
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2020. február 10-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) 

Fördős Alíz 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. A 4 éves elnökségi ciklusterv összeállítása 

Előadó: Fördős Alíz 

 

2. A 2020. évi pályázati tervek megbeszélése 

Előadó: Fördős Alíz, Bartos Ildikó  

 

3. Az Egyesület 2019-es pénzügyi beszámolójának ismertetése 

Előadó:  Lengyelné Mátyás Mariann    

 

4. Az Egyesület 2020. évi költségvetésének összeállítása, javaslattétel a 2019. évi 

tagdíj mértékére  

Előadó: Fördős Alíz, Lengyelné Mátyás Mariann  

 

5. A 2020-as egyesületi munkaterv összeállítása 

  Előadó: Fördős Alíz 

 

1. napirend 

A 4 éves elnökségi ciklusterv összeállítása 

                        Előadó: Fördős Alíz 

Lacknerné: A korábbi anyagban szereplő „A szakrális kisemlékek felújításának folytatása 

Jánossomorja közigazgatási területén” pont helyett „A szakrális kisemlékek karbantartása 

Jánossomorja közigazgatási területén” szerepeljen. Itt is azokra koncentráljunk, amelyeket az 

elmúlt években egyesületünk újított fel. 

 

Lőrincz: Az előző ciklustervben szereplő „Aktív szerepvállalás a helyi közélet javításában”, 

illetve „Önkéntes befogadó szervezetté válás lehetőségeinek vizsgálata” pontok már nem 

aktuálisak, ezeket nem javaslom az új tervben szerepeltetni. 

 



Fördős Alíz: A Miraplasttal, vagy a PEZ-zel is fel lehetne venni a kapcsolatot. Keresni kellene 

a helyi cégekkel a kapcsolatot, akár úgy, hogy egyesületi gyárlátogatásokat szervezünk a helyi 

üzemekbe. 

 

 

2. napirend 

 

 

 A 2020-es év pályázati tervek megbeszélése 
                            Előadó: Fördős Alíz, Bartos Ildikó 

 

Fördős Alíz: Idén, a rövid határidő miatt gyorsan küldtem be a NEA működési pályázatot, s 

azóta már meg is jött az értesítés, nyertünk 200 ezer forintot. Egyébként a NEA pályázaton 

idén nem lehetett szakmaira pályázni. Csak működésire, vagy működési és szakmaira, vagy 

egyszerűsítettre. 

Bartos Ildikó: Javaslom, hogy az önkormányzati nagypályázaton ebben az évben is 1 millió 

forintra pályázzunk, ahogy az elmúlt években. Ebbe beletartozik a Canto által igényelt 265 

ezer Ft is.  

 

3. napirend 

 

Az Egyesület 2019-as pénzügyi beszámolójának összeállítása 

Előadó:  Lengyelné Mátyás Mariann    

 

Lengyelné: Mindenkinek nyomtattam a táblázatokból. A teljesség igénye nélkül csak néhány 

adatot szeretnék kiemelni, hiszen a táblázat előttetek van: Az önkormányzati nagypályázaton 

878 ezer Ft-ot nyertünk. A Canto kamarakórus 80 ezer Forintot az albertkázmérpusztai 

karácsonyi koncertért kapta. Az adó 1%-ból 54.800 Ft volt a bevételünk. 

Lőrincz: Az 1% felajánlására felhívást kellene közzétenni a honlapunkon és a JTV képújságban 

is. 

Fördős Alíz: A pénzügyi beszámolóból kitűnik, hogy az egyesület 2019-ben is jól 

gazdálkodott.  

01./2020. (II.10.) számú elnökségi határozat 

A Jánossomorjai Független Közéleti Társaság – Társaskör Egyesület vezetősége dönt 

arról, hogy az egyesület 2019. évi pénzügyi beszámolóját elfogadja, és azt felterjeszti a 

Közgyűlés elé. 

Szavazati arány: egyhangú (8 igen) 

 

 



 

4. napirend  

Az Egyesület 2020. évi költségvetésének összeállítása, javaslattétel a 2020. évi 

tagdíj mértékére 

1. Előadó: Fördős Alíz, Lengyelné Mátyás Mariann  

 

Fördős Alíz: A teljesség igénye nélkül, hiszen a táblázat előttetek van. 

 

A bevételi oldalon: az adó 1%-ra 50 ezer Ft-ot tervezünk. A tagdíjak bevételét 210 ezer forintra, 

a NEA pályázaton nyert összeget 200.000 Ft-ra tervezzük. 

Tervezett kiadásaink közül néhány: banki költségekre 20.000 Ft-ot; a buszos kirándulásra 150 

ezer forintot; a kézművesek költségeire 95 ezer forintot; koszorúzásokra 40.000 Ft-ot; 

postaköltségre idén 5 ezer Ft-ot; a Tökfesztiválra 500 ezer forintot szeretnénk költeni. Telefon 

előfizetésre 30.000 forintot; a forgatagokra 120 ezer Ft-ot költenénk.  

Lőrinczné: 2020. évben változtassunk-e a tagdíj mértékén, amely 2014. óta 3.000 Ft/év?  

Nagyné: Nem javaslom az emelést. 

Jakabné: Én sem javaslom, nem szükséges az emelés. 

 

02./2020. (II.10.) számú elnökségi határozat 

A Jánossomorjai Független Közéleti Társaság Társaskör Egyesület vezetősége elfogadja 

az egyesület 2020. évi költségvetés-tervezetét és azt felterjeszti a Közgyűlés elé. 

Szavazati arány: egyhangú (8 igen) 

 

5. napirend 

A 2019-es munkaterv elfogadása 

  Előadó: Fördős Alíz 

Fördős Alíz: A 2020-as munkatervet már a novemberi ülésünkön is megbeszéltük, a tagsággal 

egyeztetett változtatások javításra kerültek, honlapunkon az „Események” rovatban 

folyamatosan olvasható.  

 

6. napirend 

- Egyéb ügyek 

Lengyelné: Javaslom, hogy mivel Vízkeleti Ildikó, jánossomorjai lakos nem járt el az 

összejöveteleinkre és a rendezvényeinkre, s tagdíjat sem fizetett, szüntessük meg a tagsági 

viszonyát. 



 

03./2020. (II.10.) sz. elnökségi határozat 

Vízkelet Ildikó kilépését az elnökség egyhangúan megszavazta. (8 igen) 

 

- A Közgyűlés előkészületei  

Lőrinczné Karácsony Hajnal: Összegyűjtöttem a 2010-ben belépett tagok neveit. Egyedül 

Kránitz József csatlakozott hozzánk ebben az évben. Számára elkészíttetem az oklevelet, 

amelyet 10 éves tagsága alkalmából vehet majd át az éves rendes Közgyűlésen.  

Fördős Alíz: Felkérem Lőrinczné Hajnit az áprilisi közgyűlés előkészületeire. A tagság 

hivatalos fotózására is ekkor kerül majd sor. 

Több napirendi pont nem lévén, Fördős Alíz elnök az ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

     Kmf. 

Jegyzőkönyvvezető       elnök 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2020. július 13-án 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) 

Fördős Alíz elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az elnökség 

határozatképes (6 fő). Ezt követően az elnökség tagjai a meghívóban szereplő napirendi 

pontokat egyhangúlag elfogadták. 

Napirendi pontok:    

1; Az Egyesület 2020. évi költségvetés módosítása, összeállítása 

Előadó: Fördős Alíz, Lengyelné Mátyás Mariann 

2; 2020. évi pályázati pénzek rendszerezése 

Előadó: Fördős Alíz, Lengyelné Mátyás Mariann 



3; A 2020-as év munkaterv átbeszélése/módosítása 

Előadó: Fördős Alíz 

4; Beszámoló az Egyesület első féléves gazdálkodásáról 

Előadó: Lengyelné Mátyás Mariann 

5; Beszámoló az Egyesület első féléves szakmai tevékenységéről 

Előadó: Fördős Alíz 

6; Egyéb ügyek megbeszélése                          

 

 

1; Az Egyesület 2020. évi költségvetés módosítása, összeállítása 

                        Előadó: Fördős Alíz, Lengyelné Mátyás Mariann 

Fördős Alíz: A Covid-19 járvány miatt elmaradtak a tavaszi rendezvényeink. E miatt felül 

kell vizsgálnunk a költségvetésünket. Előzetesen mindenkinek elküldtem a táblázatot, hogy 

mára tanulmányozhassa. 

Jakabné: Igen, átnéztük. Úgy látom, pirossal szedted azokat a pályázati dolgokat, amelyeken 

változtattunk. 

Fördős Alíz: Igen, ezeket már módosítva adtuk be az önkormányzathoz. Csökkentettük a 

csoportjainknak kért összegeket, valamint a forgatagokra, és a tökfesztiválra kért összeget. 

Fördős Alíz: A héten elküldött új költségtervvel egyetértetek? 

Lengyelné: Igen. Ha nem lesz elegendő, van miből kiegészíteni, az önrészt növelni.   

Jakabné: Jól emlékszem, hogy a Fut a várost az önkormányzat finanszírozza? Oda nem kell 

több pénz? 

Lengyelné: Nem kell. Tavaly egy véletlen számla miatt adódott költségünk vele. De mivel ez 

városi rendezvény, mindent az önkormányzat fedez, az egyesületünk tagjai „csak” a 

munkájukkal segítik a rendezvényt a pedagógusokkal együtt. 

Fördős Alíz: A Bevétel oldalt is nézzétek meg. Ott azokat az összegeket, amelyek már beérkeztek, 

pirossal írtam, a többire még várni kell. 

Lőrincz: A tagdíjra mindenkit figyelmeztetni kell, hiszen most kimaradt néhány hónap, nem volt 

lehetőség eddig befizetésekre. 

Lengyelné: Igen, figyelmeztetem őket. 

 

2;         2020. évi pályázati pénzek rendszerezése 

Előadó: Fördős Alíz, Lengyelné Mátyás Mariann  



Fördős Alíz: Nemrég kaptam a hírt, hogy a járványra való tekintettel a NEA pályázaton nyert 

200 ezer Ft összeget 2021. október 31-ig kell csak elkölteni, vagyis meghosszabbították a 

határidőt.  

Jakabné: A Humánpolitikai Bizottság pályázatáról mit lehet tudni? 

Lőrincz Gy.: Az önkormányzat Humánpolitikai Bizottsága még nem írta ki a pályázatot. 

Eddig senki nem érdeklődött, hogy jelentkezne rá, biztosan a járványügyi helyzet miatt. 

Jakabné: Ezek szerint a kerékpárosok nem számíthatnak idén a pályázati pénzre? 

Lőrincz: Meg kell kérdezni a bizottság elnökét. 

Fördős Alíz: Akkor benne hagyjuk a tervezetbe? 

Jakabné: Igen, egyelőre.  

Fördős Alíz: A költségvetés módosításánál már láthattátok, hogy az önkormányzathoz 

benyújtott „nagy” pályázatban a korábbi 1 millió forint helyett 760 ezer Ft-ot igényeltünk. Ezt 

meg is kaptunk a múlt héten.  

  

3;         A 2020-as év munkaterv átbeszélése/módosítása 

                        Előadó: Fördős Alíz 

Fördős Alíz: A járvány miatt sok programunk elmaradt a tavasszal. Például az egyesületi 

autóbuszos kirándulás is. Mit tudtok róla, megyünk kirándulni valamikor? 

Lőrincz: Igen, úgy tudom, Klári már szervezi. Az időpontja egyelőre még kérdéses. 

Fördős Alíz: Az áprilisban elmaradt tagsági közgyűlés szeptember 14-én lesz, hétfőn, 19 

órakor, mivel 17 órakor egy könyvtári rendezvény lesz, amelyre szeretettel várnak bennünket. 

Elnökségi ülésre ezúttal nem lesz szükség, mert a februári vezetőségin már részben 

felkészültünk rá, és most a változtatásokat is megvitatjuk.  

Lőrincz: Az őszi programjaink nagyban függenek a kormány intézkedéseitől. A kormány 

ígérete szerint július 15-e után derül ki, hogy megrendezhetjük-e a szeptemberi és októberi 

rendezvényeinket. 

 

4;         Beszámoló az Egyesület első féléves gazdálkodásáról 

                        Előadó: Lengyelné Mátyás Mariann 

Lengyelné: Sokat nem költöttünk eddig, de nem is szoktunk az év első részében akkor sem, ha 

nincs járvány-helyzet. 

 

5;         Beszámoló az Egyesület első féléves szakmai tevékenységéről 

                        Előadó: Fördős Alíz 

Fördős Alíz: Elolvastátok, megfelel-e így?  



Bartos Ildikó: Igen, megfelel. 

Lőrinczné: Igen, részletesen leírtál mindent. 

Fördős Alíz: Ezt egyébként mi célból írjuk? Fel kell tenni a honlapra? 

Lőrincz: A 20 éves történet megírásához lesz szükség rá. 2002-ben alakultunk, így másfél év 

múlva már ünnepelni fogjuk az évfordulót. Keresnünk kell egy vállalkozó szellemű tagot a 

megírására. 

 

6;         Egyéb ügyek megbeszélése 

Lőrincz: Egy mobil kemencére nyújtottunk be pályázatot közösen az önkormányzattal a 

vidékfejlesztési alap (Leader) keretében. Ha nyerünk, több rendezvényünkön is használni 

tudjuk majd. 

 

Több napirendi pont nem lévén, Fördős Alíz elnök az ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

     Kmf. 

Jegyzőkönyvvezető       elnök 
 

 


