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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2013. május 26-án (vasárnap) a Rimóczi-kastély nagytermében 14 óra 30 perckor
megtartott Fényszaruiak Baráti Egyesületének közgyűlésén.

Jelen vannak: Jelenléti ív alapján.  

Tóth Tibor   elnök:

Tisztelettel köszöntöm a közgyűlésen megjelent egyesületi tagokat!

A jelenléti  ív  alapján  megállapítottam,  hogy  a  14  óra  30  percre  változatlan  napirenddel
összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

Megállapítom, hogy a Fényszaruiak Baráti Egyesületének 14 óra 30 percre összehívott 
közgyűlése határozatképes.

Munkák végzéséhez javaslom levezető elnöknek személyemet Tóth Tibort,  a jegyzőkönyv
vezetőjének  Varga Gábornét,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 2012 évi számviteli beszámolójának (mérleg, eredmény kimutatás,
     közhasznúsági és kiegészítő mellékletek) megtárgyalására, elfogadása.
     Javaslat a 2013 évi főbb feladatokra és az egyesületi költségvetésre.
     Tízéves tagságért emlékérmek 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.
     Előadó: Tóth Tibor elnök
 

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./2013.05.26./ számú határozat

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének közgyűlése levezető elnökének Tóth Tibor, jegyzőkönyv
vezetőnek  Varga  Gáborné, 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
                    Irattár

A levezető elnök javasolja az 1. napirendi pont megtárgyalását:

1./ Napirendi pont:

     Az egyesület 2012 évi számviteli beszámolójának (mérleg, eredmény kimutatás,
     közhasznúsági és kiegészítő mellékletek) megtárgyalására, elfogadása.
     Javaslat a 2013 évi főbb feladatokra és az egyesületi költségvetésre.
     Tízéves tagságért emlékérmek átadása.
     Előadó: Tóth Tibor elnök
    ( A napirend írásban csatolva)

Tóth  Tibor  egyesületi  elnök  10.  éves  tagsággal  rendelkezők  munkáját  megköszönve  a
következő személyeknek átadta az emlékérmeket: Maksa Mátyás, Rimóczi Tamás, Dr. Tamus
Eszter, Bodony Béla, Kaszai Tamás, Dobák László, Langó Imre, Lukács István.

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.

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



A levezető  elnök  szavazásra tette fel az egyesület 2012 évi számviteli beszámolóját, mérleg, 
eredmény kimutatást, közhasznúsági és kiegészítő mellékletekkel együtt, valamint a 2013 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./2/2013.05.26./ számú h a t á r o z a t

A közgyűlés az egyesület 2012 évi számviteli beszámolóját mérleg, eredmény kimutatás,
közhasznúsági és kiegészítő mellékletekkel együtt megtárgyalására, valamint a 2013 évi főbb 
feladatokat és költségvetését 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./3/2013.05.26./ 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.
Előadó: Tóth Tibor elnök
(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  több hozzászóló  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./4/2013.05.26./ 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
Ügyvédi ellenjegyzés: Dr. Mészáros Mátyás Zoltán ügyvéd Szolnok
Értesülnek: Tóth Tibor FÉBE elnök
                    Dr. Mészáros Mátyás Zoltán ügyvéd Szolnok
                    Irattár

A levezető elnök tájékoztatja tagságot, hogy a esős időjárás miatt a 17 órakor kezdődő Főtéri 
Kastélykoncert, amely a FÉBE rendezvénye a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
nagytermében kerül megtartásra, melyre jelenlévőket szeretettel invitálja. 

Mivel  több  kérdés,  vélemény  nem  volt.  a  levezető  elnök megköszönte  a  tagoknak  a
megjelenést, hozzászólásokat, javaslatokat, majd a közgyűlést 16 óra 30 perkor bezárta.

K.m.f.

        Tóth Tibor                    Varga Gáborné

     levezető elnök                          jk. vezető

      Both Béláné                   Zsámboki László

      jk.  hitelesítő                        jk. hitelesítő


