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JEGYZŐKÖNYV

Amely felvétetett 2009.április 02-án 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:
Debreczeny István elnök megnyitója:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Egyesületünk közgyűlésén.
Első feladatunk, hogy
- levezető elnököt,
- jegyzőkönyvvezetőt
- jegyzőkönyv hitelesítőket válasszunk.
Levezető elnöknek javasolom: Debreczeny Istvánt
Jegyzőkönyv vezetőnek javaslom: Horváthné Bakóczy Esztert
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom: Miticzky Péternét, Doktor Eleknét
Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzunk a javaslatról .
Megállapítom, hogy a közgyűlés a javaslatnak megfelelően
Levezető elnöknek megválasztotta: Debreczeny Istvánt
Jegyzőkönyv vezetőnek megválasztotta: Horváthné Bakóczy Esztert
jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztotta: Miticzky Péternét, Doktor Eleknét
Megállapítom, hogy a megismételt 2009. évi közgyűlés határozatképes.
A közgyűlésen nyílt kézfeltartással szavazunk a szavazatok összeszámlálására, javasolom
Debreczeny István.megválasztását szavazatszámlálónak.
Szavazás
Megállapítom, hogy a közgyűlés megszavazta Debreczeny Istvánt szavazatszámlálónak.
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Napirendi pontok:
Az Ügyvivő Testület és a Felügyelő Bizottság beszámolója a 2008. évi működésről
Közhasznúsági jelentés ismertetése, elfogadása
A 2009. évi tervek, munkaterv és pénzügyi terv
Tagfelvétel
Egyebek

1. Napirendi Pont
Beszámoló a 2008. évi munkáról
Az Egyesület alakulását 59 Fő és 2 jogi személyiségű gazdálkodó szervezet határozta el. Azóta
összesen: 48 fő kérte felvételét. Összes tag (61+48=109 fő )
2008-ban közel 100 programot valósítottunk meg, a lakosság széleskörű érdeklődése és
részvétele mellett. Legnagyobb rendezvényeink az advent, a farsang és a húsvét
megünnepléséhez kötődtek, tavasszal és ősszel szemétszüretet szerveztünk, havonta egyszer
gyermek, hetente felnőtt kézműves foglalkozást tartottunk, ingyenes jogi tanácsadást
biztosítottunk.
A programok segítették a helyi közösségek bemutatkozását, a lokálpatriotizmus erősítését. Az
Egyesület szorosan együttműködött más civil szervezetekkel és az Önkormányzattal is. A
programokról és más aktuális kérdésekről helyi újságban, plakátokon, weblapunkon és a
faliújságon keresztül tájékoztattuk a tagságunkat és a lakosságot, programjaink ingyenesek
voltak
Minden hónapban (nyári szünet kivételével) kézműves foglalkozást szerveztünk egy hétvégén
gyermekeknek, ahol művésztanárok vezetésével igényes munkákat készíthettek.
Minden héten szerda délelőtt CSIPKE műhely néven kézműves foglalkozást tartottunk, ahol a
kreatív tevékenység közben jóízű beszélgetésre is alkalom nyílt Ezt a programot főleg olyan
nyugdíjas hölgyek látogatták, akik egyedül élnek és a társas együttlét nagy örömöt okoz nekik.
Minden hónapban ingyenes jogi tanácsadást biztosítottunk azoknak, akiknek nincs
lehetőségük saját ügyvédet megfizetni.
Havonta egyszer, „Csillaghegyi Találkozó” néven szórakoztató, ismeretterjesztő előadásokat
tartottunk, általában 30-80 fő részvételével. A környéken élő, nehezen mozgó, idősebb lakosok
és a szociálisan hátrányos helyzetűek is részt vehetnek más módon számukra elérhetetlen
előadásokon, rendezvényeken. Februárban téltemető farsangi mulatságot és kolbásztöltő
versenyt rendeztünk, melyet táncmulatság követett.
Tavasszal nyomtattuk és terjesztettük a „Csillaghegyi Hírmondó” 2008. évi kiadását.
Tavasszal és ősszel „szemétszüret” keretében takarítást szerveztünk Csillaghegy közterületén
és kedvezményes virágvásárt szerveztünk a Csillaghegyi Díszfaiskola közreműködésével.
Áprilisban virágosítási versenyt is hirdettünk, a 2 nyertest oklevéllel és bronzplakettel
jutalmaztuk.. A közös munka után a résztvevőket bográcsban főtt ebéddel láttuk vendégül.
Nemzeti ünnepeken közös megemlékezést, koszorúzást tartottunk.
A tavalyi évben két új rendezvényt iktattunk be a programjaink közé. A májusi
Egészségnapon orvosi előadás, egészségügyi szűrés, alternatív gyógyító eljárások szerepelt a
műsorban, novemberben a Családi napon a kézműves foglalkozás és bábelőadás után
ünnepélyes keretek között hirdettük ki az „üdvözlet Csillaghegyről” című gyermekrajzverseny
eredményét.
Decemberben karitatív munkát végeztünk. Felállítottuk a „Mindenki karácsonyfáját”,
Mikulás várta a gyermekeket a HÉV megállóban, ünnepi műsort szerveztünk és a lakosság által
adományozott ruhákat szétosztottuk a rászorulók között. A körzeti orvosok segítségével
összeállított lista alapján élelmiszercsomagot készítettünk a rászorulóknak és aki nem tudott
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A III. kerületi Önkormányzat is értékelte hiánypótló munkánkat, pénzügyi támogatást is
nyújtott számunkra.
Köszönet egyesületünk aktív tagjainak a közreműködésükért, a lakosságnak az adományokért,
egyéb segítségért, az erkölcsi támogatásért. Kérem, hogy a jövőben is támogassák munkánkat!
Kérem a Felügyelő Bizottság beszámolóját
Kérem a beszámolók elfogadását. Szavazzunk.
Megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta a beszámolókat.

2. Napirendi pont
A 2008. évi Közhasznúsági jelentés ismertetése, elfogadása.
Közhasznúsági jelentés
2008
1. Számviteli beszámoló
Vagyon:
Emlékkereszt és tartozékai: 4540994
Irodai eszközök:
Vitrinek
összesen:
Értékcsökkenési leírás:
Nettó érték

4 540 994
445 293
129 900
5116 187
-572 193
4 543 994

Bevételek:
Adományok
Tagsági díj bevételek
Pályázat
1% szja
Önkormányzati támogatás
Kamatbevétel
Összesen:

293 000
42 555
200 000
70 326
2 175 000
1 671
2 782 552

Kiadások:
Vásárolt anyag
Egyéb anyagok
Igénybe vett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Bérköltség
Rendezvények szem.j.ktg
Bérek járulékai
Értékcsökkenési leírás
Összesen:

334 460
4 584
157 787
57 775
1 055 267
643 834
377 447
101 382
2 732 536

Bevétel-kiadás

50 016

-42. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az Egyesület 2008 évben a személyi jövedelemadó 1 %-ából 70326 Ft-ot kapott, amelyet
kézműves foglalkozásokra fordított.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Az Egyesület vagyona főképpen tárgyi eszközökben testesül meg, 4543994.-Ft értékben, a
pénzkészlet december 31-én 974173 -Ft volt.
4. Kimutatás a cél szerinti támogatásról
2008 évben ilyen támogatást nem kapott.
5. Kimutatás kapott támogatásokról
Általános támogatás
Pályázati célú támogatás
Pályázati célú támogatás

2 000 000
175000
200 000
2 375 000

6. Kimutatás vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokról
A vezető tisztségviselők társadalmi munkában végezték tevékenységüket, juttatásban nem
részesültek.
Számviteli információk
A könyvvitel pénzforgalmi jellegű
Egyszerűsített mérleget és eredménylevezetést készít.
A könyvelést készíti: Primőr Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
Felelős vezető: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló (lg.száma: MKVK 003960)
7. A közhasznú tevékenység szöveges beszámolója
2008-ban közel 100 programot valósítottunk meg, a lakosság széleskörű érdeklődése és
részvétele mellett. Legnagyobb rendezvényeink az advent, a farsang és a húsvét
megünnepléséhez kötődtek, tavasszal és ősszel szemétszüretet szerveztünk, havonta egyszer
gyermek, hetente felnőtt kézműves foglalkozást tartottunk, ingyenes jogi tanácsadást
biztosítottunk.
A programok segítették a helyi közösségek bemutatkozását, a lokálpatriotizmus erősítését. Az
Egyesület szorosan együttműködött más civil szervezetekkel és az Önkormányzattal is. A
programokról és más aktuális kérdésekről helyi újságban, plakátokon, weblapunkon és a
faliújságon keresztül tájékoztattuk a tagságunkat és a lakosságot, programjaink ingyenesek
voltak
Kérem a közhasznúsági jelentés elfogadását. Kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta a közhasznúsági
jelentést.

3. Napirendi pont:
A 2009. évi tervek: munkaterv és pénzügyi terv
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01. 15.

Ügyvivő testületi megbeszélés programegyeztetés, feladatmegbeszélés céljából 19 h

01. 21.

Csillaghegyi Találkozó” előadás 18 órától
Téma: Téli rosszkedv? Tegyünk ellene! (Bakóczy Eszter mentálhigiénikus)

02. 12.

02. 18.

Közösségi programok egyeztetése meghívott civil szervezetek képviselőivel,
önkormányzati képviselőkkel. 18h
Ingyenes jogi tanácsadás. Irodavezetői fogadóóra, Ügyvivő testületi megbeszélés.
„Csillaghegyi találkozó” előadás - 18 órától előadó: Hetesi Zsolt klímakutató

02. 22. TÉLTEMETŐ FARSANGI MULATSÁG. 10-17.30h
Kolbász-készítő verseny 10-től, majd sütés és kínálás
CSIPKE Műhely kézműves foglalkozása: álarcok, fejdíszek készítése. 14-16
Elkészült jelmezek bemutatása 16 h , kisze égetés 17-kor
Farsangi felvonulás: kisze bábu, lovasok, betyárok, népzene
03. 12.

Megemlékezés MÁRCIUS 15-ről, gyertyagyújtás a keresztnél – 18.30
Ügyvivő testületi megbeszélés programegyeztetés, feladatmegbeszélés céljából
Ingyenes jogi tanácsadás. Irodavezetői fogadóóra

03. 18. „Csillaghegyi Találkozó” előadás - 18 órától
Dr. Veszprémi László alezredes, a Hadtörténeti Intézet főigazgatója: Mátyás serege
04. 05. CSIPKE Műhely kézműves foglalkozása 10 órától. Húsvéti készülődés ,tojásfestés
04. 02. Közgyűlés 18 h A múlt évi feladatok értékelése, az ez évi tervek, programok
ismertetése
04. 09. Ingyenes jogi tanácsadás. Irodavezetői fogadóóra
04. 15.

„Csillaghegyi találkozó” előadás – 18 h Rekettyés Mária történész: A Jagelló
kori politika és tudománytörténet ezoterikus vonatkozásai

04. 25. Tavaszi nagytakarítás, virágültetés 9 órától.
Virágvásár a Közösségi Ház udvarán 8-13 óráig. Munka után közös ebéd.
05. 14. Ügyvivő testületi megbeszélés, programegyeztetés, feladatmegbeszélés céljából
Ingyenes jogi tanácsadás. Irodavezetői fogadóóra.
05. 16. Egészségnap
orvosi előadások, egészségügyi szűrés, tanácsadás, alternatív gyógymódok,
05. 17.

CSIPKE Műhely kézműves foglalkozása 10 órától

06. 11. Ügyvivő testületi megbeszélés programegyeztetés, feladatmegbeszélés céljából
Ingyenes jogi tanácsadás. Irodavezetői fogadóóra
06. 10. „Csillaghegyi találkozó” előadás – 18 h a Balogh család utibeszámolója
Andalúziáról
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09. 10. Ügyvivő testületi megbeszélés programegyeztetés, feladatmegbeszélés céljából .
Ingyenes jogi tanácsadás. Irodavezetői fogadóóra
09. 16. „Csillaghegyi találkozó” előadás - 18 órától ( Bogár László- aktuális gazdaságpolitika)
09. 20. CSIPKE Műhely kézműves foglalkozása 10 órától
09. 27.

Emlékmise Dr. Zsámboki Pál tiszteletére délelőtt 9 órakor.
Mise után gyertyagyújtás a keresztnél.

10. 08. Ügyvivő testületi megbeszélés programegyeztetés, feladatmegbeszélés céljából .
2010. évi feladatterv
Ingyenes jogi tanácsadás. Irodavezetői fogadóóra
10. 17.
„Őszi szemétszüret” nagytakarítás 9 órától. Délben közös zsíros kenyerezés a
Közösségi Ház udvarán.
10. 21. „Csillaghegyi találkozó” előadás - 18 órától
10. 22.

Megemlékezés október 23.-ról. Gyertyagyújtás a Zsámboki téri keresztnél 18.30

11. 12.
Ügyvivő testületi megbeszélés programegyeztetés, feladatmegbeszélés céljából.
(karácsonyi programok)
Ingyenes jogi tanácsadás. Irodavezetői fogadóóra.
11. 15. 10 órától – CSALÁDI NAP, kézműves foglalkozás, bábelőadás,
Csillaghegyi emlékek- fotókiállítás megnyitója
11. 18.

„Csillaghegyi találkozó” előadás - 18 órától

11. 29.

„Mindenki Karácsonya” – fenyőfa állítása, díszítése a csillaghegyi állomásnál.

12. 05. MIKULÁS várja a gyerekeket, a csillaghegyi HÉV megállónál 15-17 h
12. 10. Ügyvivő testületi megbeszélés programegyeztetés, feladatmegbeszélés céljából.
Ingyenes jogi tanácsadás. Irodavezetői fogadóóra
12. 12. vagy 13. Adventi készülődés a CSIPKE Műhely szervezésében.
Nosztalgia karácsonyi díszek készítése, mézeskalácssütés.
12. 13.

Karitatív adománygyűjtés 10-18h

12. 14. Karitatív ajándékok összeállítása 8 órától, szétosztása 14 órától. 16-18 óráig ingyenes
ruhaturkáló!
Minden hét szerdáján 10-12 óráig CSIPKE Műhely a Csillaghegyi Közösségi Házban!
Információkról tájékozódhat az egyesületünk web-oldaláról is: www.csillaghegy.info
www.csillaghegy.eoldal.hu
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A Csillaghegyi Hírmondó kiadása
A lakosságot érintő problémák gyűjtése, megoldása, együttműködés az önkormányzati
képviselőkkel.
Lakossági fórum szervezése, egyeztetés az Önkormányzattal
Új faliújság
Telephely megoldása, Szervezet építése, fejlesztése
Programok egyeztetése az Önkormányzattal.
Együttműködési megállapodás a Kulturális Központ Nonprofit Kft-vel
CSIPKE Műhely kézműves foglalkozásainak segítése.
Óvodákkal, iskolákkal, könyvtárral, más civil szervezetekkel az együttműködés erősítése.
Pályázatfigyelés, pályázatkészítés megoldása
Adománygyűjtés
Kérem a szakmai program megszavazását.
A közgyűlés az Egyesület 2009. évi szakmai programját egyhangúlag elfogadta.
A 2009. éves költségvetést az elfogadott szakmai program alapján az alábbiak szerint
javasoljuk elfogadni.
Áthozott pénzkészlet

974.000.-Ft

Tervezett összes bevétel:

2.500.000,-Ft

Tervezett tagdíjbevétel:
Tervezett adomány:
Önkormányzati támogatás:
Pályázatokon tervezett támogatás:

10 000.-Ft
290 000.-Ft
1 600 000.-Ft
600 000.-Ft

Tervezett Összes költség

2.500 000.-Ft

- bér+ járulék
- egyéb költség
- rendezvények költsége

1 400 000.-Ft
200 000.-Ft
900 000.-Ft

Tervezett maradvány : 924.000 Ft
A fenti költségvetés szerinti költségek részletes tervét az Ügyvivő Testület készíti el.
Kérem szavazzunk.
Határozat: A közgyűlés a 2009. évi költségvetést egyhangú szavazattal elfogadta.
4. Napirendi pont Tagfelvétel
Tagnak jelentkezett: Dévai Ferenc és Zsiga Dániel.
Kérem szavazzunk a felvételükről
A közgyűlés egyhangúlag megszavazta a két jelölt tagfelvételét.

-85.Napirendi pont.
EGYÉB
.
.

Kérjük tagjainkat, akik tagdíjfizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, azt
lehetőségükhöz képest rendezzék.
A tagdíjakat és az egyéb adományaikat kézpénzben az irodavezetőnknél fizethetik be,
vagy átutalással az OTP-nél vezetett egyszámlánkra átutalással.
EGYSZÁMLA SZÁMUNK :
11703006 20036249

Kérem, kísérjék figyelemmel foglalkozásainkat és minél nagyobb számban,
vegyenek részt azokon.

Több napirend nem lévén az Egyesület közgyűlését bezárom.
Köszönöm a megjelenésüket és munkájukat.

……………………..
Debreczeny István
elnök

Budapest, 2009. 04. 02.

Jegyzőkönyvvezető:……………………………….

Jegyzőkönyv hitelesítők:

………..………………

………………………

