
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült a Felépülő Anonim Hozzátartozók Egyesülete 2013. február 16-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 2012. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása. 

 2./  Az Egyesület 2013. évi pénzügyi tervezete. 

  

A tagság a napirendet egyhangúan elfogadta. 

 

     Napirend tárgyalása 

 

 

1./ Az Egyesület 2012. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása 

 

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

egyesület a 2012. pénzügyi évet a tervek szerint, 905 670,- Ft egyenleggel zárta. Ez azt 

jelenti, hogy sikerült a bevételeket teljesíteni, és a költségek területén sem lépték túl a 

tervezettet. A találkozó bevétele is jól alakult, csak kisebb személyi kiadások merültek fel. Az 

egyesület még egy telefonkészüléket vásárolt a WSO- összekötő részére, mivel a külföldi 

hívások költsége jelentős.   

 

Megkérdezte a tagokat, van-e kérdés, javaslat. 

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

A tagság a következő határozatot hozta:  

 

1/2013. /II. 16./ számú határozat  

A Felépülő Hozzátartozók Egyesület tagsága az egyesület 2012. évi pénzügyi      

beszámolóját 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül  –  

                     elfogadta, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

/ 

2./ Az Egyesület 2013. évi pénzügyi tervezete 

 

 

Kósa Ferenc Józsefné ismertette az egyesület 2013. évi pénzügyi tervet, amelyet a tagok előre 

megkaptak elektronikus úton. Elmondta, hogy az Országos Találkozó helyszíne 2013. évben 

Veszprém lesz. Ez a találkozó egyben az Al-Anon megalakulásának 25. évfordulója is, ezért 

egy kicsit különlegesebb lesz. Ezért a tavalyinál kicsit nagyobb bevétellel és kiadással 

számolnak, ami kb 400 ezer forintot jelent.  

 



 

Az év során várható még a Web-lap megújítása, ami nagyon időszerű már. erre több ajánlatot 

kérnek be, és a legkedvezőbb ajánlattevő kerül kiválasztásra és megbízásra. Kéri az egyesület 

tagjait arra, hogy a tagdíjak befizetéséről se feledkezzenek meg. Az egyesület várható 

pénzkeretét 800 ezer Ft-ra tervezik.  

 

Megkérdezte a tagokat, van-e kérdés, javaslat. 

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

A tagság határozatot hozta: 

 

 

2/2012. /II. 16./ számú határozat  

A Felépülő Hozzátartozók Egyesület tagsága az egyesület 2013. évi pénzügyi  

            tervét 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 

 

 


