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JEGYZŐKÖNYV 

 
Amely felvétetett 2014. május 22-én a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 

megismételt közgyűlésén, 1039 Budapest, Lehel utca 14.-ben a Csillaghegyi 

Polgári Kör Egyesület Zsámboki műhelyében, 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 dr. 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 dr.Szabó Zoltánt 

 

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

számától függetlenül határozatképes. 
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A meghirdetett napirendi pontok: 

1. Az Ügyvivő Testület és a Felügyelő Bizottság beszámolója a 2013. évi 

működésről   

2. Közhasznúsági jelentés ismertetése, elfogadása 

3. A 2014. évi tervek, munkaterv és pénzügyi terv 

4. Alapszabály módosítása a közhasznú minősítés elnyerésének új szabályozása 

miatt  

5. Tisztségviselők választása 

6. Egyebek 

Kérem a napirendi pontok megszavazását. 

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

napirendi pontokat. 

1. Napirendi pont: AZ ÜGYVIVŐ TESTÜLET ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI MŰKÖDÉSRŐL 

Megtartottuk eddig kialakult, már hagyományosnak tekinthető programjainkat: 

- Csipke műhely hetenkénti foglalkozásai 

- 3-1-2 meridián torna hetenként 

- ingyenes jogi és építészeti tanácsadás havonta 

- „Csillaghegy találkozók” havonta 

- téltemető farsangi mulatság 

- tavaszi és őszi szemétszüret 

- húsvéti kézműves foglalkozás 

- Csillaghegy napja az Óbuda napja programok keretében 

- húsvéti borvásár 

- őszi mustpréselés és borvásár 

- működtettük az őstermelői piacot 

- megemlékezések a Zsámboki keresztnél (március 15., október 23., Zsámboki 

emléknap) 

- részvétel az önkormányzat Összefogás napja rendezvényén 

- Mikulás a HÉV megállóban és az őstermelői piacon 

- karácsonyfa állítás a HÉV megállóban 

- karácsonyi ajándékcsomagok osztása, ruhagyűjtés, ruhaturkálás 

- adventi koncert, Aranypolgárok emléknapja 

- a Zsámboki Műhelyben varroda működött és filmvetítéseket, énektanítási 

alkalmakat rendeztünk 

2013. év kiemelkedő eseményei: 

1. Számítástechnikai eszközöket vásároltunk és hangosító berendezést, mely 

alkalmas szabadtéri programjaink hangosításához is. 

2. Elkészült az őstermelői piac hirdetőtáblája 

3. Elkészítettük a „100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör” kiadványunkat 1500 

példányban, melynek jelentős részét már szét is osztottuk. 
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4. Csillaghegy Anno képeslap sorozatot adtunk ki. 

5. Felújítottuk az egyesület honlapját, a www.csipke.info-t.. 

6. A Zsámboki Műhely bérelt épületét a Csillaghegyi Jézus Szíve templomhoz 

tartozó egyházközséggel együtt felújítottuk. A volt iskolaépület felújításához az 

egyházközség közösségi élet fellendítésére pályázatot nyújtott be, amire az alapot 

a polgári kör tevékenysége szolgáltatta. 

A 2012-től működő varroda átköltözött a felújított épületrészbe, melyben eddig a 

közösségi megmozdulásokra alkalmas terem és szövöde nyert elhelyezést. Így a 

polgári kör tevékenysége egy önállóan fűthető területen, egy épületben folyik. 

A szövöde új szövőszékekkel bővült, a felvetések elkészítése után megindult a 

munka.  

Bőrös műhely is működik már az épületben. 

A felújított épület lépcsőháza alkalmas terület lett egyházközségi történeti állandó 

kiállítás berendezésére. Az anyag nagy része a korábban rendezett helytörténeti 

kiállítások anyagából került ki, mely az ideiglenes kiállítás lebontása után 

raktározásra került. Az anyag a kiállításra készült helytörténeti leírással, üldözött 

papjainkról való megemlékezéssel és egyéb összeállításokkal bővült. 

7. Az adventi koncert alkalmával emléklapot osztottunk a 60 évnél régebben 

Csillaghegyen lakó „Aranypolgároknak”, amit az érintettek nagy örömmel fogadtak. 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA 

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

3/ 2013 számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangú szavazattal 

elfogadta a 2013 évi beszámolókat azzal a kiegészítéssel, hogy az eredmény 

kimutatásban szereplő kisebb számszaki hibák javításának ellenőrzésével 

megbízza dr. Szabó Zoltánt és Debreczeny Istvánt. 

2. Napirendi pont: 

A 2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ISMERTETÉSE, ELFOGADÁSA 

2013. évi közgyűlési jkv. 1. számú melléklete: 2013. évi közhasznúsági jelentés 
 

Kérem a 2013. évi közhasznúsági jelentés megszavazását. 

4/2013 számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta 

a 2013 évi közhasznúsági jelentést. 

 

3. Napirendi pont: A 2014. ÉVI TERVEK, MUNKATERV ÉS PÉNZÜGYI TERV 

2013. évi közgyűlési jkv. 2. számú melléklete: 2014. évi szakmai program 

Kérem a 2014. évi szakmai munkaprogram megszavazását. 

5/2013 számú közgyűlési határozat: A közgyűlés az Egyesület 2014. évi szakmai 

programját egyhangúan elfogadta. 

2013. évi közgyűlési jkv 3. számú melléklete: 2014. évi pénzügyi terv 
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Kérem a 2014. évi pénzügyi terv megszavazását. 

6/2013 számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta 
a 2014.évi pénzügyi tervet 

4. Napirendi pont: ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA A KÖZHASZNÚ MINŐSÍTÉS 

ELNYERÉSÉNEK ÚJ SZABÁLYOZÁSA MIATT 

 

2013. évi közgyűlési jkv. 4. számú melléklete: 2014. évi módosított alapszabály 

Kérem a 2014. évi módosított alapszabály megszavazását. 

 

7/2013 számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta 

az Alapszabály 2014. évi módosítását azzal a kikötéssel, hogy a tisztségviselők 

választása után bekövetkezett változások átvezetésre kerüljenek. 

 

5. Napirendi pont: TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSA 

A közgyűlés visszahívja azokat az ügyvivő testületi tagokat, akik az elmúlt időszakban 

nem vettek részt aktívan az egyesület munkájában. 

Felvételre javasolja Bogár Zsuzsannát, aki szakmai programjával az egyesület 

munkáját támogatta. Bogár Zsuzsanna a jelölést elfogadta. 

Elnök: Debreczeny István 
Felügyelő bizottság elnöke: dr. Szabó Zoltán 
Felügyelő bizottsági tagok: Doktor Elek, Láng László 
Ügyvivő testületi tagok: Doktor Elekné dr. 
 Gyepes Lajos 
 Liebe Katalin 
 Miticzky Péterné 
 Molnárné Tóth Beáta 
 Palencsár János 
 Sáringer Erzsébet 
 Szentimrey Márta 
 Bogár Zsuzsanna 
 
Kérem a tisztségviselők jelölésének elfogadását. Szavazzunk. 

8/ 2012 sz. Közgyűlési határozat: Megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangú 

szavazattal elfogadta a tisztségviselők jelölését. 
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