FELÉPÜLŐ HOZZÁTARTOZÓK EGYESÜLETE
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
Amely készült a Felépülő Hozzátartozók Egyesületének 2018. március 03-án 11 óra 30 perckor
megkezdett, a Szent László Egységes Középiskola és Kollégium, Szekszárd, Széchenyi u. 210.sz. alatt megtartott Közgyűlésén.
Kiss Lászlóné elnök köszöntötte az egyesületi tagokat, majd a napirendi pontok és a közgyűlés
határozatképességének megállapítása előtt az alábbiakat közli a közgyűléssel.
Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Elek Éva 6724. Szeged, Cső u. 4/6., Csantavéri Júlia
1135. Budapest, Lehel u. 22/A, Bodor Antal 6034. Helvécia, Szőlő u. 45., Nagy Géza Pálné
7400. Kaposvár, Honvéd u. 53. 6/3., Balázs János 1093. Budapest, Lónyai u. 58. 1./2., Balázs
Szentai Cecília 1093. Budapest, Lónyai u. 58. 1./2., Erdős Géza 1134. Budapest, Dévai u. 7. és
Szász Mária 7624. Pécs, Attila u. 9.szám alatti lakosok írásban tagfelvételi kérelemmel
fordultak az egyesülethez. Az elnök ismerteti a jelenlévő tagokkal, hogy az alapszabály VI/1.
pontja értelmében tag felvételéről szóló döntés az elnökség hatáskörébe tartozik, amely szerv
arról nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel döntött.
Ennek alapján az elnök közölte a tagsággal, hogy az egyenkénti szavazás eredményeként
- az elnökség 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Elek Éva 6724. Szeged, Cső u. 4/6.
tagfelvételi kérelmét.
- az elnökség 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Csantavéri Júlia 1135. Budapest,
Lehel u. 22/A tagfelvételi kérelmét.
- az elnökség 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Bodor Antal 6034. Helvécia, Szőlő
u. 45. tagfelvételi kérelmét.
- az elnökség 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Nagy Géza Pálné 7400. Kaposvár,
Honvéd u. 53. 6/3. tagfelvételi kérelmét.
- az elnökség 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Balázs János 1093. Budapest, Lónyai
u. 58. 1./2. tagfelvételi kérelmét.
- az elnökség 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Balázs Szentai Cecília 1093.
Budapest, Lónyai u. 58. 1./2. tagfelvételi kérelmét.
- az elnökség 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Erdős Géza 1134. Budapest, Dévai
u. 7. tagfelvételi kérelmét.
- az elnökség 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Szász Mária 7624. Pécs, Attila u. 9.
tagfelvételi kérelmét.
Az alábbi tagok az előző közgyűlést követően írásban benyújtották tagsági jogyviszonyukról
való lemondásukat:
- Somogyi Lászlóné 6000. Kecskemét, Kocsis Pál u. 10. szám alatti lakos 2017.12.13-i
nappal,
- Rapatyi Rezső 7431. Juta, Búzavirág u. 8. szám alatti lakos 2018.01.01-i dátummal,
- Dr. Barosné Hertzman Edit 8000. Székesfehérvár, Sarló u. 11/D. szám alatti lakos
2018.01.01-i dátummal.
Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mert azon 50% +1 fő egyesületi
tag jelen van a mellékelt jelenléti ív szerint.
(18+8-3=23fő, ebből jelen van 17 fő)

Az egyéb napirendi pont keretében olyan Alapszabály módosítási javaslat kerül előterjesztésre,
amely az új tisztségviselők számát is érinti, ezért kéri, hogy a napirendi pontok az alábbi
sorrendben kerüljenek előterjesztésre:
1./ Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő, szavazatszámláló
megválasztása
2./ Napirendi pontok elfogadása
3./ A 2017 évi pénzügyi beszámoló elfogadása
4./ Az elnökség évközi beszámolójának, aktuális helyzetének, pénzügyi és
humánerőforrásainak ismertetése
5./ Az egyesületi taglétszámot érintő változások ismertetése
6./ Egyebek
6.1./ Az egyesület alapszabályának módosítása (székhely, tisztségviselők számának
módosítása, tagdíj módosítás)
7./ Egyesület elnökségi tagjainak megválasztása
A tagság a napirendi pontokat egyhangúlag 11 igen szavazattal, tartózkodás, és nem
szavazat nélkül elfogadta.
A levezető elnök az érdemi munka megkezdése előtt javaslatot tett a közgyűlés szabályos
lebonyolításához szükséges technikai és érdemi feladatok elvégzésére.
- az elhangzottakról írásbeli jegyzőkönyv készül.
1./ Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő, szavazatszámláló
megválasztása.
Kiss Lászlóné elnök javaslatot kért az egyesület tagjaitól a
Közgyűlés levezető elnökére,
Jegyzőkönyvvezető személyére
Jegyzőkönyv hitelesítő személyére,
Szavazat számláló személyére,
Tagok által javasolt személyek:
Kiss Lászlóné levezető elnök,
Kersch Ilona jegyzőkönyvvezető,
Szász Mária jegyzőkönyv-hitelesítő,
Sándor Tamás Lászlóné jegyzőkönyv-hitelesítő,
Csantavéri Júlia szavazatszámláló,
Az elnök megkérdezte a tagokat, van-e további javaslat. Több javaslat nem hangzott el. A
felkértek a tisztséget elfogadták, a közgyűlés azzal egyetértett.
Az új tagok belépését követően levezető elnök megállapítja, hogy a jelenlévő szavazati
joggal rendelkező tagok száma 17 fő lett.
Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással 14 igen, 3 tartózkodás mellett meghozta az alábbi
1/2018. 03. 03. KGY számú közgyűlési határozatot:
Levezető elnök: Kiss Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető: Kersch Ilona
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Szász Mária
Sándor Tamás Lászlóné
Szavazat számláló: Csantavéri Júlia
2./ Napirendi pontok elfogadása
A tagság a napirendi pontokat a megváltoztatott sorrenddel 14 igen szavazattal, 3
tartózkodás mellett elfogadta.

3./ A 2017 évi pénzügyi beszámoló elfogadása
Kersch Ilona ismertette az egyesület 2017. évi beszámolójának főbb adatait. A beszámolót
átnézte, abban foglaltak a Számviteli törvény előírásainak megfelelnek.
Az egyesület 2017.évi mérlegét az alábbi főbb paraméterekkel a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja:
Összes bevétel:
2.533 eFt,
Összes ráfordítás: 1.863 eFt,
Eredmény:
670 eFt,
Mérleg főösszeg: 1.928 eFt.
Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással 14 igen, 3 tartózkodás mellett meghozta az alábbi
2/2018. 03. 03. KGY számú közgyűlési határozatot:
A közgyűlés az egyesület 2017.éves beszámolóját az alábbi paraméterekkel elfogadja
Összes bevétel:
2.533 eFt,
Összes ráfordítás: 1.863 eFt,
Eredmény:
670 eFt,
Mérleg főösszeg: 1.928 eFt.
4./ Az elnökség évközi beszámolójának, aktuális helyzetének, pénzügyi és
humánerőforrásainak ismertetése
Az egyesület 2017.12.31-én 1.221.663,-Ft bankszámlán lévő pénzösszeggel rendelkezett. A
2018. január és február hónapjában a bankszámlán történt mozgások az alábbiak voltak:
Bank 01.01-i nyitó: 1.221.663,-Ft,
- Irodalom értékesítés: 6.110,-Ft,
- 7.hagyomány bevétel: 10.000,-Ft,
- Kamat bevétel:
37,-Ft,
Összes bevétel:
16.147,-Ft.
- Telefon költség:
5.933,-Ft,
- Postaköltség:
1.110,-Ft,
- Bankköltség:
4.545,-Ft,
Összes kiadás:
11.588,-Ft.
Bank 02.28-i záró: 1.226.222,-Ft.
5./ Az egyesületi taglétszámot érintő változások ismertetése
2017. 07.08-én megtartott közgyűlés óta 8 új taggal bővült az egyesület taglétszáma. Időközben
3 fő jelentette be kilépési szándékát. (Ezek név szerint szerepelnek a jegyzőkönyv elején).
A mai nappal a jelenlegi 3 tisztségviselő bejelentette lemondási szándékát írásban, valamint az
egyesületi tagságukat is megszüntetik az egyesületben. Az ő tisztségviselői mandátumuk az
Alapszabály szerint a következő megválasztott tisztségviselők hatályos bejegyzésével, illetve
60 nappal szűnik meg.
6./ Egyebek
6.1./ Az egyesület alapszabályának módosítása (székhely, tisztségviselők számának
módosítása, tagdíj módosítás)
Székhely:
Levezető elnök a megváltozott körülményekre is tekintettel javasolja, hogy az egyesület új
székhelyeként 1148. Budapest, Egressy u. 73/c. 8.lh. fszt.2. szám kerüljön meghatározásra, az
egyesület korábbi székhelyének egyidejű törlése mellett.
Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással 14 igen és 3 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

3/2018. 03. 03. KGY számú közgyűlési határozatot:
Az egyesület új székhelye a 1148. Budapest, Egressy u. 73/c. 8.lh. fszt.2. szám alatti ingatlan.
Vezető tisztségviselők száma:
A levezető elnök javasolja, hogy az alapszabály Elnökség 13. pontját módosítsa a közgyűlés:
Az elnökség az egyesület 4 vezető tisztségviselőből álló ügyvezető szerve, az alapszabály erre
vonatkozó részeinek változatlanul hagyása mellett. ( A közgyűlés megválasztja az elnökséget,
majd az elnökség saját tagjai közül választja meg az egyesület elnökét, elnökhelyettesét és
gazdasági felelősét)
Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással 14 igen és 3 tartózkodás mellett meghozta az alábbi
4/2018. 03. 03. KGY számú közgyűlési határozatot:
Az egyesület tisztségviselőinek száma 4 fő. (akik saját soraikból választják meg az egyesület
elnökét, elnökhelyettesét és gazdasági felelősét.)
IV. Vagyoni hozzájárulás
A levezető elnök javasolja, hogy az egyesületi tagok vagyoni hozzájárulásaként fizetett tagdíj
összegét módosítsák vissza az eredetileg meghatározott 100,-Ft/hó összegre a IV. pont többi
részének változatlanul hagyásával.
Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással 14 igen és 3 tartózkodás mellett meghozta az alábbi
5/2018. 03. 03. KGY számú közgyűlési határozatot:
A tagdíj összege 100,- Ft/hó a IV. pont többi részének változatlanul hagyásával.
7./ Egyesület elnökségi tagjainak megválasztása
Levezető elnök elmondja, hogy a jelenlegi tisztségviselők mandátuma lemondásukkal
2018.03.03-án letelik, ezért szükség van új egyesületi tisztségviselők választására. Levezető
elnök ismerteti az új tisztségviselők megválasztására javasolt személyek névsorát.
Sándor Tamás Lászlóné
Szász Mária
Erdős Géza
Kersch Ilona
A levezető elnök megkérdezte a tagokat, van-e más javaslat. Amennyiben nincs, felkéri a
tagokat szavazásra.
Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, 13 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett meghozta
az alábbi
6/2018. 03. 03. KGY számú közgyűlési határozatot:
Az Egyesület tisztségviselői 2018.03.04-2021.03.03-ig terjedő időszakra:
Sándor Tamás Lászlóné
Szász Mária
Erdős Géza
Kersch Ilona
A levezető elnök felkéri az elnökség tagjait szavazásra az elnök, az elnökhelyettes és a
gazdasági felelős megválasztására.
A tisztségviselők Sándor Tamás Lászlónét javasolták az elnöki tisztségre.
A tisztségviselők (3 igen, 1 tartózkodás, 0 nem) szavazattal azt a határozatot hozták, hogy
az Egyesület elnöke 2018.03.04-tól 2021.03.03-ig terjedő időszakra Sándor Tamás
Lászlóné.
A tisztségviselők (3 igen, 1 tartózkodás, 0 nem) szavazattal azt a határozatot hozták, hogy
az Egyesület elnökhelyettese 2018.03.04-2021.03.03-ig terjedő időszakra Szász Mária.
A tisztségviselők (3 igen, 1 tartózkodás, 0 nem) szavazattal azt a határozatot hozták, hogy
az Egyesület gazdasági felelőse 2018.03.04-2021.03.03-ig terjedő időszakra Kersch Ilona.
A közgyűlés megköszöni a leköszönő elnökség munkáját, egyben részükre a felmentvényt
megadja; továbbá felkéri és meghatalmazza Kiss Lászlónét, hogy az egyesület adataiban

bekövetkezett változások bírósági nyilvántartásba vétele iránt a Kecskeméti Törvényszék előtt
eljárjon, és a Kecskeméti 3. sz. Ügyvédi Irodát a változásbejegyzési eljárásban való képviseletre
meghatalmazza.
Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, az idő előrehaladtára is figyelemmel
levezető elnök megköszönte a jelenlétet és a közgyűlést berekesztette.
Kmf.
Kiss Lászlóné
levezető elnök

Kersch Ilona
jegyzőkönyvvezető

Sándor Tamás Lászlóné
jkv. hitelesítő

Szász Mária
jkv. hitelesítő
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