottság beszámolója
4. Alapszabály módosítása
5. Hozzászólások, észrevételek, javaslatok
6. Határozati javaslatok elfogadása
7. vezetőség választás
Pesti Györgyné levezető elnök a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlés
határozatképes, mivel a szavazattal rendelkező 46 főből 25 képviselteti magát, így a
közgyűlés határozatképes.
Ezt követően ismertette a napirendi pontokat, és azokat feltette szavazásra.
A napirendi pontokkal a jelenlévők egyetértettek, ellenvélemény, tartózkodás nem
volt. Javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető Trombitás Szilárd és a hitelesítők Halász
László és Török László személyére. A tagság ellenvélemény és tartózkodás nélkül
egyhangúan fogadta el a személyüket. Javaslatot tett a jelölő bizottság
tagjai: Ács Tiborné, Bódis Anita, Ács Zoltán elfogadására, valamint a szavazat
számláló bizottság: Széplaki Andrea, Kiss Zsolt és Száz Ferenc személyére. A tagság
ellenvélemény és tartózkodás nélkül egyhangúan fogadta el a személyüket.
1. Ezt követően Szekeres János Imréné elnök előterjesztette a 2017-es év
beszámolóját, a közhasznúsági jelentést. Referált a tagságnak az egyesületi
tagságok megszűnéséről, kérte, hogy az ismertetett személyek tagsági
viszonyának megszűnését vegyék tudomásul. Ezek után tudatta a tagsággal, hogy
kik kérték tagfelvételüket, illetve kik kérték, hogy pártoló tagi státuszuk teljes
jogúvá válhasson.
Az elnökség a kérelmeket a 2./2018.(02.27). sz. elnökségi határozatával elfogadta.
2. tájékoztatás után az egyesület elnöke ismertette a tagsággal a 2018 évre szóló
terveket és a költségvetést.
3. Juhász Balázs az ellenőrző bizottság elnöke tájékoztatta a közgyűlést az ellenőrző
bizottsági ülés megállapításairól. Az ellenőrző bizottság jegyzőkönyve az
ellenőrző bizottság dossziéjában található

Szekeres János Imréné informálta a jelenlévőket arról, hogy az elnökség az
1./2018.(02.27). sz. elnökségi határozatával a 2017. évi beszámolót és a 2018. évi
munkatervet tagság felé elfogadásra javasolta.
4. Alapszabály módosítása
Szekeres János Imréné elnök felvilágosította a tagokat, hogy a civil szervezeteknél
el kell elvégezni az alapszabály új ptk-nak való megfeleltetését. Mivel
egyesületünknél az előző években semmi változás nem történt, a vezetőség
mandátuma viszont most járt le, így szükséges a jogszabályoknak eleget tenni.
Tájékoztatta a közgyűlést Dr Magyar Attila ügyvédet az ezzel kapcsolatos teendők
ellátására, és az alapszabály módosításáról hozzanak határozatot.
5. Hozzászólások, észrevételek, javaslatok
A levezető elnök vitára bocsájtotta az elhangzott anyagot, lehetőséget adott
hozzászólásokra, javaslatokra. Szekeres János Imréné elnök beszámolt arról, hogy
a vezetőségi értekezleten Trombitás Szilárd felvetette a tagdíj emelését, hiszen
évek óta nem történt változás az éves díjban. Javasolja a tagságnak legalább 500
Ft-al megemelni mind a teljes jogú, mind a pártoló tagsági díjakat. Így a teljes jogú
tagdíj 3500Ft, a pártoló tagdíj 2000 Ft-ra emelkedne. Ebben a vezetőség tagjai
egyetértettek.
Kiss Zsolt hozzászólásában elmondta, hogy nem javasolja a tagdíj megemelését,
mert az éves költségvetésben ez sem nem oszt, sem nem szoroz. Úgy érzi, hogy a
fiatalok közül többen is azért léptek ki az egyesületből, mert az eddigi tagdíj is sok
volt. Ő inkább a tagdíj csökkentését javasolja.
Szekeres János Imréné elnök újból elmondta, hogy a fiatalok megváltozott
életvitelük miatt léptek ki, nem a tagdíj összege miatt.
Czibolya Csaba elmondta, hogy a tagdíj mértéke havi szintre lebontva senki
számára nem lehet megterhelő.
Ács Zoltán javasolta, hogy szerinte 1000 Ft- al kellene emelni.
Trombitás Szilárd erre válaszolva elmondta, hogy mivel van, aki az 500 Ft-ot is
soknak tartja, ne az 1000 Ft-os, hanem az 500 Ft-os emelésre szavazzunk.
6. Határozati javaslatok elfogadása
a./Pesti Györgyné levezető elnök, szavazásra bocsájtotta a beszámoló,
valamint 2018 évi tervek elfogadását.
Leadott szavazatok:
Igen szavazat: 25
nem szavazat: 0
tartózkodás:
0
Az 1./2018.(03.07.) sz. közgyűlési határozatával a közgyűlés a 2017 évi
beszámolót és közhasznúsági jelentést valamint a 2018 évi munkatervet
elfogadta. Ez a döntés érinti a tagságot.
b./ Pesti Györgyné levezető elnök, szavazásra bocsájtotta az alapszabály
módosítását
Leadott szavazatok:
Igen szavazat: 25
nem szavazat: 0

tartózkodás:
0
A 2./2018.(03.07.) sz. közgyűlési határozat Dr Magyar Attila megbízása az
alapszabály módosításával, a ptk-nak való megfeleltetéssel kapcsolatos
teendők ellátásával. Ez a döntés érinti a tagságot.
c./Pesti Györgyné levezető elnök, szavazásra bocsájtotta a tagdíjemelésről
szóló javaslatot.
Igen szavazat: 25
nem szavazat: 0
tartózkodás:
0
A 3./2018.(03.07.) sz. közgyűlési határozata az éves tagdíj összegének
500 Ft - al történő emeléséről. Ez a döntés érinti a tagságot.

7. vezetőség választás
Pesti Györgyné levezető elnök átadta a szót a jelölő bizottság elnökének.
Ács Tiborné közölte a tagsággal, hogy a vezetőség 5 évre szóló mandátuma ez évben
véget ér. A vezetőségi ülésen, ahol mind az elnökség, mind a felügyelő bizottság
tagjai részt vettek, megkérdeztek mindenkit, hogy amennyiben a tagság újra
bizalmat szavaz számukra, úgy vállalják -e továbbra is eddigi tisztségüket. A
vezetőségi ülésen a jelenlegi tisztségviselők azt nyilatkozták, hogy továbbra is
maradnak, ha megkapják a bizalmat.
Megkérdezte, van-e valakinek más jelöltje a tisztségek bármelyikére. Ezt követően
feltette szavazásra, hogy nyílt szavazást, vagy titkos szavazást kér-e a tagság.
Nyílt szavazás: 25 fő
Titkos szavazás: 0 fő
nem szavazott: 0 fő
Ezt követően megtörtént a szavazás.
Szekeres János Imréné
25 igen
0 nem
0 tartózkodás
Vargáné Nagy Mária
25 igen
0 nem
0 tartózkodás
Trombitás Szilárd
25 igen
0 nem
0 tartózkodás
Pesti Györgyné
25 igen
0 nem
0 tartózkodás
Juhász Balázs
25 igen
0 nem
0 tartózkodás
Czibolya Csaba
25 igen
0 nem
0 tartózkodás
Zavarkó Béláné
25 igen
0 nem
0 tartózkodás
A szavazás után a közgyűlés határozatot hozott
4./2018.(03.07) sz. közgyűlési határozatával a közgyűlés elfogadta Szekeres János
Imréné elnöki, Vargáné Nagy Mária titkári, Trombitás Szilárd alelnöki, Pesti
Györgyné gazdaságvezetői, Juhász Balázs felügyelő bizottság elnöki, Czibolya
Csaba felügyelő bizottsági tagi, Zavarkó Béláné felügyelő bizottsági tagi
megbízását újabb 5 év időtartamra, 2023. március 7-ig. Ez a döntés érinti a
tagságot.

A szavazás végeztével Pesti Györgyné levezető elnök megköszönte a közgyűlés
munkáját, és a közgyűlést bezárta.
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