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JEGYZŐKÖNYV 

 
Amely felvétetett 2015. május 28-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 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. 

1/2014 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 2014. 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 2014. évi 

működésről   

2. 2014.évi mérleg ismertetése, elfogadása 

3. A 2015. évi tervek, munkaterv és pénzügyi terv 

4. Alapszabály 

5. Egyebek 

Kérem a napirendi pontok megszavazását. 

2/2014 sz. Közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta a 

napirendi pontokat. 

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

BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVI MŰKÖDÉSRŐL 

Megtartottuk eddig kialakult, már hagyományosnak tekinthető programjainkat 

újabbakkal kiegészítve 

- 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 

2014. év kiemelkedő eseményei: 

1. A Csillaghegyi Strandfürdő megmentésére programsorozatot rendeztünk a nyári 

hónapokban a strand területén Budapest Főváros Önkormányzatának 

támogatásával. A strandot egyesületünk bérelte a rendezvények megtartásához. 

2. A Csillaghegyi strand történetéről kiadványt készítettünk, melyet 1500 példányban 

kiadtunk. A strand történetét, parkjának szobrait és növényvilágát a helyszínen 
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felállított táblákon mutattuk be. Bemutató táblákat adtunk át a strand 

vezetőségének, melyek a régi strandreklámokat, fotókat, a strandon nevelkedett 

sportolókat, a csillaghegyi ásványvíz reklámjait ismertetik meg a fürdőzőkkel. 

3. A sátorral fedett uszoda átadási ünnepségét megszerveztük. 

4. Támogatói estet rendeztünk a Csillaghegyi Mentőállomás megsegítésére. A 

rendezvényen 320.000 Ft adomány gyűlt össze. 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA 

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

3/ 2014 számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangú szavazattal 

elfogadta a 2014. évi beszámolókat.. 

2. Napirendi pont: 

A 2014. ÉVI MÉRLEG ISMERTETÉSE, ELFOGADÁSA 

2014. évi közgyűlési jkv. 1. számú melléklete: 2014. évi közhasznúsági jelentés 
 

Kérem a 2014. évi közhasznúsági jelentés megszavazását. 

4/2014 számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta 

a 2014. évi mérleget. 

 

3. Napirendi pont: A 2015. ÉVI TERVEK, MUNKATERV ÉS PÉNZÜGYI TERV 

2014. évi közgyűlési jkv. 2. számú melléklete: 2015. évi szakmai program 

Kérem a 2015. évi szakmai munkaprogram megszavazását. 

5/2014 számú közgyűlési határozat: A közgyűlés az Egyesület 2015. évi szakmai 

programját egyhangúan elfogadta. 

2014. évi közgyűlési jkv 3. számú melléklete: 2015. évi pénzügyi terv 

Kérem a 2015. évi pénzügyi terv megszavazását. 

6/2014 számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta 
a 2015.évi pénzügyi tervet 

4. Napirendi pont: ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA 

 

2014. évi közgyűlési jkv. 4. számú melléklete: 2015. évi módosított alapszabály 

Kérem a 2015. évi módosított alapszabály megszavazását. 

 

7/2014 számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta 

az Alapszabály 2015. évi módosítását. 
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