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JEGYZŐKÖNYV 

 
Amely felvétetett 2018. május 24-én 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 helyett dr. Szabó Zoltán megnyitója: 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Egyesületünk közgyűlésén.  

Első feladatunk, hogy  

- levezető elnököt,  

- jegyzőkönyvvezetőt   

- jegyzőkönyv hitelesítőket válasszunk.  

Levezető elnöknek javasolom: dr. Szabó Zoltánt 

Jegyzőkönyv vezetőnek javaslom: Liebe Katalint 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom: Doktor Eleket és dr. Szabó Zoltánt 

Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzunk a javaslatról. 

1/2016 Közgyűlési határozat: Megállapítom, hogy a közgyűlés a javaslatnak 

megfelelően 

Levezető elnöknek megválasztotta: dr. Szabó Zoltánt 

Jegyzőkönyv vezetőnek megválasztotta: Liebe Katalint 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztotta: Doktor Eleket és Debreczenyné 

Pósa Katalint 

 

Megállapítom, hogy a 2017. 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 2017. évi 

működésről   

2. 2017.évi mérleg és közhasznúsági jelentés ismertetése, elfogadása 

3. A 2018. évi tervek, munkaterv és pénzügyi terv 

4. Egyebek 

Kérem a napirendi pontok megszavazását. 

2/2017 sz. Közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta a 

napirendi pontokat. 

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

BESZÁMOLÓJA A 2017. ÉVI MŰKÖDÉSRŐL 

Szederkényi Lászlóné ismerteti a 2017. évi működésről szóló beszámolót. Ld. 1.sz 

melléklet – mérleg szöveges beszámolója. 

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

3/ 2017 számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangú szavazattal 

elfogadta a 2017. évi beszámolókat. 

2. Napirendi pont: 

A 2017. ÉVI MÉRLEG ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ISMERTETÉSE, 

ELFOGADÁSA 

2017. évi közgyűlési jkv. 1. számú melléklete: 2017. évi mérleg és közhasznúsági 

jelentés 
 

Kérem a 2017. évi mérleg és közhasznúsági jelentés megszavazását. 

4/2017 számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta 

a 2017. évi mérleget. 

 

3. Napirendi pont: A 2018. ÉVI TERVEK, MUNKATERV ÉS PÉNZÜGYI TERV 

2017. évi közgyűlési jkv. 2. számú melléklete: 2018. évi szakmai program 

5/2017 számú közgyűlési határozat: A közgyűlés az Egyesület 2018. évi szakmai 

programját egyhangúan elfogadta. 

2017. évi közgyűlési jkv 3. számú melléklete: 2018. évi pénzügyi terv 

6/2017 számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta 

a 2018.évi pénzügyi tervet 
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4. Napirendi pont: BELSŐ ADATKEZELÉSI ÉS ADATBIZTONSÁGI 

SZABÁLYZAT  

 

7/2017 számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta 
a 2018.évi Belső adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatot 

 

Kérjük tagjainkat, akik tagdíjfizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, azt 

lehetőségükhöz képest rendezzék. 

A tagdíjakat és az egyéb adományaikat készpénzben az irodavezetőnknél fizethetik 

be, vagy átutalással az OTP-nél vezetett egyszámlánkra átutalással. 

EGYSZÁMLA SZÁM: 11703006- 20036249 

Kérem, kísérjék figyelemmel foglalkozásainkat és minél nagyobb számban, 

vegyenek részt azokon. 

 

Több napirend nem lévén az Egyesület közgyűlését bezárom. 

Köszönöm megjelenésüket. 

 
 
 

 
Budapest, 2018.05.24. 
 Debreczeny István  

elnök 

 
 
 

Jegyzőkönyvvezető:………………………………………………………………… 
 
 

 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 

……………………………………………………………………………………………. 
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