
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2017. november 6-án, 17 órakor  a Jánossomorjai Független Közéleti 

Társaság - Társaskör Egyesület elnökségi ülésén. 

Helyszín: Balassi Bálint Művelődési Ház (Jánossomorja, Óvári u. 1.) 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet) 

Jakabné Gruidl Terézia elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, 

hogy az elnökség határozatképes. Ezt követően az elnökség tagjai a meghívóban 

szereplő napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták. 

 

Napirendi pontok:                                   

1.     Beszámoló az egyesület gazdálkodásáról, pályázati pénzek 

állásáról. 

Előadó: Lengyelné Mátyás Mariann 

2.     Beszámoló az egyesület éves tevékenységéről. 

Előadó:  Jakabné Gruidl Teréz 

3.     Egyebek  

-  A 2017. évi tagsági névsor/pártoló tagok átvizsgálása 

(Lacknerné, Lőrinczné) 

-  2018. évi munkaterv előkészítése, időpont egyeztetés 

(Lőrinczné, Jakabné, Lacknerné) 

- Tájékoztató a 2017. évi tagdíj befizetésről (Lengyelné) 

 

 

 

1. Beszámoló az egyesület gazdálkodásáról, pályázati pénzek állásáról. 

 

Lengyelné: A pályázati pénzekből vannak még maradványok, ezeket az év 

végéig el kell költeni. Hegedűs Béla részére jótékonysági gyűjtésünkből a 65 

ezer forintot személyesen kell átadnunk a részére még ebben az évben. 

Jakabné: A pénzügyi beszámolóból kitűnik, hogy az egyesület az idei 

esztendőben is felelősen, jól gazdálkodott. 

 



 

2. Beszámoló az egyesület éves tevékenységéről. 

Jakabné: Kinek van észrevétele a beszámolóval kapcsolatban? 

Nagyné Dovitzin Mónika: Túl sok az egyesületi program és kevés az ember azok 

megvalósításához. Ha nem lesz több aktív tag, akkor kevesebb programot kell 

betervezni az éves munkatervbe. Esetleg az együttműködés más szervezetekkel 

megoldás lehet. 

 

3. Egyebek  

- Jakabné vezetésével az elnökség átbeszélte az egyesület 2018. évi 

munkaterv tervezetét.  

-  A 2017. évi tagsági névsor/pártoló tagok átvizsgálása 

Az év folyamán a tagok közül ki szeretne lépni: Harasztosné Németh Éva, 

Prátser Krisztina, Szitás Péterné, Gaál Péterné, Földes Pálné, Molnár Tamás 

és Erdős Gyuláné. Így a tavalyi 90 főről 83-ra fog csökkenni az egyesület 

taglétszáma. Továbbá meg kell vizsgálni, hogy Erdős László és Erdős 

Lászlóné, valamint Vincze Ferencné (Erdős Anna) továbbra is rendes tagok 

maradnak, vagy pártoló taggá válnak, hiszen nagyon ritkán vannak jelen 

rendezvényeinken. 

01./2017. (11.06.) számú elnökségi határozat: 

A Jánossomorjai Független Közéleti Társaság – Társaskör Egyesület 

vezetősége elfogadja Harasztosné Németh Éva, Prátser Krisztina, Szitás 

Péterné, Gaál Péterné, Földes Pálné, Molnár Tamás és Erdős Gyuláné 

tagok kilépési nyilatkozatait. 

Szavazati arány: 8 igen (egyhangú) 

 

- Tájékoztató a 2017. évi tagdíj befizetésről  

Lengyelné: Ahogy korábban már a pénzügyi beszámolóban elhangzott, a 

tagdíjbefizetés még nem teljesült maradéktakanul. Természetesen felhívom a 

tagok figyelmét, hogy rendezzék mielőbb elmaradásaikat. 

 



Több napirendi pont nem lévén, Jakabné Gruidl Terézia elnök az ülést bezárta. 
 
 
 
     Kmf. 
Jegyzőkönyvvezető       elnök 

 

 


