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JEGYZŐKÖNYV 

 

Amely felvétetett 2013. május 23-án a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 

megismételt közgyűlésén, 1039 Budapest, Mátyás Király út 13-15.-ben a 

Csillaghegyi Közösségi Házban, tekintettel arra, hogy az eredeti közgyűlés nem 

volt határozatképes. 

 

A megismételt azonos napirendekkel összehívott közgyűlés a jelenlevők számától 

függetlenül határozatképes. 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti tagjaink. 

A közgyűlés anyaga, menete és határozati javaslatok:  

 

 Debreczeny István Tiszteletbeli 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: Liebe Katalint 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom: Doktor Eleket és Szabó Zoltánt 

 

Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzunk a javaslatról. 

 

1/2013 Közgyűlési határozat: Megállapítom, hogy a közgyűlés a javaslatnak megfelelően 

Levezető elnöknek megválasztotta: Debreczeny Istvánt 

Jegyzőkönyv vezetőnek megválasztotta: Liebe Katalint 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztotta: Doktor Eleket és Szabó Zoltánt 

 

Megállapítom, hogy a 2013. évi megismételt közgyűlés a jelenlevő tagok számától 

függetlenül határozatképes. 

 

  A meghirdetett napirendi pontok: 

 

1. Az Ügyvivő Testület és a Felügyelő Bizottság beszámolója a 2012. évi működésről   

2. 2012. évi „Kettőst könyvelést vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és 

közhasznúsági melléklete” ismertetése, elfogadása 

3. A 2013. évi tervek, munkaterv és pénzügyi terv 

4. Tisztségviselők választása 

5. Egyebek 
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2/2013 sz. Közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi 

pontokat. 

 

 

1. Napirendi Pont  

 

Beszámoló a 2012. évi munkáról 

2012-ben 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 

ingyenes jogi tanácsadást biztosítottunk, valamint heti piacot szervezünk. 

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 héten szerda délelőtt Meridián gyógytornát tartunk, amire közel 50 ember látogat el 

minden szerdán. 

Minden hónapban ingyenes jogi tanácsadást biztosítottunk azoknak, akiknek nincs 

lehetőségük saját ügyvédet megfizetni. 

Havonta egyszer, „Csillaghegyi Találkozó” néven szórakoztató, ismeretterjesztő előadásokat 

tartottunk, általában 30-40 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, tavasszal és ősszel „szemétszüret” keretében takarítást szerveztünk 

Csillaghegy közterületén és kedvezményes virágvásárt szerveztünk a Csillaghegyi Díszfaiskola 

közreműködésével. A közös munka után a résztvevőket bográcsban főtt ebéddel láttuk 

vendégül. 

Nemzeti ünnepeken közös megemlékezést, koszorúzást tartottunk. 

A májusi Egészségnapon orvosi előadás, egészségügyi szűrés, alternatív gyógyító eljárások 

szerepelt a műsorban. 

Decemberben karitatív munkát végeztünk. Felállítottuk a „Mindenki karácsonyfáját”, 

Mikulás várta a gyermekeket a HÉV megállóban, ruhákat és használati tárgyakat gyűjtöttünk a 

rászorulóknak. A körzeti orvosok segítségével összeállított lista alapján élelmiszercsomagot 

készítettünk a rászorulóknak, ünnepi keretek között adtuk át és aki nem tudott megjelenni 

annak az egyesületi tagok elvitték és jókívánságokkal együtt adták át. 

Alkalmanként kézműves foglalkozást szerveztünk gyermekeknek, ahol művésztanárok 

vezetésével igényes munkákat készíthettek. 

Élő Betlehem a Saflánszki tanyán 

Ilyen még nem volt! Saflánszkék, akik az őstermelői piacra szeretettel nevelt állataikat hozzák 

el bemutatni és pónilovaikat fogják be a Mikulás fogatába,.ezúttal Advent utolsó vasárnapján a 

csillaghegyieket meghívták tanyájukra. „Kövesd a csillagot!” Ez volt a hívó szó. Az üstökös 

csillag jegenyefa tetején világítva mutatta az utat az esti hóesésben az istállóhoz, ahol József, 

Mária és a Kisjézus élő állatok mellett talált szállást. Pásztorok zenéltek, együtt énekeltünk. 

Felejthetetlen élmény volt. 

Zsámboki Műhely megalakulása 

A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület működését korlátok közé szorítja az a körülmény, hogy 

nem rendelkezik saját székházzal. A közösségi házban a polgári kör részére biztosított 

lehetőségek kevésnek bizonyulnak.  Ezért azzal a kéréssel fordultunk a Csillaghegyi Jézus 

Szíve templom képviselőtestületéhez, járuljon hozzá, hogy néhány programunkhoz a templom 
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jelenleg használaton kívüli oldalszárnyában kaphassunk helyet. A programok közösségépítő és 

hagyományőrző tevékenységükkel a templom körüli élet felélénkítését is szolgálni kívánják. A 

képviselőtestület hozzájárulását adta a tervhez. A templom melléképületeiben működő 

tevékenységünket templomépítő plébánosunkról, Zsámboki Pálról neveztük el Zsámboki 

Műhelynek. Az ötletet az adta, hogy az ő működése idején Zsámboki varroda működött 

ugyanezen a helyen. Az első tevékenységünk, amivel beköltöztünk az épületbe, szintén 

varróműhely volt. A tevékenység bővítése céljából további épületrészt kellett alkalmassá tenni 

a működéshez. A fűtési rendszer felújításához a Csillaghegyi Polgári Kör nyújtott segítséget. A 

munkálatok elkészültek, egy teremben megkezdődhetett a munka. A közösségi terem első 

programja adventi énektanulás volt Juhász Réka népdalénekes vezetésével. Sokan érdeklődtek 

Haarberg Orsolya természetfotós Izlandról készült vetítése iránt is. A megismételt vetítésen is 

sokan voltak.  

A Zsámboki Műhely célkitűzései: 

A műhely elnevezés a hagyományőrző mesterségek gyakorlása mellett szélesebb körű 

tevékenységet takar. Lényege a közösségi élet felpezsdítése igényes programokkal. Itt olyan 

programokat szeretnénk megvalósítani, ahol a programban résztvevők nemcsak hallgatói, 

nézői, hanem tevékeny részesei az eseményeknek. Azt szeretnénk, ha a hely, amit alkalmassá 

teszünk a közösségi életre, önszerveződő kis csoportosulásoknak is helyet adna 

tevékenységükhöz. Szeretnénk, ha a fiatalság ezen a helyen kulturált körülmények között 

ismerkedhetne és életre szóló barátságok alakulnának ki, melyek megtartó erőt jelentenek 

hitben, nemes célokra való törekvésben. 

Az önszerveződéshez olyan programokat szeretnénk adni, amik ezt a folyamatot elindítják. 

Jónak tartjuk ehhez pl. filmklubok, táncház szervezését. Várjuk az építő ötleteket! 

A közösségi életre alkalmassá tett épületrész alkalmas arra is, hogy helytörténeti kiállításunk 

anyagából a katolikus templomra vonatkozó részt itt olyan helyen mutathassuk be, ahol a 

programokra járók azzal többször találkoznak és régen elfeledett dolgok lassan észrevétlenül 

ismerős tényezővé válnak. A múzeum kialakításához is tettünk már lépéseket. 

Országzászló avatás 

2012 kiemelkedő eseménye a csillaghegyiek számára az új országzászló felépítése volt. 

A Petőfi téren 1941-ben emelték az első országzászlót. Ezt az emlékművet a II. világháború 

után lerombolták. Óbuda önkormányzata a Csillaghegyi Polgári Kör kezdeményezésére az 

emlékhelyet 2012-ben újjáépíttette. Az avatási ünnepség június 4-én, a trianoni békeszerződés 

fájdalmas emlékű napján volt. A polgári kör adománygyűjtéssel és az avató ünnepség 

szervezésében való részvétellel is hozzájárult az országzászló felépítéséhez. 

Sikeres pályázat 2012-ben 

Az egyesület az elmúlt években szűkös időket élt meg. Az önkormányzati támogatás 

forráshiány miatt megszűnt, ott a pályázati lehetőségek is igen szerények voltak. A tagdíjakat a 

polgári kör minimálisra csökkentette, hogy anyagi okok miatt senki ne maradjon távol a 

közösségi élettől. Ugyanezen okból a programok is ingyenesek voltak és azok is maradnak. 

Korábban volt az egyesületnek fizetett titkára, de erre már nem volt lehetőség az utóbbi időben. 

A 130 tagot számláló egyesület működtetését néhány lelkes önkéntes végezte szabadidejében. 

A polgári kör a szűkös körülmények között is megtartotta már jól bevált programjait, de a 

korábbi olajozott gépezet kezdett lefékezni. A tevékenység népszerűsítése is kárt szenvedett. A 

Csillaghegyi Hírmondó kiadványt meg kellett szüntetni. Az egyesület 2012-ben volt 100 éves. 

Jubileumi kiadványt sem tudtunk kiadni. Az előadások megtartása is csak úgy volt lehetséges, 

hogy elnökünk minden alkalommal saját zsebéből vette ki a rá valót. 
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A 2012-ben NEA pályázaton nyert pénzösszeg lendületet adott az életnek. 

- Titkárt alkalmaztunk, ami a tevékenység összefogásához és pályázatok készítéséhez a 

további működés finanszírozása céljából elengedhetetlenül szükséges 

- Az ingyenes jogi tanácsadás biztosítására ügyvédet fizettünk 

- Előadásokat tudtunk fizetni, melyekhez eddig adakozásból kellett a fedezetet biztosítani 

- Az országzászló avatást és piaci programjainkat méltóképpen meg tudtuk ünnepelni 

- „Aranypolgárainkat” megvendégeltük 

- Elkészítettük a „100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör” jubileumi kiadványt 

- Kiadtunk egy „Csillaghegy anno képeslap sorozatot 

- Elkészült a polgári kör által működtetett őstermelői piac hirdetőtáblája 

- Honlapunkhoz új szoftvert vásároltunk 

- Vásároltunk a Csillaghegyi Polgári Kör emblémájával ellátott pólókat, amiket a közterületi 

takarításokon, a piaci és egyéb nagy létszámú rendezvényeinken viselünk az egyesület 

népszerűsítése céljából 

- Az egyesületnek nem volt számítógépe, nyomtatója. Vásároltunk egy laptopot és két 

nyomtatót, egyet a titkárnak, egyet a programszervező, programok népszerűsítésével 

foglalkozó tagunknak 

- A 2012-ben, új bérleményben elindított Zsámboki Műhelyben helytörténeti kiállítást 

készítünk elő, ehhez képkereteket és kiállítási vitrint vásároltunk 

- A Zsámboki Műhelyben tervezett rendezvényeinkhez hangosító berendezést vásároltunk, 

melyet szabadtéri megemlékező ünnepeinken is tudunk használni 

 

Kérem a Felügyelő Bizottság beszámolóját 

Dr.Szabó Zoltán szóban is ismerteti a számvizsgáló bizottság határozati javaslatát. 

 

Kérem a beszámolók elfogadását. Szavazzunk. 

3/ 2013 sz. Közgyűlési határozat: Megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangú szavazattal 

elfogadta a 2012 évi beszámolót. 

 

2. Napirendi pont 

 

2012. évi „Kettőst könyvelést vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és 

közhasznúsági melléklete” ismertetése, elfogadása 

A beszámoló mellékelve. 

 

Kérem a közhasznú tevékenység elfogadását. Kérem szavazzunk. 

4/2012 számú közgyűlési határozat: Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta a 2012 évi 

közhasznúsági jelentést. 
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3. Napirendi pont:  

 

A 2013. évi tervek: munkaterv és pénzügyi terv  

 

A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 2013. évi programja  
Január - December 

 

Rendszeres programok: a programok helyszíne a Csillaghegyi Közösségi Ház 
 

Ingyenes jogi tanácsadás:  Minden hónap második csütörtökén:  18-19 óráig 

A tanácsadást Dr. Orbán László Tibor Ügyvéd tartja. 

Ingyenes építési tanácsadás:  Minden hónap második csütörtökén:  18-19 óráig 

A tanácsadást Jánosi János építész tartja. 

Ingyenes alternatív  

egészségügyi tanácsadás:  Minden hónap második csütörtökén:  18-19 óráig 

A tanácsadást Kovácsné Magdi természetgyógyász tartja. 

 

Bejelentkezés a tanácsadásokra (legkésőbb 2 nappal a tanácsadást megelőzően):  

Telefon: 70/967-1493 irodavezetői telefonszám 

E-mail: liebekati@gmail.com, csillaghegyiek@gmail.com 

 

Ügyvivő testületi megbeszélés:  Minden hónap második csütörtök:  19 órától 

Irodavezetői fogadó óra:  Minden Ügyvivő testületi ülés előtt:  18 órától  

CSIPKE Műhely: Minden hét szerdáján  10-12 óráig  

Csillaghegyi Találkozó néven szórakoztató, ismeretterjesztő előadás: 

 Minden hónap harmadik szerdáján 18 órától 

3-1-2 kínai meridián gyógytorna Dr. Eőry Ajándok tanítványainak vezetésével  

 Minden szerdán 9 órától      

Rendszeres programok: a programok helyszíne a Zsámboki Műhely  

a Csillaghegyi Jézus Szíve templom épületszárnyában(1039 Lehel u. 14) 

Varróműhely:   Minden kedden 17-20 óráig 

  

TOVÁBBI FOGLALKOZÁSOK, KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 

INDULNAK A ZSÁMBOKI MŰHELYBEN:  Figyelje a hirdetéseinket! 

     

Őstermelői piac:  A Tolnai Iparcikk Centrum parkolójában 
 Minden szombaton  6-12 óráig 

  

Egyéb programok:  

 
01.10. csütörtök Ügyvivő testületi megbeszélés 

 Irodavezetői fogadóóra 

 Építészeti, jogi és alternatív egészségügyi tanácsadás  

01.16. szerda 18 óra Csillaghegyi Találkozó 

Előadó: Kiss Mao-Tun István  

A Széchenyi család eredete Huni fáraótól Zách Kláráig. 

02.08. péntek 8-10h Dőre táncoltatás a csillaghegyi iskolákban 

mailto:liebekati@gmail.com
mailto:csillaghegyiek@gmail.com
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02.09. szombat 10-18h TÉLTEMETŐ FARSANGI MULATSÁG 

10 h Kolbásztöltő verseny, kóstolás  

12 h Farsangi felvonulás, lovasok, betyárok 

16-18 h Kincső együttes  

                  18 h Dőre égetés 

02.14. csütörtök Ügyvivő testületi megbeszélés 

 Irodavezetői fogadóóra 

 Építészeti, jogi és alternatív egészségügyi tanácsadás 

02.20. szerda 18 óra Csillaghegyi Találkozó 

KÖR / Korszakváltók Öko-logikus Rendje / előadássorozata 4. 

A téma független a sorozat előző előadásaitól! 

 

Előadó: Balogh Béla  

/ metafizikus, spirituális energiagyógyító /  

 

A szeretet törvénye, utak és útvesztők.  

 

03.14. csütörtök 18 óra MEGEMLÉKEZÉS MÁRCIUS 15.-RŐL 

Gyertyagyújtás a Zsámboki keresztnél 

 

03.14. csütörtök Ügyvivő testületi megbeszélés 

 Irodavezetői fogadóóra 

 Építészeti, jogi és alternatív egészségügyi tanácsadás 

03.20. szerda 18 óra Csillaghegyi Találkozó 

KÖR / Korszakváltók Öko-logikus Rendje / előadássorozata 5. 

A téma független a sorozat előző előadásaitól! 

Előadó: Marinka-Tóth József /Kutató fizikus/  

 

A jövő környezetbarát energia forrásai és takarékos 

felhasználása.  

- megújuló energiák  

- a tiszta fúzió  

- Dirac óceán, ZPE.  

- intelligens fogyasztók  

- az emberi előrelátó, felelős gondolkodás  

- szimbiózisban GAIA-val  

 

03.23. szombat HÚSVÉTI BORVÁSÁR ÉS BORKÓSTOLÓ 

 KOSÁRVÁSÁR 

 AZ ŐSTERMELŐI PIACON 

 Húsvéti készülődés, kézműves foglalkozás, tojásfestés  

 10h-tól a közösségi házban 

 

04.11. csütörtök Ügyvivő testületi megbeszélés 

 Irodavezetői fogadóóra 
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 Építészeti, jogi és alternatív egészségügyi tanácsadás 

04.17. szerda 18 óra Csillaghegyi Találkozó 

  Varga István 

  a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottságának tagja 

  Bankvilág Magyarországon 

 

04.20. szombat   TAVASZI SZEMÉTSZÜRET 

 9 órától Nagytakarítás közterületeken 

 8-13 óráig Növény- és virágvásár a közösségi ház udvarán 

 

05.04. szombat CSILLAGHEGY NAPJA –ÓBUDA NAPJA  

                Őstermelői Piac 3. születésnap 

Kisállat simogató, baromfiudvar, póni fogat 

Bor és pálinka bemutató 

                               Külön programok 14-19 óráig  

05.09. csütörtök Ügyvivő testületi megbeszélés 

 Irodavezetői fogadóóra 

 Építészeti, jogi és alternatív egészségügyi tanácsadás 

05.15. szerda 18 óra Csillaghegyi Találkozó 

  Lánszki Imre ökológus 

  Pilisi hun gyökerek   

05.23. csütörtök 18 óra KÖZGYŰLÉS 

05.25 szombat 9-12 óráig EGÉSZSÉGNAP 

Orvosi előadások 

Egészségügyi szűrés, tanácsadás 

Alternatív gyógymódok 

06.13. csütörtök Ügyvivő testületi megbeszélés 

 Irodavezetői fogadóóra 

 Építészeti, jogi és alternatív egészségügyi tanácsadás 

N  Y  Á  R  I     S  Z  Ü  N  E  T 

Őstermelő piac minden szombat reggel 06-12 óráig 

09.12. csütörtök Ügyvivő testületi megbeszélés 

 Irodavezetői fogadóóra 

 Építészeti, jogi és alternatív egészségügyi tanácsadás 

09.18. szerda 18 óra Csillaghegyi Találkozó 

Előadó: Marton Veronika  

Pártusok, a magyarság nemzetalkotói 

 

09.21. szombat MUSTFOKOLÓ SZŐLŐPRÉSELÉS 

 MUST- ÉS BORKÓSTOLÓ 
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 Az őstermelői piacon 

 

09.29. vasárnap EMLÉKMISE  

 Dr. Zsámboki Pál tiszteletére délelőtt 9 órakor. 

                          Mise után gyertyagyújtás a keresztnél.  

10.10. csütörtök Ügyvivő testületi megbeszélés 

 Irodavezetői fogadóóra 

 Építészeti, jogi és alternatív egészségügyi tanácsadás 

10.16. szerda 18 óra Csillaghegyi Találkozó 

  Előadó: Dr. Salamin András 

  A svájci Hun-völgy különös története 

10.19. szombat  ŐSZI SZEMÉTSZÜRET 

 9 órától Nagytakarítás közterületeken 

 8-13 óráig Növény- és virágvásár a közösségi ház udvarán 

10.22. kedd 18 óra MEGEMLÉKEZÉS OKTÓBER 23.-RÓL. 

 Gyertyagyújtás a Zsámboki téri keresztnél 

 

11.14. csütörtök Ügyvivő testületi megbeszélés 

 Irodavezetői fogadóóra 

 Építészeti, jogi és alternatív egészségügyi tanácsadás 

11.20. szerda 18 óra Csillaghegyi Találkozó 

  Előadó: dr. Hetesi Zsolt: 

  A magyar táj múltja, jelene és jövője 

12.   MINDENKI KARÁCSONYA 

 Fenyőfa állítása, díszítése a Csillaghegyi HÉV állomásnál. 

12.05. csütörtök 15-17 óráig MIKULÁS várja a gyerekeket, a csillaghegyi HÉV megállónál  

 

12.07. szombat 18 óra KARÁCSONYI KONCERT     

12.08. vasárnap 10-18 óra KARITATÍV ADOMÁNYGYŰJTÉS 

12.09. hétfő KARITATÍV AJÁNDÉKOZÁS 

 Karitatív ajándékok összeállítása 8 órától 

 Ajándékok szétosztása 14 órától 

 16-18 óráig ingyenes ruhaturkáló!  

 

12.12. csütörtök Ügyvivő testületi megbeszélés 

 Irodavezetői fogadóóra 

 Építészeti, jogi és alternatív egészségügyi tanácsadás 

Figyelje faliújságainkon és honlapunkon A Zsámboki Műhely programjait! 

  

 Kérem a szakmai munkaprogram program megszavazását. 

5/2013 sz. Közgy. Hat.: A közgyűlés az Egyesület 2013. évi szakmai programját 

egyhangúan elfogadta. 
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A 2013. éves költségvetést az elfogadott szakmai program alapján az alábbiak szerint 

javasoljuk elfogadni. 

2013. évi pénzügyi terv 

 

2012. évben működési célú pályázaton elnyert támogatás összege: 4.119.984.-Ft ,azonban a  

sajáterővel együtt: 4.575,760.-Ft volt az az összeg, amelyről a pályázati elszámolásnál,  a 

beszámolót el kellett készíteni. Az elszámolás határidőre (2013. március 22.) megtörtént. 

Mivel a támogatás összege 2012. év november utolsó napjaiban került átutalásra 

egyszámlánkra, a pénzösszeg felhasználásának nagy része áthúzódott 2013. I. és II. hónapra, 

így az áthozott pénzeszköz összege: 

                                                                          3.797.703.-Ft volt, amelyből sajáterőként  

tartalékolásra került: 448.165.-Ft 

 

2013. évi felhasználásra tervezett összegek. 

 

Tervezett tagdíjbevétel:    40.000.-Ft 

Jövedelemadók 1 %-a     100.000.-Ft 

Tervezett adományok:    270.000.-Ft 

 

Pályázatokon elnyerhető támogatások összege: 

Működési célú támogatás:    1.000.000.-Ft 

+ Saját erő:           390.570.-Ft 

Ös s z e s e n:      1.390.570.-Ft  

 

Szakmai célú pályázaton tervezett támogatás: 2.700.000.-Ft 

+ Saját erő:          300.000.-Ft 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Összesen:      3.000.000.-Ft 

 

III. kerületi Önkormányzat I+II.félévi támogatása     400.000.-Ft 

Óbudai Kulturális Központ támogatása      300.000.-Ft 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tervezett Összes költség:    5.090.570.-.Ft pályázatokon elnyerhető 

Bevételként tervezett összeg:       410.000.-Ft 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINDÖSSZESEN tervezett összes költség: 5.500.570.-Ft 

 

Működési célú kiadásokra tervezett összegek: 

 

Egyéb eszközök, szolgáltatások:   100.000.-Ft 

Adminisztráció költségei:      40.000.-Ft 

Marketing,reklám költségek:      41.000.-Ft 

Rendezvények, anyagok, beszerzések költségei: 360.000.-Ft 

Kommunikációs költségek:      50.000.-Ft 

Bérköltség és járulékai     938.000.-Ft 

Számítástechnikai eszközök karbantartásai    61.570.-Ft 

OKK által támogatott programra:   300.000.-Ft 

Bevételekből tervezett kiadások jogcímei  

szükség szerint kerülnek meghatározásra  410.000.-Ft 

Működési célú kiadásokra összesen:          2.300.570.-Ft  
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Szakmai célú pályázaton elnyerhető összeg tervezett felhasználása (Zsámboki műhely) 

 

Bérleti díjakra:    400.000.-Ft 

Közüzemi díjakra    350.000.-Ft 

Zsámboki műhelyben lévő gépek 

javításai, karbantartására   100.000.-Ft 

3 napos szakmai  rendezvényre Erdélyből 

Gyimesközéplokról érkező vendégek 

utazási,szállítási költségeire   450.000.-Ft 

A 3 napos szakmai rendezvényhez eszközök, 

vendégek kulturális programjai,étkeztetés, 

szállás és egyéb felmerülő költségekre 960.000.-Ft 

Kommunikációs költségekre     50.000.-Ft 

Marketing reklám költségekre    80.000.-Ft 

Cél szerinti eszközök beszerzéseire 

(szövőszékek 2-3 db beszerzése)   410.000.-Ft 

Kulturális és egyéb programok dokumen- 

tálására videokamera beszerzése  200.000.-Ft 

Szakmai célú kiadásokra összesen: 3.000.000.-Ft 

 

A működési kiadások és szakmai kiadások költségeinek részletezése, indokolása a pályázati 

költségvetési anyagokban megtörtént. 

 

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

 

Kérem szavazzunk, elfogadják-e a 2013. évi pénzügyi tervet.   

 

6/2013 sz közgy. Hat:  A közgyűlés a 2012. évi munka- és pénzügyi tervet egyhangúan 

elfogadta. 

 

4. Napirendi pont: Tagfelvétel, Tisztségviselők választása: 

 

Az ügyvezetői munkakör betöltetlen Gyepes Ádám lemondása óta.  

Liebe Katalin vállalja az ügyvezetői munkakör elvégzését társadalmi munkában, de vállalása 

nem terjed ki a pályázatok elkészítésére.  

 

Szavazás:  

7/2013 sz. Közgy. hat.:A közgyűlés egyhangú szavazattal megválasztja a vezetőséget az 

alábbiak szerint: 

 

Elnök: Debreczeny István 

Titkár: Debreczenyné Pósa Katalin 

Felügyelő bizottság elnöke: dr. Szabó Zoltán 

Felügyelő bizottsági tagok: Doktor Elek, Láng László 

Ügyvivő testületi tagok: Doktor Elekné dr. 

 Gyepes Lajos 

 Kalota István 

 Kalotáné Udvardi Katalin 

 Liebe Katalin 

 Miticzky Péterné 

 Molnárné Tóth Beáta 

 Palencsár János 

 Pataki Ferencné 
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