
JEGYZŐKÖNYV

a Fényszaruiak Baráti Egyesületének

Közgyűléséről

II.

2015. május 22. 17 óra 30 perc



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2015.  május  22-én (péntek)  a  jászfényszarui  Petőfi  Sándor Művelődési  Ház és  
                Könyvtár földszinti klubhelységében 17 óra 30 perckor megtartott Fényszaruiak      
                Baráti Egyesületének közgyűlésén.

Jelen vannak: 44 fő jelenléti ív alapján.  

Tóth Tibor   elnök:

Tisztelettel köszöntöm a közgyűlésen megjelent egyesületi tagokat!

A jelenléti  ív  alapján  megállapítottam,  hogy  a  17  óra  30  percre  változatlan  napirenddel
összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

Megállapítom, hogy a Fényszaruiak Baráti Egyesületének 17 óra 30 percre összehívott 
közgyűlése határozatképes.

Munkák végzéséhez javaslom levezető elnöknek személyemet,  Tóth Tibort, a jegyzőkönyv
vezetőjének Bognár Ágnest, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Both Béláné és Maróti Istvánné
egyesületi tagokat válasszuk meg.  

Javaslom továbbá, hogy a meghívóban kiközölt napirendi pontokat tárgyaljuk meg, melyek a
következők:

Napirendi pontok:
   1./ Az egyesület 2014. évi számviteli beszámolójának (mérleg, eredmény 
        kimutatás, közhasznúsági és kiegészítő mellékletek) megtárgyalása, elfogadása.
        Javaslat a 2015. évi főbb feladatokra és az egyesületi költségvetésre.
        Tízéves tagságért emlékérem, és a Húszéves tagságért bronzkitűző átadása.
        Előadó: Tóth Tibor elnök

   2./ Az Ellenőrző Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkájáról, a számviteli 
        beszámolóról alkotott írásbeli jelentésének ismertetése. 
        Előadó: Cserháti Vencelné EB. elnök

   3./ A 2016 évi tisztújító közgyűlésre történő javaslatok előkészítésére jelölőbizottság 
        megválasztása.
        Előadó: Mészáros László titkár

Van-e valakinek más javaslata? Nem, volt.

Kérem,  hogy  aki  egyetért  a  levezető  elnök  személyére,  a  jegyzőkönyv  vezetőjére  és  a
hitelesítőkre, valamint a napirendi pontokra tett javaslattal kézfelemeléssel szavazzon. 

(Szavazás)

Köszönöm. Van ellenszavazat, tartózkodás?



Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. 

Ellenszavat és tartózkodás nélkül a közgyűlés a következő egyhangú határozatot hozta:

KGY.II./1./2015.05.22./ számú határozat
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének közgyűlése levezető elnökének Tóth Tibor, 
jegyzőkönyv vezetőnek Bognár Ágnes, jegyzőkönyv hitelesítőknek Both Béláné és Maróti 
Istvánné egyesületi tagokat egyhangúlag megválasztotta, valamint a napirendi pontokra tett 
javaslattal egyhangúlag egyetértett. 
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Tóth Tibor FÉBE elnök
Értesülnek: Tóth Tibor FÉBE elnök
                    Bognár Ágnes jegyzőkönyvezető
                    Both Béláné és Maróti Istvánné jegyzőkönyv hitelesítők
                    Irattár

A levezető elnök javasolja az 1. napirendi pont megtárgyalását:

1./ Napirendi pont:
         Az egyesület 2014. évi számviteli beszámolójának (mérleg, eredmény 
         kimutatás, közhasznúsági és kiegészítő mellékletek) megtárgyalása, elfogadása.
         Javaslat a 2015. évi főbb feladatokra és az egyesületi költségvetésre.
         Tízéves tagságért emlékérem, és a Húszéves tagságért bronzkitűző átadása.
         Előadó: Tóth Tibor elnök

(A napirendhez írásban csatolva: 2014 évi munkáról szóló elnökségi beszámoló, a kettős 
könyvvitelt vezető szervezetet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékletei, 
javaslat az egyesület 2015. évi főbb feladatokra és a 2015. évi költségvetésre.) 

Tóth Tibor egyesületi elnök ismerteti, hogy 6 fő szerzett jogosultságot a Tízéves tagságért 
emlékéremre, közülük Pető Lászlónénak és Szlávikné Páll Máriának személyesen adja át. Egy
főnek postázzuk, három fő helyi lakosú tagunknak személyesen adjuk át. 

(Tízéves FÉBE tagsággal rendelkezők névsora csatolva.)

Tóth Tibor egyesületi elnök ismerteti, hogy Húszéves tagságért bronzkitűzőre 44 fő szerzett 
jogosultságot, közülük 19 főnek személyesen adja át, míg a többinek postásuk vagy lakásán, 
személyen adjuk át.

(Húszéves FÉBE tagsággal rendelkezők névsora csatolva.)

A levezető elnök javasolja, hogy az első két napirend felett együttesen nyissunk vitát, mivel 
szervesen összefügg a két napirend. 

A javaslattal kapcsolatban egyetértő megnyilvánulásukkal jelezték támogatásukat a 
jelenlévők.



A levezető elnök javasolja az 2. napirendi pont megtárgyalását és felkéri Cserháti Vencelné a 
FÉBE EB. elnökét a napirend előterjesztésére.

2./ Napirendi pont:
     Az Ellenőrző Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkájáról, a számviteli 
     beszámolóról alkotott írásbeli jelentésének ismertetése. 
     Előadó: Cserháti Vencelné EB. elnök

     (A  napirend írásban csatolva.)

A levezető elnök a jelenlévő tagságnak az 1-2. napirendi pontokkal kapcsolatban 
kérdésfeltevésre megadja a szót.

A levezető elnök mivel kérdés nem volt a napirendek felett a vitát megnyitotta.

Nagyné Kiss Mária egyesületi alelnök:
Valós probléma az elnökség beszámolójában szereplő gond, hogy az egyesületnek PHARE 
mikro projekt által EU pénzből 2001 márciusában berendezett civilház került kialakításra a 
Művelődési Ház volt szolgálati lakásából. A projekthez az önkormányzat vállalta a helyiség 
biztosítását. Később az önkormányzat helyiséget a civilháznak a Rimóczi-kastély alagsorában 
biztosított, azonban 2013 augusztusában innen ki kellett költöznie, a helyiséget a SAMSUNG 
kapta meg. Az egyesületnek ettől kezdve olyan nagyságú helyisége, legalább 40-50 m2 
alapterületű nincs, így a 20 év óta felhalmozott tárgyi eszközök elhelyezése, és használata 
nincs biztosítva. Ez jogos probléma. Javaslom, hogy mivel az alapkamat minimálisra 
csökkent, így a meglévő 3.000.000 Ft tartalék pénzből vásároljon az egyesület egy kisebb 
házat, és így oldja meg elhelyezési, és raktározási gondjait. 

Bordásné Kovács Katalin egyesületi tag, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója: 
Mint egyesületi tag, és mint művelődési ház és könyvtár igazgatója köszöni az egyesületnek a 
kultúra terén végzett elismerésre méltó munkáját, mellyel nemcsak tagjait, hanem a település 
érdeklődő lakosságát is szolgálja. A jövőben is számít, mint intézményvezető az egyesület és 
tagjainak tevékenységére. Valós problémának tartja az egyesület elhelyezését, azonban a 
kultúrházban ez nem lehetséges, mert sok esetben ők is helyiség gondokkal küszködnek. Nem
javasolja, hogy ezt az egyesület meglévő tartalék pénzeszközéből oldja meg, egyrészt 
véleménye szerint kevés ez az összeg, másrészt az épületet üzemeltetni, fenntartani kell, amire
egyesületi pénzeszköz nem állna rendelkezésre. A meglévő tartalékpénzre egy közösség 
életében szükség van, hiszen sok pályázathoz önerőre van szükség, illetve váratlan kiadások is
felmerülhetnek. A problémát városi szinten az önkormányzatnak kell megoldani, hiszen az 
írat, fotó és egyéb tárgyi emlékek biztonságos megőrzése túlmutat az egyesület felvállalt 
feladatain. 

Lovászné Török Magdolna egyesületi titkárhelyettes, önkormányzati képviselő:
Ismeretei szerint az önkormányzat ismeri az egyesület elhelyezésének gondjait, azzal az 
elmúlt másfélévben foglalkozott, több elképzelés is volt, de még nem sikerült megoldani. 
Véleménye szerint is a múlt értékeinek megmentése szakszerű tárolása túlmutat az egyesület 



lehetőségein és csak meglehet köszönni, hogy ezzel az egyesület érdemben foglalkozik, és 
díjmentesen elvégzi, a feltételek megteremtése önkormányzati feladat. 

Mivel több hozzászóló nem volt, a levezető elnök a napirendek felett a vitát, hozzászólást 
lezárta.

Tóth Tibor egyesületi elnök megköszöni Bordásné Kovács Katalin elismerő szavait az 
elismerő szavakat, amely valamennyi egyesületi tagnak kijár, hiszen közösen értük el 
eredményeinket, természetesen minden ki lehetősége és jóakarata szerint vett részt 
munkánkban. 
Nagyné Kiss Mária felvetését részben jogosnak tartom, hogy meglévő pénzeszközünket jól 
kell befektetni, és erre az ingatlan befektetés is megfelelő lenne, ha nem 3.000.000 Ft, hanem 
30.000.000 Ft tartalék pénzzel rendelkeznénk. A biztonságos és jelenlegi szinten történő 
működéshez, esetleges pályázatokhoz tartalékra, önerőre szükség van. A tárgyi eszközeink 
elhelyezésére, valamint a Kiss József irathagyaték, és egyéb kapott, és felhalmozott iratok 
elhelyezéséhez további szekrények, és helyiség szükséges egy olyan kisebb szobával ahol az 
anyagok rendezése, feldolgozása kutathatósága biztosítva lehessen. Ezen feladatokat az 
egyesület önkéntesei végezhetik, azonban a szükséges tárgyi feltételeket a városnak kell 
biztosítani. Ezzel kapcsolatos kérésünket rövidesen képviselő-testület részére írásban az 
egyesület nevében megküldöm. 

A levezető elnök szavazásra tette fel az egyesület Elnökségének beszámolóját, a FÉBE 2014. 
évi számviteli beszámolóját, mérleg, eredmény kimutatást, közhasznúsági és kiegészítő 
mellékletekkel együtt, a 2015. évi főbb feladatokat és költségvetését, és a vita összefoglalóját.
Kérte, hogy aki egyet ért az elhangzottakkal, kézfelemeléssel szavazzon. 

Köszönöm. Van ellenszavazat, tartózkodás?

Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. 

Ellenszavat és tartózkodás nélkül a közgyűlés a következő egyhangú határozatot hozta:

KGY.II./2./2015.05.22./ számú h a t á r o z a t
A közgyűlés az egyesület elnökségének beszámolóját, a 2014. évi számviteli beszámolóját 
mérleg, eredmény kimutatás, közhasznúsági és kiegészítő mellékletekkel együtt, valamint a 
2015. évi főbb feladatokat és költségvetését, a vita összefoglalóját egyhangúlag elfogadta.     
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Tóth Tibor FÉBE elnök
Értesülnek: Tóth Tibor FÉBE elnök
                    Irattár

A levezető elnök szavazásra teszi fel az Ellenőrző Bizottság beszámolóját az elmúlt évben 
végzett munkájáról, a számviteli beszámolóról alkotott írásbeli jelentését. Kéri, hogy aki 
egyetért az elhangzottakkal, az írásos jelentéssel kézfelemeléssel szavazzon. 

Köszönöm. Van ellenszavazat, tartózkodás?



Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. 

Ellenszavat és tartózkodás nélkül a közgyűlés a következő egyhangú határozatot hozta:

KGY.II./3./2015.05.22./ számú h a t á r o z a t
A közgyűlés jóváhagyta az egyesület Ellenőrző Bizottságának beszámolóját az elmúlt évben 
végzett munkájáról, a számviteli beszámolóról alkotott írásbeli jelentését. 
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Cserháti Vencelné FÉBE EB elnök
Értesülnek: Cserháti Vencelné FÉBE EB elnök
                   Tóth Tibor FÉBE elnök
                   Iratár

3./ Napirendi pont:
     A 2016 évi tisztújító közgyűlésre történő javaslatok előkészítésére jelölőbizottság 
     megválasztása.
     Előadó: Mészáros László titkár

 (A  napirend írásban csatolva.)

A levezető elnök a jelenlévő tagságnak a 3. napirendi ponttal kapcsolatban kérdésfeltevésre 
megadja a szót.

A levezető elnök mivel kérdés nem volt a napirend felett a vitát megnyitotta.

Mivel hozzászólás nem volt, a levezető elnök a napirend felett a vitát, hozzászólást lezárta.

A levezető elnök szavazásra teszi fel  a 2016 évi tisztújító közgyűlésre előkészítő feladatokra 
megbízandó jelölőbizottság összetételét. Elnöknek: Varga Gáborné, tagjainak: Baranyi 
Józsefné és Szlávik József. Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, a személyi összetétellel az 
kézfelemeléssel szavazzon. 

Köszönöm. Van ellenszavazat, tartózkodás?

Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. 

Ellenszavat és tartózkodás nélkül a közgyűlés a következő egyhangú határozatot hozta:

KGY.II./4./2015.05.22./ számú h a t á r o z a t
Az egyesület közgyűlése a Fényszaruiak Baráti Egyesületének alapszabálya szerinti 2016. évi 
tisztújítás előkészítéséhez a Jelölőbizottság elnökének Varga Gáborné, tagjainak Baranyi 
Józsefné és Szlávik József egyesületi tagot megválasztotta. 
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Tóth Tibor FÉBE elnök
Értesülnek: Tóth Tibor FÉBE elnök
                   Varga Gáborné, Baranyi Józsefné és Szlávik József a JB elnöke és tagjai
                   Irattár



Mivel  több  kérdés,  vélemény  nem  volt.  a  levezető  elnök megköszönte  a  tagoknak  a
megjelenést, hozzászólásokat, javaslatokat, majd a közgyűlést 19 óra 10 perkor bezárta.

K.m.f.

        Tóth Tibor                    Bognár Ágnes

     levezető elnök                        jk. vezető

      Both Béláné                   Maróti Istvánné

      jk.  hitelesítő                        jk. hitelesítő


