
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

 

Készült: 2018. február 5-én 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 egyhangúan elfogadták.  

Napirendi pontok: 

1;         A 2018-as év pályázati tervének ismertetése. 

                        Előadó: Fördős Alíz, Bartos Ildikó   

2;         Az Egyesület 2017-es pénzügyi beszámolójának ismertetése. 

Előadó:  Lacknerné Fördős Klára, Lengyelné Mátyás Mariann  

3;            Az Egyesület 2018. évi költségvetésének összeállítása, javaslattétel a 

2018. évi tagdíj mértékére. 

Előadó: Lengyelné Mátyás Mariann 

4;            A 2018-as munkaterv elfogadása. 

                               Előadó: Jakabné Gruidl Terézia 

 

1. napirendi pont: 

Jakabné: A 2018-as pályázati tervek áttekintése következik. (2. melléklet) 

A NEA pályázat tartalma szakmai, összege pedig 550.000 -Ft.  Fördős Alíz 

beadta már a pályázatot, most várunk kell az eredményre. Milyen javaslat van az 

önkormányzati nagypályázatra? 

Lengyelné: A Forgatagra 100 ezer Ft-ot javaslok. Majálisra 250 ezer Ft-ot. 



Lőrinczné: A Canto Excolo az áprilisi, németországi illingeni 

vendégszereplésének útiköltségére szeretne pályázni az önkormányzatnál. Ez 

kb. 550 ezer forint lesz a 20 személyes kisbusszal, amelyet Mosonmagyaróváron 

bérlünk majd. 

Jakabné: A polgármesteri keretből pedig az egyesületi buszos kirándulásra 

igénylünk támogatást. 

 

2. napirendi pont: 

Jakabné: A 2017. évi pénzügyi beszámoló bevételi oldalát tekintsük át. 

Ezután a kiadásokat vegyük szemügyre. Haladjunk végig minden soron. 

(3. sz. melléklet) 

 

02./2018. (02.05.) számú elnökségi határozat 

A Jánossomorjai Független Közéleti Társaság – Társaskör Egyesület 

vezetősége dönt arról, hogy az egyesület 2017. évi szakmai és pénzügyi 

beszámolóját elfogadja, és azt felterjeszti a Közgyűlés elé. 

Szavazati arány: 7 igen (egyhangú) 

 

 

 

3. napirendi pont: 

Jakabné: A 2018-as költségvetés-tervezetet vizsgáljuk át.  

A tagság revíziója szerint 3 tag kéri a kilépését.  

Lőrinczné: Márkus Zoltán és Márkus Zoltánné, valamint Horváth Gyöngyi, ma 

már mosonmagyaróvári lakos kérelmezték kilépésüket. 

Jakabné: Aki elfogadja kilépésüket, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

 

 



02./2018. (02. 05.) számú elnökségi határozat: 

A Jánossomorjai Független Közéleti Társaság – Társaskör Egyesület 

vezetősége elfogadja Márkus Zoltán és Márkus Zoltánné, valamint Horváth 

Gyöngyi rendes tagok kilépési nyilatkozatait. 

Szavazati arány: 7 igen (egyhangú) 

 

 

Jakabné: Javaslom, hogy a 2018-as tagdíj mértéke továbbra is 3000 Ft./év 

legyen.  

 

03./2018. (02. 05.) számú elnökségi határozat  

A Jánossomorjai Független Közéleti Társaság – Társaskör Egyesület 

vezetősége a 2018. évi tagdíj mértékét változatlanul 3000.- Ft/év-ben 

javasolja megállapítani.  

Szavazati arány: 7 igen (egyhangú) 

 

4. napirendi pont:  

Jakabné: A 2017-es munkaterv tervezetét mindenkinek elküldtem. Úgy tudom, 

mindenki elolvasta. Ha nincs észrevétel, kérem, szavazzunk az elfogadásáról.  

(4. számú melléklet) 

Szavazati arány: 7 igen (egyhangú) 

 

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

 

 

 

     Kmf. 

Jegyzőkönyvvezető       elnök 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2018. április 16-án 18 órakor a Jánossomorjai Független Közéleti 

Társaság- Társaskör Egyesület éves rendes közgyűlésén. 

Helyszín: Balassi Bálint Művelődési Ház, Jánossomorja 

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

 

Jakabné Gruidl Terézia elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy 

a közgyűlés nem határozatképes, mivel a tagok létszámának (80 fő) kevesebb, 

mint fele, 32 fő van csak jelen. 

Az elnök 30 perc szünetet rendelt el, majd a szünet után ismertette a napirendi 

pontokat: 

 

1; Az elnökség beszámolója az Egyesület 2017. évi szakmai és gazdasági 

tevékenységéről.  

 

Előadó: Jakabné Gruidl Terézia, elnök 

Lengyelné Mátyás Mariann, pénztáros 

 

2; Az egyesület 2018. évi költségvetésének elfogadása                     

Előadó: Jakabné Gruidl Terézia, elnök,  

    Lengyelné Mátyás Mariann, pénztáros  

 

3; Az egyesület 2018. évi munkatervének elfogadása. 

 

4; Egyebek 
Emlék oklevelek átadása a jubiláló egyesületi tagok részére 

          Előadó: Jakabné Gruidl Terézia 

 

Az elnök ezután javaslatot tett a közgyűlés levezető elnökére és adminisztratív 

személyeire: 

 Közgyűlés levezető elnöke: Nagyné Doviczin Mónika 

 Jegyzőkönyv vezetése: Lengyelné Mátyás Mariann 

 Jegyzőkönyv hitelesítése: Bartos Ildikó 

 

A javaslatot a Közgyűlés egyhangú szavazással jóváhagyta. 

 

 

 

 

 

 



1. napirend: Az elnökség beszámolója az Egyesület 2017. évi szakmai és 

gazdasági tevékenységéről. 

 

 

Nagyné: Az elnök mindenkinek elküldte a szakmai, pénzügyi beszámolót.  

    Felkérem Jakabnét a szakmai beszámoló ismertetésére. (2. sz. melléklet) 

 

Jakabné: Saját tevékenységünk az év folyamán a következők voltak: 

Január: 

- újévi koncert 

- egyesületi farsang 

Február: 

-vezetőségi ülés 

- ismeretterjesztő előadás 

Március: 

- koszorúzások (Nagyfödémesen is) 

- ismeretterjesztő előadás (Sipos Ernő) 

- Hanság futás 

Április: 

- kerékpártúra 

- közgyűlés 

- utolsó ismeretterjesztő előadás 

- szemét gyűjtés (városi) 

Május: 

- majális 

- kerékpártúra 

Június: 

- kerékpártúra 

- tökkapálás 

Július: 

- kerékpártúra 

- tökkapálás 

Augusztus: 

- Tisza – tavi kerékpártúra 

- elkészült az új honlapunk 

Szeptember: 

- kerékpározás Kremsbe 

- Városnapok: Fut a város, Gurul a város, Elszármazottak találkozója 

Október: 

- tökfesztivál 

November: 

- nemzeti gyásznap 

 



December: 

- adventi forgatagok 

- adventi kerékpártúra 

- Canto Excolo koncertjei 

- böllér nap 

 

A várossal karöltve, együtt rendeztük meg: 

- a szemétszedést 

- a majálist 

- és a városnapokat. 

 

Szakköri tevékenységek heti rendszerességgel folytak a Canto Excolo 

Kamarakórus próbáin, kéthetente a kézműves szakkör gyűlt össze alkotni, a 

kerékpáros klub pedig áprilistól októberig havonta tett túrát környékünkön és 

távolabbi helyeken. 

 

 

Nagyné: Van-e valakinek kérdése, illetve szeretne-e hozzászólni a 

beszámolóhoz?  

 

Lacknerné: A programok felsorolásából kimaradt a buszos, Somló-hegyi 

egyesületi kirándulás, a traktoros túra és a Szent Iván éj szervezése. 

 

Jakabné: Rendben, köszönöm, ezeket pótolni fogom. 

 

Nagyné: Köszönöm a hozzászólást. A pénzügyi beszámoló megtartására felkérem 

Lengyelné Mátyás Marianna pénztárost. 

 

Lengyelné Mátyás Mariann: Előzetesen írásban mindenki megkapta a 2017-es 

év pénzügyi beszámolóját (3. sz. melléklet). A kivetítőn is látható. Kiegészítést 

nem kívánok fűzni az írásos előterjesztéshez.  

Csak röviden a bevételekről: a tavalyi évben mindenki befizette a tagdíjat, az 

önkormányzati támogatás 1 millió forint volt, az 1%-ból 105.900 Ft gyűlt össze, 

volt egy NEA pályázatunk, ahol 200 ezer forintot nyertünk, a buszos kirándulásra 

és a kerékpárosoknak kaptunk 168 ezer forintot. 

A kiadásokról: az összes kiadás 1 millió 740 ezer forint volt. a Tökfesztivál 450 

ezer forintunkba került, a Canto Excolo kért és nyert az illingeni (Németország) 

koncert meghívásra. 

 

Nagyné: Van-e valakinek kérdése, illetve szeretne-e hozzászólni a 

beszámolóhoz?  

 



Gáspárné Pintér Marika: Furcsállom, hogy Canto Excolo tagjai nem járnak el a 

rendezvényeinkre, pedig mi elmegyünk a koncertjeikre. Jó volna, ha 

megjelennének, amikor segítségre volna szükségünk, pláne úgy, hogy sok pénzt 

nyernek a mi egyesületi keretünk révén. 

 

Jakabné: A kórus már a kezdetektől csak a városi fellépéseket és a heti próbákat 

vállalta, kimondottan az egyesületi keretek miatt kérte a csatlakozását. 

 

Lengyelné: Tavaly már gondolkodtak rajta, hogy kilépnek, de maradtak. 

 

Gáspárné Pintér Marika: Mindenesetre jó szereplést kívánok nekik Illingenben 

és szerencsés hazaérkezést. 

 

Nagyné: Szavazásra teszem fel a beszámolókat. 

 

 

01./2018. (IV.16.) sz. közgyűlési határozat 

Az Egyesület közgyűlése elfogadja az Egyesület 2017. évi szakmai 

beszámolóját, valamint a 2017. évről szóló pénzügyi beszámolót. 

Szavazati arány: 32 igen (egyhangú) 

 

 

2. napirend: Az egyesület 2018. évi költségvetésének 

elfogadása                     
 

 
Nagyné: Most pedig felkérem Lengyelnét a költségvetés-tervezet ismertetésére. 

 

Jakabné: A költségvetés tervezetet is előzetesen mindenki megkapta írásban (4. 

sz. melléklet). Ki is vetítjük. A vezetőség azt javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, 

hogy 2018-ban a tagdíj mértéke ismét egységesen 3000 Ft/fő/év legyen. A tagdíjat 

két részletben is be lehet fizetni legkésőbb szeptember 30-ig. 

A költségvetés összeállítása a 2017. évi egyesületi költségvetés teljesítését 

figyelembe véve készült (5. sz. melléklet).  

 

Nagyné: Van-e más javaslat a tagdíj mértékére?  

 

Nincs javaslat. 

 

Kézfeltartással egyhangúlag elfogadta a tagság a tagdíj mértékét. (32 igen) 

 

 

Nagyné: Van-e valakinek hozzászólása? 



 

Nincs hozzászólás. 

 

 

Nagyné: A 2018-as munkatervet már többször megtárgyalta a tagság, egyeztettük 

az időpontokat is. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? 

Ha nincs, akkor szavazzunk a 2018. évi munkatervről és költségvetésről. 

 

Szavazás. 

 

Nagyné: Megállapítom, hogy a Közgyűlés elfogadta egyhangúlag a 2018. évi 

munkatervet és költségvetést. 

 

03./2018. (IV.16.) sz. közgyűlési határozat 

Az Egyesület közgyűlése elfogadja az Egyesület 2018. évi költségvetési 

előirányzatát, és a bevételi főösszeget 2.180.000 Ft-ban, míg a kiadásit 

1.447.000 Ft-ban határozza meg. 

 

Szavazati arány: 32 igen (egyhangú) 

 

3. napirend: Egyebek 
Emlék oklevelek átadása a jubiláló egyesületi tagok részére 

 

Jakabné Gruidl Terézia: A 10. éves jubileumi emléklapok átadására kerül sor. 

2008-ban 7 fő csatlakozott egyesültünkhöz, mint új tag. Az ő munkájukért, 

kitartásukért emléklapot szeretnék átadni. Kérem, jöjjön ki, aki a nevét hallja. 

Weisz János, Molnár Jánosné, Bella Sándorné, Sipőcz Zoltánné, Prátser 

Krisztián, Sipőcz Zoltán és Farkas Ferenc. 

 

A közgyűlés után a 2018. évi hivatalos egyesületi csoportkép elkészítésére kerül 

sor. 

 

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

 

 

 

Kmf. 

 

 

Jegyzőkönyvvezető        elnök 

 

 

          hitelesítő 
 



JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2018. május 14-én 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 egyhangúan elfogadták.  

 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló az egyesület első féléves gazdálkodásáról 

Előadó: Lengyelné Mátyás Mariann 

2.  Pályázati pénzek rendszerezése 
 Előadó: Jakabné Gruidl Terézia 

 

         3. Beszámoló az egyesület első féléves szakmai tevékenységéről 

 Előadó: Jakabné Gruidl Terézia 

 
      4.Egyebek: 

 A 2018. évi tagsági névsor/pártoló tagok átvizsgálása 
(Lőrinczné) 

 Tájékoztató a 2018. évi tagdíj befizetésről (Lengyelné) 
 Információs lánc megbeszélése  

 

 

1. napirend: 

Beszámoló az egyesület első féléves gazdálkodásáról 

Lengyelné Mátyás Mariann: Pályázati pénzeket nyertünk a múlt hónapban, 

ezekről a második napirendi pontban részletesebben beszélünk. Sok kiadásunk 



még nem volt, koszorúkra költöttünk a márciusi ünnepségeken, valamint e 

hónapban a majálison anyagköltségünk volt, a tervezettnél nem több. 

 

2. napirend:  

Pályázati pénzek rendszerezése 

Jakabné Gruidl Teréz: Az önkormányzat nagyértékű pályázatán idén 960 ezer Ft-

ot nyertünk. Ezt elfeleztük a Canto Excolo kamarakórussal (így mindegyikőnk 

480-480 ezer forinttal gazdálkodhat), hogy tudják állni az illingeni busz 

útiköltségüket. Úgy egyeztünk meg korábban velük, hogy jövőre a plusz 180 ezer 

forintot úgymond visszakapjuk tőlük, hiszen idén át kellett csoportosítani a pénzt 

a nagy költségeikre tekintettel. (Eddigi években kb. 300 ezer forint pályázati pénzt 

kaptak, innen a különbözet.) A rendkívüli pályázaton pedig az autóbuszos 

kirándulásra igényeltünk 100.000 Ft-ot, melyet reményeink szerint a hónap végén 

meg is kapunk. 

Lőrinczné: Mire költjük a kisértékű pályázati pénzt? 

Jakabné Gruidl Teréz: A kisértékűre 100 ezer forintot kértünk, de csak 65 ezret 

kaptunk. A kerékpárosok szállítóállványára költjük, javításra is. Megyünk a Fertő 

tavi kompos kirándulásra, az ottani díjakra költjük a pénzt. 

 

 

3. napirend:  

Beszámoló az egyesület első féléves szakmai tevékenységéről  

Jakabné: Egyesületünk féléves szakmai tevékenységéről a beszámolót a 

napokban már elküldtem minden elnökségi tagnak. Van – e valakinek a 

beszámolóhoz hozzászólása, észrevétele? Igyekeztem minden eseményt 

feltüntetni benne.  

Egyesületünk első félévére tervezett programjai mind megvalósultak. Még 

mindig jellemző, hogy a 79 tagból kb. 30-40 tag vesz részt a szervezésben, a 

megvalósításban. Legnagyobb rendezvényünk a saját farsangunk és a városi 

majálison való részvétel volt. Már két kerékpáros túra is megvalósult. A városi 

szemétgyűjtésen nem sokan, de szorgosan képviseltük egyesületünket. 



 

 

 

 

4. napirend: 

 

A 2016. évi tagsági névsor/pártoló tagok átvizsgálása 

Lőrinczné: Átvizsgáltam a névsort. Jelenleg 79-re fogyatkozott a taglétszámunk, 

hiszen egyesületünk felé az év elején hárman is benyújtották kilépési 

nyilatkozataikat. 

Tájékoztató a 2018. évi tagdíj befizetésről 

Lengyelné: Már sokan befizették eddig is ez évre a tagsági díjat. Lacknerné 

Klárival felvesszük a többiekkel is a kapcsolatot ez ügyben. 

Információs lánc megbeszélése:  

Jakabné: Ismét felmerült, hogy az Interneten (e-mailen, Facebookon) 

meghirdetett rendezvények nem mindig jutnak el a tagokhoz. Nagyon fontos, 

hogy az információk mindenkihez időben eljussanak, ezért kérlek benneteket, 

hogy a tavalyelőtt megbeszéltek szerint mindenki értesítse a rá eső személyeket 

telefonon, vagy szóban is.   

 

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

 

 

Kmf. 

Jegyzőkönyvvezető        elnök 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2018. november 5-én, 16:30 - kor  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 2018. évi tagsági névsor/pártoló tagok átvizsgálása 

(Lacknerné, Lőrinczné) 

-  2019. évi munkaterv előkészítése, időpont egyeztetés 

(Lőrinczné, Jakabné, Lacknerné) 

- Tájékoztató a 2018. évi tagdíj befizetésről (Lengyelné) 

 

 

 

1. Beszámoló az egyesület gazdálkodásáról, pályázati pénzek állásáról. 

 

Jakabné: A múlt héten mindenkinek átküldtem a 2018-as év költségvetését. 

Mielőtt meghallgatnánk a hozzászólásokat, kérdéseket, hallgassuk meg 

pénztárosunk összegzését.  

 

Lengyelné: A teljesség igénye nélkül: Idén 960 ezer forintot nyertünk a 

nagypályázaton. 100 ezer forintot használtunk fel a buszos kirándulásra a 



rendkívüli pályázat segítségével. 65 ezer forint jutott a kerékpárosoknak a 

kispályázat keretén belül. 

Az 1%-ot még nem tudjuk, a könyvelő viszont igen, őt megkérdezem. 

50. 870 Ft jött be a Fut a város rendezvényből szeptemberben. A pénzt a Jótékony 

Szívdobbanás monitor felszereltségére ajánlottuk fel. 

A NEA pályázaton szakmaira nem, de a működésire 200 ezer Ft-t nyertünk. 

A tagdíjat még nem mindenki fizette be. 

Kiadásaink: A banki költségeket még nem tudjuk. 

A kerékpárosklubtól még nincs meg minden számla, az év végén kiadandó 

jutalmakra, kupákra el kell költeni a pénzt. 

A Canto Excolo a neki járó 300 ezer Forint felét már elköltötte, várom a további 

számlákat.  

Koszorúzásokra is vannak számlák, az év végén összesítem. 

A Tökfesztiválra 384 ezer forintot szavaztunk meg, ezt költöttük el. 

Tűzugrás idén nem volt, így költsége sem lett. 

Könyvelési díjat a NEA pályázati pénzből fedezzük. 

Összegezve a legfontosabb: a pályázati pénzekből vannak még maradványok, 

ezeket az év végéig el kell költeni. 

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, amelyet 

elolvasásra már korábban elküldtem e-mailben? 

Lőrincz: Az idei évben is sokat dolgozott az egyesület, ez kiolvasható az alapos 

beszámolóból. Mint látjuk, a taglétszám lassan, de fokozatosan csökken, de nem 

kell emiatt aggódni. A minőség felé kell elmennünk, úgy értem, nem baj, ha egyre 

kevesebben leszünk, hiszen inkább kevesen, de egyfelé, koncentráltan 

dolgozzunk az eseményeken. 

 



3. Egyebek  

 

-  A 2017. évi tagsági névsor/pártoló tagok átvizsgálása 

 

Lőrinczné: Idén az egyesület taglétszáma 78-ra csökkent, hiszen tavasszal hárman 

léptek ki (elköltözés és családi okok miatt), illetve a nyáron váratlanul elhunyt 

Erdős László, mosonmagyaróvári tagtársunk. Így a jövőben azt is meg kell 

vizsgálnunk, hogy felesége, Erdős Lászlóné, valamint nővére, Vincze Ferencné 

(Erdős Anna) továbbra is rendes tagok maradnak-e, vagy esetleg pártoló taggá 

válnak, hiszen továbbra is nagyon ritkán vannak jelen rendezvényeinken.  

- Jakabné vezetésével az elnökség átbeszélte az egyesület 2018. évi munkaterv 

tervezetét.  

 

- 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. Azoktól, akik még nem 

jelentkeztek, megkérdezem, fizetnek-e, és ha nem, akkor kiléptetjük őket.  

 

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

 

 

 


