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Jegyzőkönyv 

Időpont: 2020. március 6. 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: Juhász Balázs 
Hitelesítők: Szamosvölgyi Diána és Kiss Zsolt 
Résztvevők: az egyesület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint  
Napirendi Pontok:  
1. Beszámoló a 2019-es évről, közhasznúsági jelentés 
2. 2020. évi tervek, költségvetés 
3. Az ellenőrző bizottság beszámolója  
4. Hozzászólások, észrevételek, javaslatok 
5. Határozati javaslatok elfogadása  
6. Nőnapi megemlékezés 
 
Pesti Györgyné levezető elnök a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 
közgyűlés határozatképes, mivel a szavazattal rendelkező 45 főből 27 
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 Juhász Balázs és a hitelesítők 
Szamosvölgyi Diána és Kiss Zsolt személyére. A tagság ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül egyhangúan fogadta el a személyüket.  
 
1. Ezt követően Szekeres János Imréné elnök előterjesztette az 2019-es évről 

készült beszámolót, és a közhasznúsági jelentést.  
2. tájékoztatás után az egyesület elnöke ismertette a tagsággal a 2020 évre 

szóló terveket és a költségvetést.   
3. Juhász Balázs az ellenőrző bizottság elnöke tájékoztatta a közgyűlést az 

ellenőrző bizottsági ülés megállapításairól.  
4. Hozzászólások, észrevételek, javaslatok 

A levezető elnök lehetőséget adott hozzászólásokra, javaslatokra.  
Ács Zoltán javasolta, hogy áprilisban végre történjen meg a lomtalanítás, és 
legyen megfelelő tárolási lehetőség a díszleteknek és jelmezeknek. A 
jelenlévők csatlakoztak a felvetéshez. 

 



5. Határozati javaslatok elfogadása  
a./Pesti Györgyné levezető elnök, szavazásra bocsájtotta a beszámoló, 
valamint 2019 évi tervek elfogadását.  
 Leadott szavazatok: 
Igen szavazat:  27 
nem szavazat:    0 
tartózkodás:       0 
Az 1./2020.(03.06.) sz. közgyűlési határozatával a közgyűlés a 2019 évi 
beszámolót elfogadta. Ez a döntés érinti a tagságot. 
b./ Pesti Györgyné levezető elnök, szavazásra bocsájtotta a munkaterv és 
a közhasznúsági jelentés elfogadását. 
Leadott szavazatok: 
Igen szavazat:  27 
nem szavazat:    0 
tartózkodás:       0 

                                  A közgyűlés a 2020 évi munkatervet és közhasznúsági jelentést a 
2./2020.(03.06). sz. közgyűlési határozatával elfogad 

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

A hivatalos rész befejezése után a jelenlévő férfiak köszöntötték         
egyesületünk nő tagjait a közelgő nőnap alkalmából. 
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  ……………………………………………..                         …………………………………………..   
         Szekeres János Imréné                                           Juhász Balázs 
                     elnök                                                                jegyzőkönyvvezető 
 
                                                                                                                                                                        
 
 
………………………………………………                         …………………………………………..     
            Szamosvölgyi Diána                                                   Kiss Zsolt 
               hitelesítő                                                                  hitelesítő 
 


