
                                            J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2013.január 26-án az Érdi Lengyel Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület éves köz- és 
vezetőségválasztó gyűlésén a Csuka Zoltán  Városi könyvtárban (Érd,Hivatalnok-u.14.sz.). 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 38 fő, az Egyesület tagjai. ( 1.sz. melléklet) 
Rege Béláné, az Egyesület elnöke, üdvözli a jelenlévőket és  megnyitja az éves köz- és veze-
tőségválasztó gyűlést. Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel a taglétszám 64 
fő és a mellékelt jelenléti ív szerint  38 tag van jelen a közgyűlésen, ami  több mint  59 %. 
Az Egyesület elnöke javasolja, hogy a 6. napirendi pont kerüljön  az 1.pont  helyére, amit a tagok 
egyhangúlag ( tartózkodás nélkül) elfogadtak. 
  
A közgyűlés elfogadott napirendi pontjai: 
 
1. Levezető elnök megválasztása. 
2. Az elnök beszámolója az egyesület 2012. évi  működéséről. 
3. Beszámoló az Egyesület pénzügyi helyzetéről. 

4. Az Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása. 
5. Az Egyesület 2013. évi program tervezete. 
6. Az Egyesület 2013. évi költségvetési tervezete. 
7. Jelölő Bizottság javaslatai az Egyesület elnökének és vezetőségi tagjainak megválasztására. 
8. Egyesület elnökének és vezetőségi tagjainak megválasztása. 
9. Egyebek   

 
Ad.1.  A közgyűlés jelenlévő tagjai Rege Bélát választották meg levezető elnöknek  (36 igen                   
           2 tart.). Jegyzőkönyv vezetőnek Pauer Bélát (37 igen, 1 tart.),  jegyzőkönyv hitelesitők- 
           nek Rajeczky Lajost ( 37 igen,1 tart.) és  Sebestyén Istvánt (37 igen, 1 tart.) választot- 
           ták meg a jelenlévők.   
           A levezető elnök megköszöni a bizalmat és felkéri az Egyesület elnökét az 
           Egyesület 2012.évi tevékenységéről szóló beszámoló megtartására. 
 
Ad.2. Az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület 2004.október 4-én alakult meg.   
          Egyesületünket a Pest Megyei Bíróság 2004.december 7-én kelt  4.Pk. 60.481/2004./4. 
          sz. végzésével jegyezte be. Az Egyesületet 17 tag alapította meg. 2012-ben  a tagok lét- 
          száma 66 fő volt. 
          Az elnök a 2012. évi beszámolót a tagok részére e-mail-ben megküldte, majd főbb vona- 
          laiban azt ismertette és a felmerülő kérdésekre részletesen válaszolt. A beszámolót a  



          Közgyűlés egyhangúlag elfogadta,amit a jegyzőkönyvhöz csatolunk. (2.sz.m.).Az elnök   
          megköszönte a tagok és a vezetőség aktív segítségét a programok megvalósításában.  
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Ad.3.  Az Egyesület könyvelője Bolla Imréné számolt be az Egyesület 2012.évi  pénzügyi   
            helyzetéről, melynek főbb adatai: 
            2012.évi nyitó pénzkészlet :                                        626.189,- Ft 
            2012.évi  bevétel :                                                      1.571.982,-Ft 
            2012.évi kiadás:                                                          1.462.256,-Ft 
            2012.évi záró pénzkészlet:                                           735.915,-Ft      
            Az elnök kiegészítette a beszámolót, részletezte a fontosabb kiadási és bevételi  
            összegeket és egyben köszönetet mondott Bolla Imrénének és lányának Évának, 
            az egyesület részére végzett igen nehéz, sok időt igénylő munkájukért.  A közgyű- 

            lés egyhangúlag elfogadta a beszámolót, amit a jegyzőkönyvhöz mellékelünk.(3.sz.m.) 
 
Ad.4.  Az Egyesület elnöke ismertette a közhasznúsági jelentést, amit a jelenlévő tagok 
           egyhangúlag  elfogadtak (38 igen szavazat), és a jelen jegyzőkönyvhöz csatolunk  
           (4.sz.melléklet). 
 
Ad.5.  Az Egyesület 2013.évi  program tervezetét az elnök ismertette.A tagok igen nagy érdek-  
            lődést mutattak a Mád-Sátoraljaújhely-Királyhelmec-i kirándulás iránt . A tervezet  
            egyhangúlag elfogadásra került amit a jegyzőkönyv 5.sz. melléklete tartalmazza. 
  
Ad.6.  A 2013-as költségvetési tervezetet az elnök ismertette. 
           Működési költség:                                               710.000,-Ft 
           Rendezvények költségei:                                    384.000,-Ft 
           Összesen :                                                          1.094.000-Ft          
            
          Rege Béla levezető elnök javasolja, hogy a telefon költségek csökkentése céljából 
          az Egyesület fizessen elő egy előnyös  mobil telefon tarifára, amelyről  bonyolíthatók  
          lennének a  szükséges belföldi és külföldi szolgálati beszélgetések. A megválasztandó 
          új elnök figyelmébe ajánlja javaslatát megfontolás céljából. A jelenlevők egyhangú- 
          lag elfogadták a a 2013.évi költségvetés tervezetét, amelyet a jegyzőkönyvhöz csatolunk       
          ( 6.sz. melléklet). 
 
Ad.7. A levezető elnök javaslatára a közgyűlés a tisztújitás lebonyolitására Jelölő Bizottság 
          választására tett javaslatot. A Jelölő Bizottság tagjai: 

1. Rege Béláné – elnök, 
2. Völgyi Márta 



3. Markó Gyöngyi 
4. Nemes Györgyné 
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      A Jelölő Bizottság tagjainak megválasztása előtt Rege Béláné elnök és a vezetőségi 
      tagok lemondtak. Rege Béláné megköszönte az egyesület tagjainak a segítségét, ami 
      nélkül nem érhettünk volna el ilyen szép sikerek az elmúlt nyolc év alatt. Külön méltatta  
      a vezetőség munkáját és segítségét. Az Egyesület egy szép virágcsokorral és mindenki 
      által dedikált szép könyvvel búcsúztatta az elnököt.  
      Tekintettel arra, hogy Markó Gyöngyi nem tudott jelen lenni a közgyűlésen, igy Őt  tö- 
      rölték a jelölő Bizottságra jelöltek sorából. A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a Jelölő  
      Bizottságba felterjesztett személyeket  (38 igen szavazat). 
      A Jelölő Bizottság a tagoktól kapott javaslatok alapján összeállitotta a választási jelöltek 

      listáját.            
      Elnök: Barzsóné Megyes Klára, 
      Vezetőségi tagok: Baka Györgyi, Bartucz Ilona, Benkő Judit, Kelemen Mária,Pauer Béla, 
      és Sebestyénné Majchrowska Ewa. 
      További jelölteket a közgyűlésen jelenlévők nem terjesztettek elő.Tekintettel arra, hogy  
      elnökjelöltnek csak Bazsónét Megyes Klárát  jelölték, ezért az Egyesület Alapszabályának 
      megfelelően asz elnökre és a vezetőségi tagokra a szavazást egyidejűleg folytatták le. 
      A jelenlévők  a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak a Jelölő Bizottság tagjait választották 
      meg (38 igen szavazat). Ezután a jelöltek sorban, röviden bemutatkoztak a közgyűlés   
      előtt. 
 

Ad.8. A Szavazatszámláló Bizottság elnöke kiosztotta a szavazó lapokat, külön az elnökre és kü- 
          lön a vezetőségi tagokra. A közgyőlésen jelenlévő 38 fő leadta szavazatát. A Szavazatszám- 
          láló Bizottság, a szavazatok összeszámlálása után, kihirdette a választások eredményét ami  
          a következőképpen  alakult: 
          •     elnök          - Bazsóné Megyes Klára                   37 szavazat 
          •     vez.tagok   - Sebestyénné Majchrowska Ewa  33 szavazat 
                                     -  Pauer Béla                                       33 szavazat     
                                     -  Kelemen Mária                               26 szavazat 
                                     -  Baka Györgyi                                   24 szavazat 
          A jelöltek közül  Benkő Judit (22 szavazat) és Bartucz Ilona ( 12 szavazat) nem kerültek 
          megválasztásra. 
          Az eredmény kihirdetése után Bazsóné Megyes Klára, az új elnök,megköszönte a jelen- 
          levők bizalmát és mindenkit biztosított arról, hogy az új vezetőséggel együtt mindent 
          megtesz az Egyesület további sikeres vezetéséért. 
 



Ad.9. Pauer Béla megkérdezte a levezető elnöktől, hogy  mi lett a sorsa a Dr Orsós Ferenc 
          professzor akadémiai tagságának rehabilitácós ügyében beadott kérelmünknek. 
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      Rege Béla válaszában elmondta, hogy dr Aradszki András országgyűlési képviselő tá- 

 mogatásával kérelmünk eljutott a Magyar Tudományos Akadémiába, de ezidejig válasz 
      még nem kaprunk. 
 Az elnök megköszönte  a tagok részvételét és a közgyűlést bezárta. 
 
                                                              k.m.f. 
 
 
 
 

…………………………………………….                                            …..…………………………………………… 
            Pauer Béla                                                                        Bazsóné Megyes Klára 
    jegyzőkönyv vezető                                                                             elnök 
 
 
 
…………………………………………..                                               ………………………………………………… 
      Rajeczky Lajos                                                                             Sebestyén István 
  jegyzőkönyv hitelesítő                                                               jegyzőkönyv hitelesítő   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 


