
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült a Felépülő Anonim Hozzátartozók Egyesülete 2012. február 18-án /Szekszárdon, 

Széchenyi u. 2-10. alatti Szent László Egységes Középiskola és Kollégium tanácstermében/ 

megtartott Közgyűlésén. 

Kósa Ferenc Józsefné elnök köszöntötte az egyesületi tagokat, majd ismertette a napirendi 

pontokat: 

 

 1./  Az Egyesület beszámolója a 2011. évi munkáról. 

 2./  Az Egyesület 2011. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása. 

 3./  Az Egyesület 2012. évi pénzügyi tervezete. 

  

A tagság a napirendet egyhangúan elfogadta. 

 

     Napirend tárgyalása 

 

1./  Az Egyesület beszámolója a 2011. évi munkáról. 

 

Kósa Ferenc Józsefné elmondta, hogy a beszámolót a tagok megkapták elektronikus 

formában. Az egyesület bejegyzése 2011. szeptember 2-án vált jogerőssé. A programokat 

ettől függetlenül is végrehajtották, mind az országos, mind a regionális találkozók 

megvalósultak. Az egyesület tagsága nem változott. 

 

Megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel. 

Kérdés nem hangozott el, az elnök felkérte a tagokat a szavazásra.  

A tagság a következő határozatot hozta: 

 

 

1/2012. /II. 18./ számú határozat  

   A Felépülő Hozzátartozók Egyesület tagsága az egyesület 2011. évi munkájáról  

       szóló beszámolót 8 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül –  

              elfogadja, a beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

2./ Az Egyesület 2011. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása 

 

Kósa Ferenc Józsefné elmondta, hogy a Magyarországi Al-Anon Közösség által a 7. 

hagyományból összegyűlt pénzösszeg teljes egészében az Egyesület számlájára került 

befizetésre. A legnagyobb kiadás az első Al-Anon könyv nyomdai megjelentetése volt, amit 

már nagyon várt a közösség. A fordítással kapcsolatban kisebb személyi kiadások merültek 

fel, további a könyvelő részére is megbízási díjat fizetnek. A csoportösszekötő részére egy 

telefont vásárolt az egyesület.  

. 

 



Megkérdezte a tagokat, van-e kérdés, javaslat. 

Kérdés nem hangozott el, az elnök felkérte a tagokat a szavazásra.  

A tagság a következő határozatot hozta:  

 

2/2012. /II. 18./ számú határozat  

A Felépülő Hozzátartozók Egyesület tagsága az egyesület 2011. évi pénzügyi      

beszámolóját 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül  –  

                     elfogadta, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

/ 

3./ Az Egyesület 2012. évi pénzügyi tervezete 

 

Kósa Ferenc Józsefné ismertette az egyesület 2012. évi munkatervét, a pénzügyi tervet, 

amelyet a tagok előre megkaptak elektronikus úton. Elmondta, hogy az Országos Találkozó 

helyszíne Szeged lesz, melynek költségeire 300 ezer Ft összeget terveznek, melyet a 

regisztrációs díjakból tudnak majd fedezni. Kiadásként jelentkezik majd további fordítási 

költség, mivel újabb irodalmakat szeretnek kiadni az egyesület. Az egyesület pénzvagyona 

várhatóan nem sokkal lesz több az előző évinél, vagyis 900 e Ft-ra lehet tervezni. 

 

Megkérdezte a tagokat, van-e kérdés, javaslat. 

Kérdés nem hangozott el, az elnök felkérte a tagokat a szavazásra.  

A tagság határozatot hozta: 

 

 

3/2012. /II. 18./ számú határozat  

A Felépülő Hozzátartozók Egyesület tagsága az egyesület 2012. évi pénzügyi  

            és munkatervét 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 

elfogadta, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

/ 

 

A Közgyűlésnek egyéb napirendi pontja nem volt, az elnök az ülést bezárta. 

 

 

      Kmf. 

 

 

 

 

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

 Kósa Ferenc Józsefné elnök    Dr. Bíró Eszter jegyzőkönyvvezető 

 

 


