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Beszámoló 

 

A 2007. 04. 13-án 18 00 órakor tartandó Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 

2006 évi rendes záró közgyűléséhez. 

  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Egyesületünk közgyűlésén. 

  

Első feladatunk , hogy jegyzőkönyv vezetőt és jegyzőkönyv hitelesítőket válasszunk. 

Jegyzőkönyv vezetőnek javaslom: Miticzkyné Székely Katalint, 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom: Kalotáné Udvardi Katalint és Soósné Velenczei Ildikót. 

 

Kérem, hogy kézfelemeléssel a javaslatról szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy a közgyűlés a javaslatnak megfelelően jkv. vezetőnek megválasztotta: 

Miticzkyné Székely Katalint, jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztotta: Kalotáné Udvardi 

Katalint és Soósné Velenczei Ildikót 

 

A jelenléti ívekből megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. 

Jelen van: ……fő tag, mely a nyilvántartott taglétszám: …..%.-a. 

A közgyűlésen nyílt kézfeltartással szavazunk a szavazatok összeszámlálására javaslom 
Dr. Balogh Kálmán megválasztását. 

  

Szavazás 

  

 

A közgyűlés a meghirdetett napirendi pontok megtárgyalására került összehívásra, a 

napirendi pontokhoz készült anyag korábban rendelkezésre állt. 

 

  

I. NAPIREND  

 
Beszámoló a 2006. évi munkáról 

 

 
Az egyesületünk 2006. évben is intenzív az eredeti célkitűzések megvalósítását célzó 

munkát végzett. A terveinkben szereplő feladatok nagy részét megvalósítottuk, de még 

vállaltunk az eredeti feladattervben nem szereplő programok megvalósítását is. 

  

A feladatterv megvalósítását elemezve, ma már mondhatjuk, hogy a hagyományos 

kolbászkészítő verseny és a farsangi mulatság igen nagy sikert aratott. 
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Köszönjük a kolbászkészítő csapatoknak a részvételt, akik az alábbiak voltak:  

 

Kaszások, Piskóta, Aranyvölgy, Bajnok, Budakalászi J.N.F., FIDESZ  és Monnyonle 

Békásmegyer Ó-falu csapata. 

 

 

Külön szeretnénk köszönetet mondani a Piskóta csapatának, akik a versenyen túl előre 

elkészített disznósajttal, kolbásszal, hurkával és párolt káposztával kedveskedtek a 

vendégeknek.  

  

Köszönjük mindenkinek aki a farsangi mulattság szervezésében  és a műsor előszítésében 

is részt vett, valamint a Csillaghegyi és a Fodros utcai Általános Iskola diákjainak. 

Köszönjük Nagy Árpádnénak és Sáringer Zsókának egész éves odaadó munkájukat a 

Csipke Műhely foglalkozásainak vezetéséért. 

 

Az év eleji programok közül ki kell emelni a Csillaghegyi találkozók sorozatban hallott 

februári - László Péter Sándor előadással egybekötött grafikai kiállítását Erdélyről 

valamint Antal Z. László előadását - Az éghajlat változásáról, márciusban Schaffer 

Erzsébet élménybeszámolóját Kolumbiáról és Venezuelláról (egy kis kostolóval és zenével 

fűszerezve és április 10-én Molnár V. József csodálatos előadását hallgathattuk - Az 

emberélet szentségéről.  

 

Fontos és kiemelendő a tavaszi nagytakarítás és virágültetés, melyet, igen széleskörű 

részvétel mellett végeztük el. A takarításhoz az Önkormányzat ingyenes konténereket is 

biztosít részünkre. 

 

Már- már úgy érezhettük, hogy kezdeményező munkánk eredményeként Csillaghegy 

sokkal tisztább lett, ennek ellenére még soha ennyi konténerre nem érkezett igény és még 

soha ennyi konténer nem telt meg mint tavaly. 

A takarítással egy időben rendezett virágpalánta vásárnak is óriási sikere volt. 

 

 A takarítások külön eseménye a közös ebéd melynek elkészítését köszönjük : Láng 

Lacinak. 

 

A virágpalánta vásárért és az adományért külön köszönet az ÓBUDA KERTÉSZETI  

Kft-nek és vezetőjének:  Ócskai Máriának. Idén tavasszal április 28-án rendezzük a 

tavaszi nagytakarítást.  

  

Ismételten meghirdettük a „V IRÁGOS CSILLAGHEGYÉRT” versenyt, melynek 

2006 évi díjazottjai: özv. Kovács Gézáné és Bonda Gábor lett, akiket „Szép virágos kert” 

emléktáblát adományoztunk. 

 

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

A kiadvány megjelentetésében köszönjük a segítségét mindenkinek, aki részt vett a 

Hírmondó megjelentetésének munkájában. Az anyagokat az idei kiadványunkhoz is 

várjuk. 

  

Sikeres volt az „Őszi szemétszüret” is, amikor ismételten összetakarítottunk 

Csillaghegyen. 
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Eredményes volt az év végi ruhagyűjtő akciónk is, talán még soha ennyi adomány nem 

érkezett, ami azt mutatja, hogy az emberek tudják, hogy vannak akiknek segíteni kell.  

Az is igaz, hogy ez az érzés mindig csak karácsony előtt erősödik fel, pedig a segítség 

midig elkel. A kapott adományokkal támogatni tudtuk a rászorulókat és a maradékból 

jutott a Máltai szeretet szolgálatnak is.  

 

December 5-én a Mikulás, melyet a gyerekek és talán a csillaghegyi szülők is úgy vártak, 

nagy sikert aratott. Összesen 250 csomagot osztottunk szét. Ehhez, is szükséges volt 

néhány tagunk  munkájára és fiatal támogatóink odaadó közreműködésére. Köszönet a 
lányoknak  és Sastinszky Dánielnek, akik a mikulás-krampusz szolgálatot teljesítették. 

  

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

körében nagy sikert aratott, sok gyerek készített kisebb ajándékokat, és áhítattal 

hallgatták az Adventi előadást, melyet a Mustármag Keresztény Iskola diákjai adtak elő 

Ulbertné Cinege Márta vezetésével. 

  

És megint csak Köszönet Nagy Árpádnének, Anikónak és Sáringer Zsókának, akik odaadó 

munkát végeztek egész évben. Munkájuk eredményét dicséri a CSIPKE MŰHELY 

létrehozása és sikeres működtetése, a nagyobb rendezvényeink szervezése, levezénylése is. 

Három  évvel ezelőtt indítottuk  „Csillaghegyi találkozó” címmel azt az előadás sorozatot, 

mely már minden alaklommal teltházzal zajlik és minden alkalommal más és más, de 

minden alkalommal érdekes téma kerül terítékre . Igen nagy sikerrel visszatérő 

vendégeink voltak . 

 

Köszönjük Dr. Orbán László Tibor ügyvéd úrnak  aki vállalta és ellátja az ingyenes 

jogsegélyt, melyet mindenki igénybe vehet.   

Köszönjük az iskolák, a könyvtár segítő munkáját, köszönjük az új, a régi de 

újraválasztott Önkormányzati képviselőknek, hogy vállalják az együttműködést 

egyesületünkkel. 

 

Programjainkat igyekeztünk minden szempontból teljessé tenni, melyhez aktív 

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

Egyesületünknek, de nemes céljainkkal azonosulni tudnak. 

  

A csillaghegyi polgárok nevében köszönjük mindenkinek, aki tagdíjvállalásukkal, 

adományukkal anyagilag, vagy erejükhöz mérten saját munkájukkal segítették 

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

lehetőségeihez képest jövőben is segítsen feladataink megvalósításában. 

  

Nagy segítséget jelentett az ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATÁTÓL 

kapott támogatás, valamint az eredményes pályázatok alkalmával elnyert összegek, mint 

az NCA pályázat, melyek megfelelő forrást biztosítottak vállalt feladataink 

megvalósításához.   

  

A „feladatterv”-ben szereplőkön túl, igen eredményes munkát végeztünk, melynek értéke 

felbecsülhetetlen. 
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 2006 évre készített és elfogadott költségvetésünk az alábbiak szerint teljesült: 

 

  

2006 évi elfogadott költségvetés és tény adatok 

  

  

                                                                       Terv                                           Tény  
  

Áthozott kötelezettség                                    0.-Ft               0.-Ft   

Áthozott pénzkészlet                         1 057 407.-Ft                           1 347 834.-Ft 

Tervezett tagdíjbevétel                        300 000.-Ft                              110 900.-Ft     

Tervezett adomány                              500 000.-Ft                               136 600.-Ft    

Önkormányzati támogatás               2 000 000.-Ft                           2 160 000.-Ft 

Pályázatokon tervezett támogatás      500 000.-Ft                              477 000,-Ft   

Tervezett Összes költség                   3 820 000.-Ft                           2 886 397.-Ft 

  

           - működési költség                    

              bér+ jár                                1 100 000.-Ft 1 075 116.-Ft                              

              -egyéb költség                         100 000.-Ft                                207 250.-Ft                                                 

Szolgált. és kiadvány költs.     120 000.-Ft                                417 241.-Ft                                          

            - rendezvények költsége       2 012 248.-Ft                                962 659.-Ft 

- emlékkereszt, virágos csillaghegyért 

   plakett  értékcsökkenési  leírás    210 669.-Ft                          

    

 

Tervezett maradvány:                         537 407.-Ft                            2 872 935.-Ft   

 

Eredmény     13 462.-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 számokból láthatjuk, hogy a tényleges tagdíjbevételünk kismértékben nőt, de a 

tervezettől így is elmaradt.  

 

Rendezvényeinkre az elmúlt évhez képest többet tudtunk fordítani, de sajnos az 

adományok is elmaradtak a tervezettől, aminek következtében nem maradt erőnk a 

tervezett Erzsébet Királyné szobor felújításra, az Országzászló állítására.  

 

További forrásokat kell gyűjtenünk a „Csillaghegy Története” című  könyv kiadására is.  
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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:                                                     110 900.-Ft  

                              

Külön adomány: -Magánszemélyektől:            136 600.- Ft 

                              -Önkormányzattól össsz:   2 160 000.-Ft 

                              -Gazdálkodó szervezettől:                0.-Ft 

                              - Egyéb pályázat                     477 000.-Ft 

                              -1 %                                                     0.-Ft 

                               Összesen:                             2 886 397.-Ft 

  

Összes költség:                                                   2 872 936.-Ft 

Eredmény:                                                               13 462.-Ft 

  

Záró pénzkészlet: - Bank:                                1 200 072.-Ft    

                               -  Pénztár:                              147 762.-Ft 

  

    

Állami költségvetésből kapott támogatás:                                  0.- Ft 

Nemzeti Civil Alapprogramtól kapott támogatás:         447  000.-Ft                

Önkormányzati költségvetésből kapott támogatás:     2 160 000.-Ft 

                                           - általános támogatás:          2 000 000.-Ft 

                                           - pályázati céltámogatás:        160 000.-Ft 

                                                                      

  A kapott támogatások elszámolása az adományozók felé megtörtént. 

   

   

- A vezető tisztségviselők semminemű juttatásban nem részesültek. 

 

- Az Egyesület a beszámolóban szereplő közhasznú tevékenységeket végezte, mely  

  tevékenységek,  megfelelnek az Alapító Okiratban megjelölt feladatoknak.  

 

- Az egyesület a munkatervében szereplő feladatokat teljesítette. 

  

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

  a  Közhasznúsági jelentés elfogadását. 

 

  

Határozat: A közgyűlés …… 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 külön lapon mellékeltük, ill. a közgyűlés 

anyagával együtt közzétettük. Nézzük tételesen a feladatokat. 

  

Hozzászólások: 

  

Határozat: A közgyűlés ………szavazattal az Egyesület 2006 évi szakmai programját 

elfogadta. 

  

  

  

 3. NAPIREND 

  

Az éves költségvetést az elfogadott szakmai program alapján az alábbiak szerint 

javasoljuk elfogadni. 

  

         

  

Áthozott kötelezettség:                                        0.-Ft 

Áthozott pénzkészlet:                            1 344 834.-Ft                           

Tervezett tagdíjbevétel:                           150 000.-Ft     

Tervezett adomány:                                  150 000.-Ft        

Önkormányzati támogatás:                  2 000 000.-Ft 

Pályázatokon tervezett támogatás:         500 000.-Ft 

Tervezett Összes költség                       3 000 000.-Ft   

  

 

    - működési költség 

      bér+ jár                                         1 100 000.-Ft 

   - egyéb költség                                        500 000.-Ft 

   - kiadványok költsége                            400 000.-Ft 

   - rendezvények költsége                      1 000 000.-Ft   

                                         

    

Tervezett maradvány :                           1 050 000.-Ft 

  

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

  

  

Hozzászólások: 

  

  

Határozat:   A közgyűlés a 2006 évi költségvetést ………szavazattal elfogadta. 
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4.NAPIREND 

  

Az Egyesület alakulását 59 Fő és 2 jogi személyiségű gazdálkodó szervezet határozta el. 

Az alakulás óta összesen: 43 fő kérte felvételét, ebből a múlt évi közgyűlés óta: … fővel 

gyarapodott Egyesületünk létszáma. 

  

A tagfelvételeket az Ügyvivő Testület megtárgyalta és azokat jóváhagyásra javasolja a 

közgyűlésnek. 

  

Új tagjaink:  ………………………………………………………………………………….. 

  
Hozzászólások: 

  

Határozat: A közgyűlés ……… szavazattal a tagfelvételi javaslatokat elfogadta.  

  

  

Kérjük tagjainkat, akik tagdíj fizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, azt 

lehetőségükhöz képest rendezzék. 

 

A tagdíjakat és az egyéb adományikat kézpénzben az irodavezetőnknél fizethetik be,  

vagy  átutalással az OTP-nél vezetett egyszámlánkra átutalással. 

  

EGYSZÁMLA SZÁMUNK :           11703006 20036249 
  

5. NAPIREND  

  

Az egyebek napirend keretén belül felhívjuk tagságunk és a csillaghegyi lakosság 

figyelmét, hogy a Csillaghegyi Közösségi Házban rendszeres foglalkozás tart  

a CSIPKE kézműves Műhely: Nagy Árpádné és Scharinger Zsóka vezetésével.  

  

Minden Ügyvivő Testületi ülés előtt, azaz minden hónap második csütörtökén,  18 órától 

Dr. Orbán László Tibor ügyvéd úr nyújt ingyenes jogi tanácsadást  a Csillaghegyi 

Közösségi Házban. 

  

Felhívom a jelenlévők kedves mindnyájuk figyelmét, a 2007 évi feladattervünkben 

elfogadott programokra, melynek következő eleme a már 3. éve indult programsorozat a 

CSILLAGHEGYI TALÁLKOZÓ, melynek soron következő előadása április 25-én lesz.  

 

Az előadás témája: „Hit és tudomány egy űrkutató szemével” Előadó: Dr. Ferencz Csaba 

egyetemi tanár. 

  

A „TAVASZI  NAGYTAKARÍTÁS” ápr. 28-án lesz, melyre konténerek igényelhetők, 

valamint a takarítással egy időben  a közösségi ház udvarán  VIRÁGVÁSÁRT tartunk! 

 

Kérem kísérjék figyelemmel foglalkozásainkat és minél nagyobb számban vegyenek részt 

azokon.  
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Több napirend nem lévén az Egyesület közgyűlését bezárom.  

  

  

Köszönöm a megjelenésüket és munkájukat. 

 

 

  

                                                                                                                       

 Budapest, 2007. 04. 13.                                                                 …………………….. 

                                                                                                          Debreczeny István  

                                                                                                                       elnök 

 

 

 

  
Jegyzőkönyvvezető:……………………………….                                    

                                   Miticzky Péterné Sz. Katalin 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

  

………..………………                          ……………………… 
Kalotáné Udvardy Katalin                                  Soósné Velenczei Ildikó 

 

 


