
Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2012. január 21-én, az Érdi Lengyel- Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület 
éves közgyűlésén, a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban (Érd, Hivatalnok u. 14.) 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint, 33 fő,  az Egyesület tagja. 

Bazsóné Megyes Klára alelnök, levezető elnök üdvözli a jelenlévőket és az Egyesület 
alapszabálya VI.2. pontja alapján  összehívott  közgyűlést megnyitja. Megállapítja, hogy  a 
közgyűlés határozatképes, mivel a 60 tag közül 33 van jelen. A jelenlévők  jegyzőkönyv- 
vezetőt választanak. 
32 szavazattal 1 tartózkodással  jegyzőkönyvvezetőnek Rege Bélát választották meg a 
jelenlévő tagok. A jegyzőkönyv hitelesítésére a jelenlévők  Bazsóné Megyes Klárát és Pauer 
Bélát egyhangúlag választották meg. 
 
A közgyűlés a következő napirendet fogadta el: 
1. Az elnök beszámolója az Egyesület 2011. évi működéséről. 
2. Az Egyesület 2011. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása. 
3. Az Egyesület 2011. évi közhasznúsági jelentésének és mellékletének elfogadása. 
4. Az Egyesület 2012. évi munkatervének elfogadása 
5. Az Egyesület 2012. évi költségvetésének elfogadása. 
6. Egyebek 
 
Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban a közgyűlés a következőket fogadta el: 
 
Ad.1. 
Az elnök részletesen ismertette az Egyesület 2011. évi tevékenységét,  a beszámolót a 
jegyzőkönyvhöz mellékeljük. Az elnök megköszönte  a vezetőség és az Egyesület tagjainak 
aktivitását,  amely nélkül az Egyesület nem ért volna el sikereket.   A jelenlévők 
egyhangúlag elfogadták a beszámolót, amelyet a jegyzőkönyvhöz mellékelünk.  
 
Ad.2. 
Az Egyesület könyvelője, Bolla Imréné számolt be a pénzügyi helyzetről. A bevételek 
összege 2011. évben 1.606.241 Ft. 
 Érd MJV Önkormányzatától pályázatok útján 200.000 Ft,  
a Wekerle Sándor Alapkezelőtől pályázat útján 169.000 Ft, 
a tagok befizetései 1.080.000 Ft volt.  
Nyitó pénzkészlet 2011. január 1-én 476.000 Ft, záró pénzkészlet 2011. december 31-én 
626.189 Ft volt. A beszámolót az elnök kiegészítette, részletezte a fontosabb kiadási és 
bevételi összegeket. A pénzügyi beszámolót a jegyzőkönyvhöz mellékeljük. 
Rege Béláné megköszönte Bolla Imrénének és lányának, Évának a könyvelést az Egyesület 
részére, amelynek legnehezebb feladata a Wekerle Sándor Alapkezelő pályázatának 
pénzügyi része volt. 
 
Ad.3 
Az elnök átadta a szót Rege Bélának, aki  ismertette az Egyesület 2011. évi közhasznúsági 
jelentését és annak mellékletét, amelyeket az időközben bekövetkezett jogszabály- 
változásoknak megfelelően állítottak össze.   A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a 
dokumentumokat, amelyeket a jegyzőkönyvhöz csatolunk.  
 
 



Ad.4 
Az elnök ismertette az Egyesület 2012. évi munkatervét. A munkatervben szereplő zalai 
kirándulás tervezett  költsége kb. 16.000 Ft/fő, ugyanez a lengyelországi kirándulásnál kb. 
35.000  Ft/fő. Javaslat hangzott el az Egyesület honlapjának frissítésére, Bazsóné Megyes 
Klára vállalta a feladatot, az ügyben Benkő Lajosné felajánlotta a segítségét. A jelenlévők  
egyhangúlag elfogadták a 2012. évi munkatervet, amelyet a jegyzőkönyvhöz mellékelünk. 
 
Ad.5. 
Az Egyesület a 2012. évi költségvetést megtárgyalta és elfogadta, a dokumentumot a 
jegyzőkönyvhöz mellékelünk. Működésre 690.000 Ft-t, kulturális programokra 313.000  Ft-
ot tervezünk, a teljes költségvetés 1.003 e Ft összegű. A jelenlévők egyhangúlag 
elfogadták az Egyesület 2012. évi költségvetését, amelyet a jegyzőkönyvhöz 
mellékelünk 
 
Ad.6. 
Rege Béla felvetette dr Orsós Ferenc professzor  akadémiai tagságának rehabilitálási ügyét, 
amely a múlt évben, Sutarski Konrad "Az én Katyńom" c. rendezvényen merült fel. A 
rehabilitálás ügyében dr  Aradszki András országgyűlési képviselő támogatást ígért. A 
dokumentáció összeállítására a közgyűlés Rege Bélának felhatalmazást adott. 
Az elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést bezárta.  
 

k.m.f               
......................................     .......................................  
            Rege Béla           Rege Béláné 
       jegyzőkönyvvezető      elnök 
 
........................................     .......................................... 
Bazsóné Megyes Klára               Pauer Béla 
 jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő   


