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 Jegyzőkönyv, 
 

 
amely felvétetett 2005. április 1.-én 18 órakor a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 

közgyűlésén,  1039 Budapest Mátyás király út 13-15.-ben a Csillaghegyi Közösségi 

Házban.  

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti tagjaink.  
 

        Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 
  

Első feladatunk, hogy jegyzőkönyv vezetőt és jegyzőkönyv hitelesítőket válasszunk. 

Jegyzőkönyv vezetőnek javaslom: Miticzky Péterné Sz. Katalint, 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom: Debreczenyné Pósa Katalint és Sáringer 

Erzsébetet.  

 

 

Kérem, hogy kézfelemeléssel a javaslatról szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés a javaslatnak megfelelően jkv. vezetőnek 

megválasztotta: Miticzky Péterné Sz. Katalint, jegyzőkönyv hitelesítőknek 

megválasztotta: Kalotáné Udvardi Katalint és Sáringer Erzsébetet. 

  

A jelenléti ívekből megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképtelen, ezért az új 

közgyűlést a mai napon 18 óra 20-percre újra összehívom.  

 

Jelen van: 32 fő, mely a nyilvántartott taglétszám: 31,7 %.-a. 

A közgyűlésen nyílt kézfeltartással szavazunk. A szavazatok összeszámlálására 

javaslom: 

Dr. Balogh Kálmán megválasztását.  

Szavazás 

Megállapítom, hogy a közgyűlés a javaslatnak megfelelően szavazatok 

összeszámlálására megválasztotta: Dr. Balogh Kálmánt 

 

A közgyűlés a meghirdetett napirendi pontok megtárgyalására került összehívásra, 

a napirendi pontokhoz készült anyag korábban rendelkezésre állt. 

 

1. NAPIREND 
 

Az egyesületünk 2004. évben a korábbi években megszokottakhoz hasonlóan 

intenzív munkát végzett. A terveinkben szereplő feladatok nagy részét 

megvalósítottuk. 
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A közgyűlésünket követően a tavaszi takarítást és virágültetést elég széleskörű 

részvétel mellett végeztük el. A takarításhoz az Önkormányzattól is kaptunk 

segítséget. 

 

A takarítással egy időben rendezett virágpalánta vásárnak nagy sikere volt. 

Köszönjük, az ÓBUDA  KERTÉSZETI Kft. együttműködését. 

 

Ismételten meghirdettük a „VIRÁGOS CSILLAGHEGYÉRT” versenyt, 

melynek 2004. évi díjazottjai: 

 

Gaár Vilmos és Tesky Sándor, akik emlékplakettet kaptak. 

 

Az elmúlt évben 1 alkalommal adtuk ki kiadványunkat, a Csillaghegyi 

Hírmondót. 

A kiadvány megjelentetésében köszönjük a segítséget, Tordas Györgynek az 

előkészítésben, valamint a nyomdai munkát végző: Borsos Lászlónak. 

  

 

 

Dr. Zsámboki Pál tiszteletére 2004. szeptember 26.-án emléktáblát avattunk a 

róla elnevezett téren.  

A felállított emlékkereszt avatásán elhatároztuk, hogy a szobor kicsinyített 

mását adományozzuk minden évben annak a csillaghegyi polgárnak, aki 

munkájával, szeretetteljes odaadásával kiemelkedően támogatja  

programjainkat,  azaz rajtunk keresztül segíti a Csillaghegyen élőket, hogy egy 

igazi nagy közösségé kovácsolódjanak, akik múltjukat ismerő és tisztelő, 

magyarságukra büszke igazi lokálpatriótákká váljanak.  

 

Az emlékkereszt kicsinyített bronzba öntött mását első alkalommal 

mindannyiunk egyetértésével DOKTOR ELEK úrnak szeretném átnyújtani.  

(Kérem, fáradjon ki.) 

 

A kitüntető „Csillaghegyi Oszkár Díj” átadása után folytassuk munkánkat. 

 

Visszatérve a múlt évre: Sikeres volt az „Őszi szemétszüret” valamint a 

díszbokor és a facsemete vásár is. 

Eredményes volt az év végi gyűjtő akciónk is. A kapott adományokkal 

támogatni tudtuk a rászorulókat. 

 

December 6.-án a Mikulás, melyet a gyerekek és talán a csillaghegyi szülők is 

úgy vártak, nagy sikert aratott. Összesen 250 csomagot készítettünk, melyből 

54 csomagot az Álmos utcai Bölcsődébe adtunk be, az apróságok nagy örömére. 

A többi csomagot pedig a Csillaghegyi Állomásnál osztottuk szét. Ehhez, is 

szükséges volt néhány tagunk munkájára és fiatal támogatóink odaadó 

közreműködésére. Köszönet Molnár Annának, Rajki Zitának, Antal Lillának és 

Antal Annának valamint Halassy Mártonnak. 

 

Az év végén a Csillaghegyi Közösségi Házban szervezett Adventi készülődés a 

gyerekek körében nagy sikert aratott, mintegy 70 gyerek készített kisebb 

ajándékot, hallgatták a muzsikát és a karácsonyi történetet, melyet Juhász 

Zoltán és PÁL Pista bácsi adott elő. 
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Idén is köszönet jár Nagy Árpádnének Anikónak és Sáringer Zsókának, akik 

odaadó munkát végeztek egész évben. Munkájuk eredményét dicséri a CSIPKE 

MŰHELY létrehozása és sikeres működtetése. 

  

2004. évben immár hagyományosan ajándékcsomaggal és egyéb adományokkal 

segítettük a Csillaghegyen élő, nehéz helyzetben lévő családokat. 

Összesen 150 csomagot osztottunk szét. 

 

Programjainkat igyekeztünk minden szempontból teljessé tenni, melyhez aktív 

tagjainktól sok segítséget kaptunk. Segítettek olyanok is, akik nem tagjai az  

egyesületünknek, de nemes céljainkkal azonosulni tudnak. 

 

A csillaghegyi polgárok nevében köszönjük mindenkinek, aki tagdíjvállalásával, 

adományával anyagilag, vagy erejéhez mérten saját munkájával segítette 

céljainkat. Köszönjük a lelki és szellemi támogatást is. Kérek mindenkit, hogy  

a jövőben is segítsen feladataink megvalósításában. 

 

 

Nagy segítséget jelentett ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATÁTÓL 

kapott támogatás, valamint az eredményes pályázatok, melyek megfelelő 

forrást biztosítottak vállalt feladataink megvalósításához.  

 

A „Feladatterv”-ben szereplőkön túl, igen eredményes munkát végeztünk.  

2004. évre készített és elfogadott költségvetésünk az alábbiak szerint teljesült: 

 

2004. évi elfogadott költségvetés 

  

                                                                       Terv                                           Tény  

 

      Áthozott kötelezettség                                  0.-Ft                                       0.-Ft 

Áthozott pénzkészlet                         293 314.-Ft                            293 314.-Ft 

Tervezett tagdíjbevétel                     300 000.-Ft                            120 000.-Ft   

Tervezett adomány                           500 000.-Ft                             329 489.-Ft 

Önkormányzati támogatás            2 000 000.-Ft                         2 000 000.-Ft 

Pályázatokon tervezett támogatás   300 000.-Ft                            200 000.-Ft                                                                     

                                                                 

Tervezett összes költség 

 

           - működési költség                    

              bér+ jár                                  850 000.-Ft                           898 000.-Ft                

            -egyéb költségek.                    100 000.-Ft                             38 000.-Ft  

            - kiadvány költség                   120 000.-Ft                          141 344.-Ft 

            - rendezvények költsége         600 000.-Ft                        1 268 211.-Ft  

 

Terezett maradvány:                          270 349.-Ft                           597 248.-Ft         

  

A fenti költségvetés szerinti költségek részletes tervének elfogadása és a 

költségek elfogadása az Ügyvivő Testület hatáskörébe tartozik. 

 

Ennek megfelelően valamennyi program költségét és a költségvetés teljesülését  

Ügyvivő Testület és a Számvizsgáló Bizottság jóváhagyta és elfogadta.  
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 

  

Az Egyesület Közhasznú Szervezet, ezért minden évben a számadás része a 

Közhasznúsági jelentés. 

  

A számviteli beszámoló főbb számai: 

 

Tagdíj bevétel:                                                                                              120 000.-Ft  

                              

Külön adomány  

 -Magánszemélyektől: 288 600.-Ft + adó 1%-a 40 889.-Ft  összesen:    329 489.-Ft 

 -Önkormányzattól: 2 000 000.-Ft + pályázat 200 000.-Ft  összesen: 2 200 000.-Ft 

 -Gazdálkodó szervezettől:  -            kamatbevételek           összesen:        1 137.-Ft                

 -Összes bevétel:                                                                                       2 650 626.-Ft 

 

 

 

Összes költség:                                                                                         2 347 552.-Ft 

   

 - Nyitó pénzkészlet:                                                                                   293 314.-Ft 

 

 - Záró pénzkészlet:                                                                                    597 248.-Ft                                            

 

Állami költségvetésből kapott támogatás: -  

               

Önkormányzati költségvetésből kapott támogatás:  

                                                                - általános támogatás:             2 000 000.-Ft 

                                                                - pályázati céltámogatás:           200 000.-Ft 

                                                                      

A kapott támogatások elszámolása az adományozók felé megtörtént. 

Egyesületi vagyonunk is gyarapodott. 

   

- A vezető tisztségviselők semminemű juttatásban nem részesültek. 

-Az Egyesület a beszámolóban szereplő közhasznú tevékenységeket végezte, mely 

 tevékenységek megfelelnek az Alapító Okiratban megjelölt feladatoknak.  

  

Az Ügyvivő Testület és a Felügyelő Bizottság nevében kérjük a beszámoló és a 

Közhasznúsági jelentés elfogadását. 

  

Határozat: A közgyűlés 32 szavazattal az éves beszámolót és a Közhasznúsági   

                   Jelentést, a Felügyelő Bizottság javaslata szerint elfogadta. 

  

 

2. NAPIREND 

 

Az ez évre tervezett szakmai programot külön lapon mellékeltük, ill. a közgyűlés 

anyagával együtt közzétettük. Nézzük tételesen a feladatokat: 

 

Hozzászólások:  

 

-     Idén miért nincs tervbe véve a Szent Iván éji virrasztás? 

- Internetes honlapunk frissítését naprakészebben kellene megoldani! 

 



 - 5 - 

 

- Más előadókat kellene hívni és más típusú előadásokat kellene tartani a  

      „Csillaghegyi Találkozó” alkalmával. Javasolta: Kocsis Árpád és 

     Dr. Felber Mária 

-    Egy újabb faliújság elhelyezését javasolta a Czetz János utca elejére: 

     Dr. Balogh Kálmán. 

-    „Csillaghegy Története” című, Kurilla József által írt könyv kiadásának 

     támogatását és a szervezésben való közreműködést javasolta: Pataki Ferenc 

     A Csillaghegyi Szabó Ervin Könyvtárban elhelyezett mintapéldány után a 

     könyvtár segítségét kellene kérni az előjegyzések felvételére és a könyv 

     előzetesen kalkulált árának beszedésére. Ezt az Óbuda Újságban is meg  

     kellene jelentetni! 

-    A 2005. évi feladattervben szerepel az Erzsébet szobor restaurálása. Ezt  

     hogyan gondoljuk? 

 

 

Határozat: A közgyűlés 32 szavazattal az egyesület 2004. évi szakmai programját 

elfogadta. 

 

 

3. NAPIREND 

  

Az éves költségvetést az elfogadott szakmai program alapján az alábbiak szerint 

javasoljuk elfogadni.  

        

2005. évi  KÖLTSÉGVETÉS   

 

  

Áthozott kötelezettség:                                       0.-Ft 

Áthozott pénzkészlet:                              597 248.-Ft                           

Tervezett tagdíjbevétel:                          300 000.-Ft     

Tervezett adomány:                                500 000.-Ft        

Önkormányzati támogatás:                2 000 000.-Ft 

Pályázatokon tervezett támogatás:       500 000.-Ft 

 

Tervezett Összes költség:                    3 393 314.-Ft   

 

   - működési költség: bér+ jár.              965 000.-Ft 

   - egyéb költség                                      100 000.-Ft 

   - kiadvány költség                                120 000.-Ft 

   - rendezvények költsége                   2 012 248.-Ft                                           

    

Tervezett maradvány :                           500 000.- Ft 

 

 

2005. évben fokozott gondot kell fordítanunk az elmaradt tagdíj befizetések beszedésére,  

valamint támogatók toborzására.  

A fenti költségvetés szerinti költségek részletes tervét az Ügyvivő Testület készíti el. 

  

Hozzászólások: - 

  

Határozat: A közgyűlés a 2005. évi költségvetést 32 szavazattal elfogadta. 
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4. NAPIREND 

 
Tagfelvétel 

  

Az egyesület alakulását 59 Fő és 2 jogi személyiségű gazdálkodó szervezet 

határozta el. 

Az alakulás óta összesen: 40 Fő kérte felvételét, ebből 2004. évben, a múlt évi 

közgyűlés óta: 7 Fővel gyarapodott egyesületünk létszáma. 

 

A tagfelvételeket az Ügyvivő Testület megtárgyalta és azokat jóváhagyásra 

javasolja a közgyűlésnek. 

 

 

 

Új tagjaink: 

- Szalay Lászlóné, - Návai Józsefné, - Zafner Kálmán, 
- Zafner Kálmánné, - Nagyné Hornyák Katalin,  
- Németh Józsefné és - Kőszegi Attila 

 
Hozzászólások: - 

  

Határozat: A közgyűlés 32 szavazattal a tagfelvételi javaslatokat elfogadta.   

 

  

Kérjük tagjainkat, akik tagdíjfizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, azt 

sürgősen rendezzék. 

A tagdíjakat és az egyéb adományikat kézpénzben az irodavezetőnknél fizethetik 

be, vagy átutalással az OTP-nél vezetett egyszámlánkra.  

 

 

EGYSZÁMLASZÁMUNK :           11703006 20036249 

 

 

5. NAPIREND 
 

Az egyebek napirend keretén belül felhívjuk tagságunk és a Csillaghegyi lakosság 

figyelmét, hogy a Közösségi Házban rendszeres foglalkozást tart a CSIPKE  

kézműves Műhely, melynek munkáját pár szóval bemutatja: Sáringer Erzsébet. 

 

Az irodavezető jelentős segítséget jelent az egyesületünk munkájában. Miticzky  

Péterné Sz. Katalin címe: 1039 Budapest  Árpád u. 7.     Tel: 06 20 566- 9947 

 

Az irodavezető a fogadóóráit, minden Ügyvivő Testületi ülés előtt, azaz minden 

hónap második csütörtökén, 17 órától tartja a Csillaghegyi Közösségi Házban. 

  

Felhívom a jelenlévők és kedves mindnyájuk figyelmét, a 2005. évi 

feladattervünkben elfogadott programokra, melynek következő eleme a 

nagysikerű programsorozat a CSILLAGHEGYI TALÁLKOZÓ, melynek soron 
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következő előadása április 26.-án lesz. A népszokásokról, tavaszi ünnepekről tart 

előadást: Molnár V. József. 

 

A „TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS” május 7.-én lesz. Ismételten konténerek 

igényelhetők, kérem, hogy május 2.-ig de. 10 óráig jelezzék az Óbuda Újságban és 

a faliújságunkon megadott telefonszámokon.  

A takarítással egy időben, a Közösségi Ház udvarán tartandó, a múlt évben nagy 

sikert aratott VIRÁGVÁSÁRRA is szeretettel várjuk Csillaghegy lakosságát. 

Kérjük, hogy a CSIPKE Műhely foglalkozásait is kísérjék figyelemmel és minél 

nagyobb számban vegyenek részt azokon. 

 

Ez évben először sikeresen, mindenki örömére jégpályát készítettünk a Közösségi 

Ház udvarán.   

 

 

 

Több napirend nem lévén az Egyesület közgyűlését bezárom.  

Köszönöm a megjelenésüket és munkájukat. 

 

 

                                                                                      Debreczeny  István   
                                                                                                     elnök 

  

 

 

 

 

                                                                                                              Kalota István 

                                                                                                 közgyűlést levezető elnök 

 

 

 

 

                                 

Jegyzőkönyvvezető:…………………………… 

                                 Miticzky Péterné Sz.Katalin 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:…………………………. 

                                       Debreczenyné Pósa Katalin      

   

 

 

                                     ……………………… 

                                        Sáringer Erzsébet 

 

                                                       

 

Szavazatszámláló:………………………….. 

                                       Dr. Balogh Kálmán      


