
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült a Felépülő Anonim Hozzátartozók Egyesülete 2016. február 20-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 2015. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása. 

 2./  Az Egyesület 2016. évi pénzügyi tervezete. 

  

A tagság a napirendet egyhangúan elfogadta. 

 

     Napirend tárgyalása 

 

 

1./ Az Egyesület 2015. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása 

 

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

egyesület a 2015. pénzügyi évet a 2015. 12. 30-i bankszámlakivonat alapján  1.016.698,- Ft 

egyenleggel zárta. 

Elmondta, hogy 2015. január 1-jén 1. 059.125,- Ft nyitóegyenleggel indult az egyesület, az 

év során  

  582.143,- Ft kiadása volt az egyesületnek/  nyomdai költség, bankköltség,   

                                        telefon, web-lap és könyvelői költség/ mellyel szemben  

  539.716,- Ft bevételt teljesített / irodalom értékesítés, 7. hagyomány, tagdíjak, 

        kamat/, így  

  - 42.427,- Ft-tal kevesebb az év végi egyenleg, ám ez az irodalmakban jelen 

van, amelyek még ezután kerülnek értékesítésre. Elmondhatjuk, hogy az év során a 

felhasználás a tervek szerint történt, az irodalmakt újra nyomtattuk, a web-lapot pedig 

megújítottuk. Az egyesület jelenleg két telefon előfizetést teljesít a magyarországi összekötő 

és az érdeklődők részére fenntartott állandóan hívható készülék.  

Megkérdezte a tagokat, van-e kérdés, javaslat. 

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

 

A tagság a következő határozatot hozta:  

 

1/2016. /II. 20./ számú határozat  

A Felépülő Hozzátartozók Egyesület tagsága az egyesület 2015. évi pénzügyi      

beszámolóját 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül  –  

                     elfogadta, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 



 

2./ Az Egyesület 2016. évi pénzügyi tervezete 

 

 

Kósa Ferenc Józsefné ismertette az egyesület 2016. évi pénzügyi tervet, amelyet a tagok 

előre megkaptak elektronikus úton. Elmondta, hogy az Országos Találkozó helyszíne 2016. 

évben Miskolc lesz, új színvoltként pedig megjelenik szeptemberben a Veszprémi Regionális 

Találkozó. Bízik abban, hogy az országban működő csoportok képviselői minél nagyobb 

számban vesznek részt a találkozókon.  

 

Az év során várható még újabb könyv kiadása, és további irodalmak megjelenése is. Ezért 

kérte a közgyűlés résztvevőit, hogy a csoportok lehetőség szerint tejesítsék a 7. hagyomány 

átutalásokat, illetve azt, hogy az egyesület tagjai időben gondoskodjanak a tagdíjak 

befizetéséről, mely változatlanul 1200,- Ft./fő.  

 

Megkérdezte a tagokat, van-e kérdés, javaslat. 

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

A tagság határozatot hozta: 

 

 

2/2016. /II. 20./ számú határozat  

A Felépülő Hozzátartozók Egyesület tagsága az egyesület 2015. évi pénzügyi  

            tervét 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta,  

                                           mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Az elnök elmondta még, hogy júliusban, a miskolci találkozó ideje alatt újabb közgyűlés 

lesz, ahol tisztségviselők választására kerül sor, melyhez az előzetes anyagokat hamarosan 

kiküldik majd a tagoknak.  

 

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

 

 

      Kmf. 

 

 

 

 

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

 Kósa Ferenc Józsefné elnök    Dr. Bíró Eszter jegyzőkönyvvezető 

 

 


