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Jegyzőkönyv, 
 

 
amely felvétetett 2006. április 7.-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.  
A közgyűlés anyaga, menete és határozati javaslatok: 
 

 

 

  

                             BESZÁMOLÓ 

 

 

 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 
  

Első feladatunk, hogy jegyzőkönyv vezetőt és jegyzőkönyv hitelesítőket válasszunk. 

Jegyzőkönyv vezetőnek javaslom: Miticzky Péterné Székely Katalint, 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom: Doktor Elekné Dr. Mikler Mártát és  

                                                              Nagy Árpádnét 

 

Kérem, hogy kézfelemeléssel a javaslatról szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés a javaslatnak megfelelően jkv. vezetőnek 

megválasztotta: Miticzky Péterné Székely Katalint, jegyzőkönyv hitelesítőknek 

megválasztotta:  Doktor Elekné Dr. Mikler Mártát és Nagy Árpádnét  

  

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

közgyűlést a mai napon 18 óra 30 percre újra összehívom. 

 

Jelen van: 18 fő, mely a nyilvántartott taglétszám: 16,4 %.-a. 

A közgyűlésen nyílt kézfeltartással szavazunk.  

 

Szavazás 

 

A közgyűlés a meghirdetett napirendi pontok megtárgyalására került összehívásra, a 

napirendi pontokhoz készült anyag korábban rendelkezésre állt. 
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1. NAPIREND 
 

Az egyesületünk 2005. évben a korábbi években megszokottakhoz hasonlóan intenzív 

munkát végzett. A terveinkben szereplő feladatok nagy részét megvalósítottuk. 

  

A múlt évi közgyűlésünket követően néhány nagyobb és jól sikerült programot 

kiemelnék:  

A tavaszi takarítást és virágültetést elég széleskörű részvétel mellett végeztük el. A 

takarításhoz az Önkormányzattól is kaptunk segítséget, ők biztosítottak a csillaghegyi 

lakosok részére az ingyenes konténereket. 

A takarítással egy időben rendezett virágpalánta vásárnak ismételten nagy sikere volt. 

Köszönjük, az ÓBUDA  KERTÉSZETI Kft. együttműködését. 

 

Ismételten meghirdettük a „VIRÁGOS CSILLAGHEGYÉRT” versenyt, melynek 2005. 

évi díjazottjai az alábbiak voltak: 

A Csillaghegy Királyok útja 200-210. számú társasház közössége és Csorba Józsi bácsi az 

Árpád utcából, akik bronz emlékplakettet kaptak. 

 

A május 15-én megtartott pünkösdi ünnepségen rengeteg gyermek és felnőtt vett részt. 

Kelemenné Wolf Gabriella vezetésével a Csillaghegyi Általános Iskola II. osztályos 

tanulói pünkösdi népszokásokat elevenítettek fel.  

Ulbert Rita joghallgató az ünnep keresztény vonatkozásairól tartott rövid előadást, majd 

kézműves foglalkozások kezdődtek a „virágok jegyében”.  

Virágkötészetet tanulhattak Nagy Árpádnétől Anikótól, ahol élővirág özön várta az 

alkotni vágyó gyerekeket. Köszönet a virágok adományozóinak. 

Virágkoszorút készíthettek Pápay Krisztina tanárnővel, gyöngy nyakláncot fűzhettek 

Jahoda Ági óvónő segítségével, gyöngyből fűzött virágok készítését tanította Ulbert Rita, 

valamint origámi virágok művészetével ismertette meg az érdeklődőket Lucz Jutka 

óvónő. Az ünnepség végét vidám sportverseny zárta Antalffy Ági tornatanárnő 

irányításával.  

A legszebb alkotások készítőinek és a sport verseny legügyesebb résztvevőinek a Szamos 

Marcipán Kft. adományozott vonzó jutalmakat. 

 

Az elmúlt évben 1 alkalommal adtuk ki kiadványunkat, a Csillaghegyi Hírmondót. 

A kiadvány megjelentetésében köszönet a Scriptor Kft.–nek az előkészítésért, valamint  

Borsos Lászlónak a  nyomtatásért.  

 

Sikeres volt az „Őszi szemétszüret” illetve szemétgyűjtő akciónk is. Egyre többen 

kerestek meg minket konténer igényükkel amit a lehetőségeinkhez mérten 

megpróbáltunk teljesíteni.  

 

A csillaghegyi HÉV megállóban ismételten felállítottuk „Mindenki Karácsonya” 

fenyőfáját. 

A Vízmű uszodában Mikulás napi úszóversenyt támogattunk 100 mikuláscsomaggal, 

amit Gyepes Lajos szervezett. 

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

vártak, nagy sikert aratott. Erre a célra újabb 250 csomagot készítettünk, melyből 44 

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 és barátnőjének Kutassy Áginak akik a kis rénszarvasok voltak, 

valamint a Mikulásnak, aki Sastinszky Dániel volt. 
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Eredményes volt az év végi gyűjtő akciónk is. Sok cégtől és magánszemélytől  kaptunk 

adományt, mellyel támogatni tudtuk a rászorulókat.  

  

2005. évben immár hagyományosan ajándékcsomaggal és egyéb adományokkal 

segítettük a Csillaghegyen élő, nehéz helyzetben lévő családokat. 

Összesen 130 csomagot készítettünk el és kellemes hangulatú megvendégelés és 

ruhaturkálási lehetőség biztosítása mellett osztottuk ki. Akik nem tudtak eljönni, 

azoknak személyesen szállítottuk ki csomagjaikat.  

 

Köszönjük az Önkormányzat, a CBA, a Magyar Koronaőrök Egyesület, az A-Modul Rt. 

és mindazon emberek támogatását, akik adományukkal segítették egyesületünket. 

 

Az év végén a Csillaghegyi Közösségi Házban szervezett Adventi készülődés a gyerekek 

és felnőttek körében egyre nagyobb sikert arat. Gyerekek, szülők, nagyszülők együtt 

készítettek kisebb karácsonyi ajándékokat, dekorációkat, gyöngyöt fűztek, 

mézeskalácsot sütöttek s közben megnézték a Betlehemi műsort, amit a Csillaghegyi 

Általános Iskola 4. osztályos tanulói adtak elő Kelemenné Wolf Gabriella tanárnő 

vezetésével. A kis karácsonyi kirakodó vásár még színesebbé tette a hangulatot. 

  

Idén is köszönet jár Nagy Árpádnének Anikónak és Sáringer Zsókának, akik odaadó 

munkát végeztek egész évben. Ők azok akik a szervezik és bonyolítják a havonta 

tartandó nagy sikerű kézműves foglalkozásokat. Köszönjük a támogatóknak, főleg a 

Szamos Marcipán Kft. -nek a marcipán gyurma adományát, melyből a gyerekek nagyon 

szívesen készítenek szebbnél szebb figurákat, s ha mégsem sikerült olyan szépen, akkor 

meg is ehetik. 

Erre a legújabb példa múlt heti „Húsvéti Készülődés” keretén belül megtartott 

kézműves foglalkozás is, melyen szintén nagyon sokan vettek részt. 

 

A „Csillaghegyi Találkozó” előadássorozatunk egyre népszerűbb. Nagy örömünkre 

szolgál, hogy egyre több csillaghegyi vesz részt azokon. Megpróbálunk minél szélesebb 

körű igényeket kielégíteni.  

 

Programjainkat igyekeztünk minden szempontból teljessé tenni.  

A csillaghegyi polgárok nevében köszönjük mindazoknak, akik tagdíjvállalásukkal, 

adományukkal anyagilag, vagy erejükhöz mérten saját munkájukkal segítették 

céljainkat. Sajnos viszont egyre többen vannak olyanok is, akik hosszú évek óta 

elmaradnak a tagsági díjjal. Köszönjük a lelki és szellemi támogatást is. Kérek 

mindenkit, hogy a jövőben is segítsen feladataink megvalósításában és kérem a tagságot 

a tagdíj mielőbbi befizetésére. 

 

 

Nagy segítséget jelentett ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATÁTÓL 

kapott támogatás, valamint az eredményes pályázatok, melyek megfelelő forrást 

biztosítottak vállalt feladataink megvalósításához.  
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Nézzük közelebbről tervünk  megvalósulását: 

 

                                                                         Tervezett költs.                 Tényleges költs. 

 

Áthozott kötelezettség 1 193 219.-Ft 

Áthozott pénzkészlet    597 248.-Ft 597 248.-Ft 

Tervezett tagdíjbevétel    300 000.-Ft   84 000.-Ft 

Tervezett adomány    300 000.-Ft 164 000.-Ft 

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

Pályázatokon tervezett támogatás    500 000.-Ft 587 000.-Ft 

Tervezett összes költség 3 197 248.-Ft                      2 383 754.-Ft 

   

 

Működési költségek:  

 

Bér + járulékai    965 000.-Ft                       1 001 540.-Ft                  

Egyéb költség    100 000.-Ft 105 152.-Ft 

Kiadvány költsége    120 000.-Ft 124 000.-Ft 

Rendezvények költsége 2 012 248.-Ft                       1 013 062.-Ft 

Emlékkereszt, virágos Csillaghegyért plakett             0.-Ft  140 000.-Ft 

 

Tervezett maradvány:    500 000.-Ft                       1 057 407.-Ft 

 

A fenti költségvetés szerinti költségek részletes tervének elfogadása és a költségek 

elfogadása az Ügyvivő Testület hatáskörébe tartozik. 

 

Ennek megfelelően valamennyi program költségét az Ügyvivő Testület és a Számvizsgáló 

Bizottság jóváhagyta és elfogadta. 

 

 

 

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 második alkalommal mindannyiunk 

egyetértésével két tagunknak, Nagy Árpádnének és Sáringer Erzsébetnek szeretném 

átnyújtani.  (Kérem, fáradjanak ki.) 

 

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

 

Kérem Doktor Eleket, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy olvassa fel a jegyzőkönyvet, 

melyet az I. számú melléklet tartalmazza és a közhasznúsági jelentést, melyet a II. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

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

Közhasznúsági jelentés elfogadását. 

  

Határozat: A közgyűlés 18  szavazattal az éves beszámolót és a Közhasznúsági   

                   jelentést,  a Felügyelő Bizottság javaslata szerint elfogadta.  
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2. NAPIREND 
 

Az ez évre tervezett szakmai programot mindenki megtekintheti a faliújságunkon, a múlt 

héten megjelent Csillaghegyi Hírmondóban, ill. a közgyűlés anyagával együtt közzétettük.  

 

Már túl vagyunk egy nagyon jól sikerült téltemető farsangi mulatságon, amelyen több 

száz ember vett részt. Bevezető program a kolbászkészítő verseny volt. A versenybe 6 

csapat nevezett be, s legalább 70 kg kolbász készült el, melyet a csapatok a helyszínen ki is 

sütöttek és azzal vendégelték meg a betérő látogatókat. Délután a Csillaghegyi és Fodros 

iskolákból lovas betyárok vezetésével farsangi felvonulás indult, melyen a felvonulók a 

Dőre bábut kisérték a Közösségi Házba.  

Az érkezőknek a „Félnótás” együttes húzta a talp alá valót, (vezetője: Tumbász Márton) 

majd a „Bokorugró” együttes moldvai táncot és felvidéki bolond lakodalmast adott elő 

(betanította: Széles Szilvia tánctanár). Ezt követte a jelmezverseny és a táncház. 

Egyesületünk farsangi fánkkal vendégelte meg a résztvevőket. A mulatságot nagy 

látványosság zárta. Az udvaron a jelenlevő rengeteg ember előtt a tél, a farsang és a rossz 

búcsúztatásául elégettük a DŐRÉT. 

Köszönet a Korom-tanya lovasainak a látványos betyáros farsangi felvonulásukért, mely 

Sáringer Erzsébet szervező munkáját dicséri és köszönet a fellépőknek, a zenészeknek, a 

délutáni műsor szervezőjének Nagy Árpádnénak. 

A farsangi mulattságon a Csillaghegyen nyílt „BORFALU” borászati bolt tartott 

nagysikerű  borkóstolót, melyen nehéz volt választani a kiváló borok között.  

 
2006-ban összefogással erőt és pénzt gyűjtünk a kis Erzsébet közben álló Erzsébet 

Királyné szobor megújítására. A terakotta mellszobrot az alapoktól meg kell újítani, hogy 

újra hosszú évtizedeken keresztül méltó emléke legyen a magyarok királynéjának 

Csillaghegynek. 

 

A most Petőfi térnek nevezett téren csak egy kis dísztelen szobor talpazat áll, pedig itt 

évtizedekkel ezelőtt Országzászló állott, hirdetve Csillaghegy és Békásmegyer 

lakosságának tiszteletét a nemzet előtt. Nagyapáink már egykor megcsinálták, csináljuk 

meg újra.  

 

Az emlékkeresztnél méltón szeretnénk megemlékezni az 1956-os forradalomról. A 

forradalom eseményei sok csillaghegyi családot is érintettek, magával ragadtak és sajnos 

a megtorlás sem kerülte el az itt élőket. Hőseinkre és az áldozatokra is emlékeznünk kell. 

Helyezzük el a megemlékezés virágait és gyújtsunk gyertyát. 

 

Fotókiállítás tervezünk november 18-ra Díner Tamás fotóművész képeiből, de egy kis 

falrészen szeretnénk régi csillaghegyi vonatkozású képeket is bemutatni.  

 

Majd ismét mikulási és adventi ünnepségekkel, adományosztással szeretnénk zárni az 

évet. 

 

Hozzászólások: 

  

Határozat: A közgyűlés 18 szavazattal az egyesület 2006. évi szakmai programját 

elfogadta. 
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3. NAPIREND 
  

Az éves költségvetést az elfogadott szakmai program alapján az alábbiak szerint 

javasoljuk elfogadni. 

         

2006. évi  KÖLTSÉGVETÉS   

 

Tervezett bevételek 

 

-Áthozott kötelezettség:                                         0.-Ft 

-Áthozott pénzkészlet:                             1 057 407.-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 bevétel:                       3 300 000.-Ft 

   

Tervezett kiadások 

 

-Működési költség: bér+ jár.                   1 020 660.-Ft 

-Egyéb költség                                             100 000.-Ft 

-Kiadvány költség                                       240 000.-Ft 

-Rendezvények költsége                          2 500 000.-Ft                                           

-Tervezett Összes költség:                      3 860 660.-Ft 

 

Tervezett maradvány:                                   496 747.-Ft 

 

2006. 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 2006. évi költségvetést 18  szavazattal elfogadta. 

 

  

4. NAPIREND 

 
Tagfelvétel 

  

Az egyesület alakulását 59 fő és 2 jogi személyiségű gazdálkodó szervezet határozta el. 

Az alakulás óta összesen: 40 fő kérte felvételét. 

A múlt évi közgyűlés óta: 3 fővel gyarapodott egyesületünk létszáma.  

A tagfelvételeket az Ügyvivő Testület megtárgyalta és azokat jóváhagyásra javasolja a 

közgyűlésnek. 

Új tagjaink: Miszné Korenchy Anikó, Zilizi Ottilia és Bőzsöny András 

 

Hozzászólások: 

  

Határozat: A közgyűlés 18  szavazattal a tagfelvételi javaslatokat elfogadta.   
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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 heti foglalkozást tart a CSIPKE  

kézimunka szakkör és  havonta a CSIPKE kézműves szakkör. 

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

számban vegyenek részt azokon. 

2006. évben kéthetente pénteken este 19 órától filmklubot tartunk felidézve a bemutatásra 

kerülő filmek hangulatát. 

Ingyenes jogi tanácsadást minden hónap második csütörtökén tartunk 18-19 óráig, melyet 

Orbán László Tibor ügyvédi irodája lát el. Keressék bizalommal! 

 

Az irodavezető Miticzky Péterné Székely Katalin a fogadóóráit, minden Ügyvivő Testületi 

ülés előtt, azaz minden hónap második csütörtökén, 17 órától tartja a Csillaghegyi 

Közösségi Házban. Az Egyesülettel és Csillagheggyel kapcsolatos kérdésekkel lehet hozzá 

fordulni a 06-20/566-9947 telefonon. 

  

Felhívom a jelenlévők és kedves mindnyájuk figyelmét, a 2006. évi feladattervünkben 

elfogadott programokra, melynek egyik legsikerültebb eleme a CSILLAGHEGYI 

TALÁLKOZÓ, melynek soron következő előadása április12.-én 18 órától lesz. 

Szentmihályi Szabó Péter fog előadást tartani „Itt az idő válasszatok!” címmel. 

 

A „TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS” április 29 .-én lesz. Ismételten konténerek igényelhetők, 

kérem, hogy konténer igényüket  április 25. de. 10 óráig jelezzék a plakátjainkon 

megadott telefonszámokon. 

 

A takarítással egy időben, a Közösségi Ház udvarán tartandó, évek óta nagy sikert aratott 

VIRÁG VÁSÁRRA is szeretettel várjuk Csillaghegy lakosságát. 

 

Ebben az évben is folytatódik az ingyenes jogi tanácsadásunk, mely minden hónap 

második csütörtökén du. 18-19 óráig vehető igénybe a Közösségi Házban.  

A jogsegélyt Dr. Orbán László Tibor ügyvédi irodája látja el. Keressék bizalommal! 

 

 

Több napirend nem lévén az Egyesület közgyűlését bezárom.  

Köszönöm a megjelenésüket és munkájukat. 

 

 

 

 

                                                                                                   Debreczeny  István   
                                                                                                                    elnök 
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Jegyzőkönyvvezető:……………………………….. 

                                  Miticzky Péterné Székely Katalin 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:……………………………… 

                                     Doktor Elekné Dr. Mikler Márta        

 

 

                                      …………………………    

                                        Nagy Árpádné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az I. számú mellékletet minden érdekelt megkapta, s az nem más, mint a Doktor Elek saját 

kezűleg írt jegyzőkönyve. 
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                                                                                                                           II. számú melléklet 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 

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

Közhasznúsági jelentés. 

 

A számviteli beszámoló főbb számai:  

Tagdíj bevétel:  84 000.-Ft 

 

Külön adományok: -Magánszemélyektől:                                          125 000.-Ft 

- Önkormányzattól: 2 000 000.-+ 200 000.-=  2 200 000.-Ft 

- Gazdálkodó szervezettől:  40 000.-Ft 

- Egyéb pályázat:                                                 373 000.-Ft 

- 1 %  79 000.-Ft 

           Összesen:                                                          2 902 000.-Ft 

 

Összes költség:                                                                           2 383 754.-Ft 

 

Záró pénzkészlet: - Bank:                                                                 1 058 830.-Ft 

                               - Pénztár:                                                                 - 1 423.-Ft 

  

                                 Összesen:                                                            1 057 407.-Ft 

 

Nyitó pénzkészlet:                                                                               597 248.-Ft

  

 

Állami költségvetésből kapott támogatás:            0.-Ft 

Nemzeti Civil Alapprogramtól kapott támogatás:                            373 000.-Ft

  

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 gyarapodott. Tulajdonunkba került 1 db projektor, 

melyet előadásainkon és az újonnan indított programunkon a Film klubon 

nagyon jól ki tudunk használni. 

A vezető tisztségviselők semminemű juttatásban nem részesültek. 

Az Egyesület a beszámolóban szereplő közhasznú tevékenységet 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 18 szavazattal az éves beszámolót és a Közhasznúsági 

                    jelentést, a Felügyelő Bizottság javaslata szerint elfogadta. 

 

 

                                                                                                         Debreczeny István  

                                                                                                                        elnök 

 


