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a Fényszaruiak Baráti Egyesületének

Közgyűléséről
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2014. május 23. 17 óra 30 perc



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2014. május 23-án (péntek)  a jászfényszarui Városháza Dísztermében 17 óra 30
perckor megtartott Fényszaruiak Baráti Egyesületének közgyűlésén.

Jelen vannak: 41 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 Zsámboki László
egyesületi tagokat válasszuk meg.  

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

Napirendi pontok:

   1./ Az egyesület 2013 évi számviteli beszámolójának (mérleg, eredmény 
        kimutatás, közhasznúsági és kiegészítő mellékletek) megtárgyalása, elfogadása.
        Javaslat a 2014. évi főbb feladatokra és az egyesületi költségvetésre.
        Tízéves tagságért emlékérem 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./ Javaslat az egyesület alapszabályának módosítására (székhely és Ptk. változása miatt).
        Döntés a közhasznúsági fokozat megtartása érdekében annak bírósági nyilvántartásba 
        vétele iránti kérelemről.
        Előadó: Tóth Tibor elnök

   4./ Javaslat a Jászfényszaruért Alapítvány alapító okiratának módosítására (székhely és 
        Ptk. változása miatt). Döntés a közhasznúsági fokozat megtartása érdekében annak 
        bírósági nyilvántartásba vétele iránti kérelemről.
        Előadó: Mészáros László kuratóriumi elnök



 5./ A Fényszaruiak Baráti Egyesületének 2015. január 1-jétől érvényes fizetendő tagdíjának 
      megállapítása. 
      Előadó: Kővágó Jánosné pénztáros

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./2014.05.23./ számú határozat

A  Fényszaruiak  Baráti  Egyesületének  közgyűlése  levezető  elnökének  Tóth  Tibor,
jegyzőkönyv  vezetőnek  Bognár  Ágnes, jegyzőkönyv  hitelesítőknek  Both  Béláné és
Zsámboki  László 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 Zsámboki László jegyzőkönyv hitelesítők
                    Irattár

A levezető elnök javasolja az 1. napirendi pont megtárgyalását:

1./ Napirendi pont:

         Az egyesület 2013 évi számviteli beszámolójának (mérleg, eredmény 
         kimutatás, közhasznúsági és kiegészítő mellékletek) megtárgyalása, elfogadása.
         Javaslat a 2014. évi főbb feladatokra és az egyesületi költségvetésre.
         Tízéves tagságért emlékérem átadása.
         Előadó: Tóth Tibor elnök

(A napirendhez írásban csatolva: 2013 évi munkáról szóló elnökségi beszámoló, a kettős 
könyvvitelt vezető szervezetet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete, 
javaslat az egyesület 2014 évi főbb feladatokra és a 2014 évi költségvetésre.) 

Tóth Tibor egyesületi elnök 10. éves tagsággal rendelkező Feketéné Dr. Pál Ilona munkáját 
megköszöni, és tájékoztatja a jelenlévőket, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott a 
közgyűlésre eljönni, így postázzuk számára a jubileumi emlékérmet.

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 kérdés 
feltevésre megadja a szót.

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

Győriné dr. Czeglédi Márta egyesület „örökös tagja”, polgármester:

Tekintettel arra, hogy az egyesület 20 éves jubileumán nem tudott részt venni ezt úton köszöni
meg a város, az itt élőkért, az elszármazottak összefogásában kifejtett két évtizedes munkát. 
Az egyesület és alapítványa a Jászfényszaruért Alapítvány számtalan helyen keze nyomát 
hagyta a településen, maradandó értékeket hozott létre, hagyományokat élesztett fel és újakat 
indított útjára.
Az egyesülettel az önkormányzat több közös együttműködésben vett részt, a település 
kulturális életében meghatározó szerepe volt és van a FÉBÉ-nek. 
Külön is szól a 2013 évi közös munkáról, mivel a FÉBE 2012/2013 évben a városközpont 
megújításához kapcsolódó hagyományápoló és kulturális mini projekteket 2 millió értékben 
valósított meg, melynek 85 % EU és 15 % önkormányzati forrásból valósult meg. 
Köszöni ezen a területen végzett munkáját is valamennyi ebben részvevő egyesületi tagnak.

Bordásné Kovács Katalin egyesületi tag, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója: 

Kettős minőségében mondta el véleményét egy részt mint intézmény vezető, másrészt a 
SZIBAKŐ Egyesület tagja. Az intézménnyel számos közös program valósult meg az elmúlt 
évben, de a SZIBAKŐ Egyesülettel is közös együttműködés volt, a hagyományápoló mini 
projektek 2013 évi megvalósítása során. A 2013 évi, de a 2014 évi Kemence ünnepe 
augusztus 20-án is a SZIBAKŐ Egyesülettel, mint társrendezővel közösen valósult és valósul 
meg. Köszöni az intézménnyel és a Színjátszók Baráti Köre Egyesülettel kialakult 
gyümölcsöző együttműködést és kapcsolatot. 

Dr. Harangozó Imre elnökségi tag, elszármazott:

Mint alapító tag ismeri a FÉBE munkáját, elismerően szól a két évtizedről, köszöni az 
egyesület elnökének összefogó, sokrétű, elismerésre méltó tevékenységet, melyet a tagság 
nevében ezúton is megköszön. Az elszármazottak nevében külön is köszöni, hogy hová haza 
jönni és van miért haza jönni, melyhez a keretet a FÉBE jelenti. Mint tanyán is élt személy 
köszöni az elmúlt évben a Vasúttanyai emlékmű megvalósulását. 
Javasolja az elnökség és Ellenőrző Bizottság előterjesztéseit a közgyűlés fogadja el.



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

Tóth Tibor egyesületi elnök megköszöni az elismerő szavakat, amely valamennyi egyesületi
tagnak kijár, hiszen közösen értük el eredményeinket, természetesen minden ki lehetősége és
jóakarata szerint vett részt munkánkban. 

A levezető elnök szavazásra tette fel az egyesület Elnökségének beszámolóját, a FÉBE 2013 
évi számviteli beszámolóját, mérleg, eredmény kimutatást, közhasznúsági és kiegészítő 
mellékletekkel együtt, valamint a 2014 évi főbb feladatokat és költségvetését. 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./2014.05.23./ számú h a t á r o z a t

A közgyűlés az egyesület elnökségének beszámolóját, a 2013 évi számviteli beszámolóját 
mérleg, eredmény kimutatás, közhasznúsági és kiegészítő mellékletekkel együtt, valamint a 
2014 évi főbb feladatokat és költségvetését megtárgyalta, 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./2014.05.23./ 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:

     Javaslat az egyesület alapszabályának módosítására (székhely és Ptk. változása miatt).
     Döntés a közhasznúsági fokozat megtartása érdekében annak bírósági nyilvántartásba     



     vétele iránti kérelemről.
     Előadó: Tóth Tibor elnök

Tóth Tibor előterjesztő elmondja, hogy a hét elején, amikor az előkészítő szolnoki M 
ügyvédi irodától megkaptuk a módosított egységes szerezettbe foglalt alapszabályt az E-mail 
címmel rendelkező tagjainknak kiküldtük, valamint felkerült a www.febe.hu honlapra így 
minden tagunk előzetesen megismerhette a módosítást. 
Az előterjesztő a módosításokat szó szerint felolvasta. 

 (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 az egyesület alapszabályának módosítására tett 
javaslatot, illetve egységes szerkezetbe foglalását. Kéri, hogy aki egyetért a módosításokkal, 
az egységes szerkezetbe foglaltakkal 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./2014.05.23./ számú h a t á r o z a t

Az egyesület közgyűlése a Fényszaruiak Baráti Egyesületének alapszabályát a kiemelt 
szövegrészben szereplőmódosításokkal, egységes szerkezetben elfogadta.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Tóth Tibor FÉBE elnök
Értesülnek: Tóth Tibor FÉBE elnök
                    Dr. Mészáros Mátyás Zoltán ügyvéd Szolnok
                    Irattár

Tóth Tibor előterjesztő a 3. napirendi pont tárgyalása kapcsán elmondja a FÉBE 1999-től 
közhasznú minősítésű szervezetként működött, az alapszabály módosítása is ennek 
figyelembevételével történt. Új jogszabályi rendelkezés szerint azonban 2014. május 31-ig a 
törvényszéknél kérelmezni kell a közhasznúsági fokozat megtartását és nyilvántartásba 
vételét, melynek intézésével a szolnoki M ügyvédi irodát bízzuk meg.

A levezető elnök a jelenlévő tagságnak a közhasznúsági fokozat megtartása érdekében a 
bírósági nyilvántartás kérelmével 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, hogy a jogszabályi előírásnak megfelelően május 31-ig 
a szolnoki törvényszéknél kérelmezzük a közhasznúsági fokozatot, a bírósági nyilvántartásba 

http://www.febe.hu/


vételt, melynek intézésével a szolnoki M ügyvédi irodát bízzuk meg, kéri, hogy aki egyet ért 
ezzel az kézfelemeléssel szavazzon. 

Köszönöm. Van ellenszavazat, tartózkodás?

Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. 

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

KGY.II./5./2014.05.23./ számú h a t á r o z a t

Az egyesület közgyűlése megbízza a szolnoki M ügyvédi irodát, hogy a Fényszaruiak Baráti 
Egyesületét május 31-ig a szolnoki törvényszéknél kérelmezze a közhasznúsági fokozatot 
nyilvántartásba vételt.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Tóth Tibor FÉBE elnök
Értesülnek: Tóth Tibor FÉBE elnök
                    Dr. Mészáros Mátyás Zoltán ügyvéd Szolnok
                    Irattár

4./ Napirendi pont:

     Javaslat a Jászfényszaruért Alapítvány alapító okiratának módosítására (székhely és 
     Ptk. változása miatt). Döntés a közhasznúsági fokozat megtartása érdekében annak        
     bírósági nyilvántartásba vétele iránti kérelemről.
     Előadó: Mészáros László kuratóriumi elnök

Mészáros László előterjesztő elmondja, hogy a hét elején, amikor az előkészítő szolnoki M 
ügyvédi irodától megkaptuk a módosított egységes szerezettbe foglalt Jászfényszaruért 
Alapítvány alapító okiratát az E-mail címmel rendelkező tagjainknak kiküldtük, valamint 
felkerült a www.febe.hu honlapra így minden tagunk előzetesen megismerhette a módosítást. 
Az előterjesztő a módosításokat szó szerint felolvasta. 

 (A  napirend írásban csatolva.)

A levezető elnök a jelenlévő tagságnak a 4. 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 Jászfényszaruért Alapítvány módosítására tett 
javaslatot, illetve egységes szerkezetbe foglalását. Kéri, hogy aki egyetért a módosításokkal, 
az egységes szerkezetbe foglaltakkal az kézfelemeléssel szavazzon. 

Köszönöm. Van ellenszavazat, tartózkodás?

Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. 

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

http://www.febe.hu/


KGY.II./6./2014.05.23./ számú h a t á r o z a t

Az egyesület közgyűlése a Jászfényszaruért Alapítvány alapító okiratát a kiemelt 
szövegrészben szereplőmódosításokkal, egységes szerkezetben elfogadta.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Tóth Tibor FÉBE elnök
Értesülnek: Tóth Tibor FÉBE elnök
                    Mészáros László a Kuratórium elnöke
                    Kuratórium tagjai
                    Dr. Mészáros Mátyás Zoltán ügyvéd Szolnok
                    Irattár

Mészáros László előterjesztő a 4. napirendi pont tárgyalása kapcsán elmondja a 
Jászfényszaruért Alapítvány 1999-től közhasznú minősítésű szervezetként működött, az 
alapító okírat módosítása is ennek figyelembevételével történt. Új jogszabályi rendelkezés 
szerint azonban 2014. május 31-ig a törvényszéknél kérelmezni kell a közhasznúsági fokozat 
megtartását és nyilvántartásba vételét, melynek intézésével a szolnoki M ügyvédi irodát 
bízzuk meg.

A levezető elnök a jelenlévő tagságnak a közhasznúsági fokozat megtartása érdekében a 
bírósági nyilvántartás kérelmével 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, hogy a jogszabályi előírásnak megfelelően május 31-ig 
a szolnoki törvényszéknél kérelmezzük a közhasznúsági fokozatot, a bírósági nyilvántartásba 
vételt, melynek intézésével a szolnoki M ügyvédi irodát bízzuk meg, kéri, hogy aki egyet ért 
ezzel az kézfelemeléssel szavazzon. 

Köszönöm. Van ellenszavazat, tartózkodás?

Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. 

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

KGY.II./7./2014.05.23./ számú h a t á r o z a t

Az egyesület közgyűlése megbízza a szolnoki M ügyvédi irodát, hogy a Fényszaruiak Baráti 
Egyesület által alapított Jászfényszaruért Alapítványt május 31-ig a szolnoki törvényszéknél 
kérelmezze a közhasznúsági fokozatot nyilvántartásba vételt.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Tóth Tibor FÉBE elnök
Értesülnek: Tóth Tibor FÉBE elnök
                    Dr. Mészáros Mátyás Zoltán ügyvéd Szolnok
                    Irattár

5./ Napirendi pont:

     A Fényszaruiak Baráti Egyesületének 2015. január 1-jétől érvényes fizetendő tagdíjának 
     megállapítása.
     Előadó: Kővágó Jánosné pénztáros



Kővágó Jánosné pénztáros ismerteti az elnökség 5./2014.05.02./ számú határozatát.

(A  napirend írásban csatolva.)

A levezető elnök a jelenlévő tagságnak a 5. 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 az alapszabály 6. pontja /2/ bekezdésében történt 
felhatalmazás alapján 2015. január hó 1 napjától az egyesületi éves tagdíjat az előterjesztéssel 
egyezően állapítsa meg az kézfelemeléssel szavazzon. 

Köszönöm. Van ellenszavazat, tartózkodás?

Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. 

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

KGY.II./8./2014.05.23./ számú h a t á r o z a t

Az egyesület közgyűlése az alapszabály 6. pontjának /2/ bekezdésének felhatalmazása alapján
2015. január 1-től az egyesületi tagok éves tagdíját, dolgozó tagjainál 1.000,- Ft-ban, 
nyugdíjas tagjainál 500,- Ft, keresettel nem rendelkező tagjainál 100,- Ft-ban alapítja meg. 
A tagoknak saját elhatározásuk alapján lehetőségük van a tagdíjat felülfizetni.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Tóth Tibor FÉBE elnök
Értesülnek: Tóth Tibor elnök
                    Egyesület tagjai
                    Irattár

Mivel  több  kérdés,  vélemény  nem  volt.  a  levezető  elnök megköszönte  a  tagoknak  a
megjelenést, hozzászólásokat, javaslatokat, majd a közgyűlést 19 óra 45 perkor bezárta.

K.m.f.

        Tóth Tibor                    Bognár Ágnes

     levezető elnök                          jk. vezető

      Both Béláné                   Zsámboki László

      jk.  hitelesítő                        jk. hitelesítő


