JEGYZŐKÖNYV
2021. 09. 13.

Készült: 2021. szeptember 13-én 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)
Fördős Alíz elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a
közgyűlés nem határozatképes, mivel a tagok létszámának (72 fő) több mint fele
nincs jelen (33 fő jelent meg a Közgyűlésen).
Az alapszabályban előírt 30 perc várakozás után az egyesület elnöke ismertette a
napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1; Az elnökség beszámolója az Egyesület 2020. évi szakmai és gazdasági
tevékenységéről.
Előadó: Fördős Alíz, elnök
Lengyelné Mátyás Mariann, pénztáros
2; Az egyesület 2021. évi tagdíj mértékének és költségvetésének elfogadása
Előadó: Lengyelné Mátyás Mariann, pénztáros
3; Az egyesület 2021. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Fördős Alíz, elnök
4; Egyebek
- Emlékplakettek átadása a jubiláló egyesületi tagok részére

Ezek után Fördős Alíz javaslatot tett a Közgyűlés levezető elnökére és
adminisztratív személyeire:
 Közgyűlés levezető elnöke: Nagyné Doviczin Mónika
 Jegyzőkönyv vezetése: Lőrinczné Karácsony Hajnal
 Jegyzőkönyv hitelesítése: Bartos Ildikó
A javaslatot a Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta.

1; Az elnökség beszámolója az Egyesület 2020. évi szakmai és gazdasági
tevékenységéről.
Nagyné: Az egyesület elnöke mindenkinek elküldte a 2020. évi szakmai,
pénzügyi beszámolót. Felkérem Fördős Alízt a szakmai beszámoló ismertetésére.
Fördős Alíz: Az e-mailben kiküldött szakmai beszámolót úgy tudom, mindenki
elolvasta. Most vázlatosan felolvasással is ismertetem.
- A farsangi bálunk után 2020 márciusában a pandémia miatt bekövetkező
zárás miatt a mi rendezvényeink nagy része is elmaradt.
- Nyáron a kisértékű pályázati összeget fel tudtuk használni a kerékpáros
őrségi túrára.
- Az őszi rendezvényeink a járvány 3. hulláma miatt elmaradtak.
- A korábban elnyert támogatások nagy részét visszautaltuk az
önkormányzatnak, hiszen nem valósulhattak meg terveink.
Nagyné: Kinek van kérdése, hozzászólása?
Nincs hozzászólás.
Nagyné: A pénzügyi beszámoló megtartására felkérem Lengyelné Mátyás
Marianna pénztárost.
Lengyelné: A pénzügyi beszámoló táblázatát is elküldtük már korábban emailben. Látható, hogy 2020. január 1-én 1.093.821-Ft volt a nyitó egyenlegünk.
Ehhez jöttek a 2020-as pályázatokon elnyert összegek, az szja 1%, valamint az
éves tagdíj. Új kiadásunk is volt: pl. az emblémánkkal ellátott szájmaszk minden
tagunk részére. A záró egyenlegünk 2020. dec. 31-én 1 millió 818 ezer Ft volt, ez
a banki egyenleg.
Az előző évhez képest 2020-ban az 1% bevétele több volt: közel 80 ezer Ft.
Nagyné: Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs kérdés, hozzászólás.
Nagyné: Szavazásra teszem fel a beszámolókat. Ki fogadja el? Ki van ellene? Ki
tartózkodik?
Megállapítom, hogy a közgyűlés a 2020-as évi beszámolókat egyhangúlag
elfogadta.

01./2021. (09.13.) sz. Közgyűlési határozat
Az Egyesület Közgyűlése elfogadja az Egyesület 2020. évi szakmai
beszámolóját, valamint a 2020. évről szóló pénzügyi beszámolót.
Szavazati arány: 33 igen (egyhangú)

2; Az egyesület 2021. évi tagdíj mértékének és költségvetésének elfogadása
Nagyné: Éves tagdíj mértéke eddig 3000 Ft volt, a vezetőség idén sem javasol
emelést. Van-e más javaslat a tagdíj mértékére?
Javaslat nincs.
Szavazás következik a tagdíj elfogadásáról.
Ki tudja támogatni, hogy a tagdíj mértéke egységesen 3.000 Ft/fő/év mértékű
maradjon 2021-ben is?
A tagdíj eddigi mértékét elfogadta a Közgyűlés.
02./2021. (09. 13.) számú közgyűlési határozat
A Jánossomorjai Független Közéleti Társaság – Társaskör Egyesület
Közgyűlése a 2021. évi tagdíj mértékét változatlanul 3000.- Ft/év mértékben
állapítja meg.
Szavazati arány: 33 igen (egyhangú)
Nagyné: Felkérem Lengyelnét a 2021. évi költségvetés ismertetésére.
Lengyelné: A 2021-es költségvetés tervezetét is megkapta korábban mindenki.
Ebben a bevételi tervezetnél jól látható, hogy az önkormányzat támogatásának
köszönhetően 850 ezer forintot fordíthatunk idén a rendezvényeinkre. A NEA
pályázatán is nyertünk ismét, a 300 ezer forintot az egyesület működésére
fordíthatjuk. A nagyfödémesi autóbuszos kirándulásra pedig 100.000 – Ft-ot
kaptunk a polgármesteri alapból.
A tagdíjak befizetésének bevételi terve 216 ezer Ft, az adók 1%-ból pedig
körülbelül 50 ezer forintot várunk.
A kiadásaink tervezete szintén jól kiolvasható a táblázatból, amelyet ki is
osztottunk az imént. Az utolsó előtti oszlopban az is látható, hogy szinte
mindegyik rendezvényünk kiadásához önerővel is hozzájárulunk, ez összesen 409
ezer forint.

Nagyné: Van-e valakinek hozzászólása, kérdése?
Nincs kérés, hozzászólás.
03./ 2021. (09. 13.) sz. közgyűlési határozat
Az Egyesület közgyűlése elfogadja az Egyesület 2021. évi költségvetési
előirányzatát: a bevételi fő összeget 1.516.000 - Ft-ban, míg a kiadásit
1.659.000 - Ft-ban határozza meg.
Szavazati arány: 33 igen (egyhangú)
3; Az egyesület 2021. évi munkatervének elfogadása
Nagyné: A 2021-es munkatervet már korábban megtárgyalta a tagság,
egyeztettük az időpontokat is, de a 2021-es programokat a járvány irányította és
irányítja továbbra is, így sajnos több program elmaradt, elmarad. A munkaterv
folyamatosan időszerűsítésre kerül.
Fördős Alíz: A 2021-es évet az előző évekhez hasonlítottuk, mint mindig. Idén is
különleges évünk van a Covid – járvány miatt, sok tavaszi programunk elmaradt.
Két nagyrendezvényünk közül a Fut a várost viszont megtartjuk szeptember 17én. Idén a legnagyobb rendezvényünk, a Tökfesztivál október 2-án lesz. Ez az
esemény évente több mint ezer látogatót vonz, most viszont védettségi
igazolvánnyal lehet csak belépni a művelődési ház területére, reméljük, sokan el
tudnak majd így is látogatni hozzánk. Az egyesületi sportnapunk (tekézés) pedig
2021. október 30-án, szombaton lesz.
Nagyné: Szavazzunk a 2021. évi munkatervről. Ki fogadja el? Ki van ellene? Ki
tartózkodik?
Megállapítom, hogy közgyűlés a 2021. évi munkatervet elfogadta. Van-e
hozzászólás? – Nincs hozzászólás.
04./ 2021. (09. 13.) sz. közgyűlési határozat
Az Egyesület közgyűlése elfogadja az Egyesület 2021. évi munkatervét.
Szavazati arány: 33 igen (egyhangú)
Nagyné Doviczin Mónika visszaadja a Közgyűlés vezetését Fördős Alíznak.

4; Egyebek
Fördős Alíz: Minden évben a rendes közgyűlésen szoktuk átadni az
emlékokleveleket jubiláló tagjainknak. Fábián Piroska, Fördős Gyula és Koronczi
Mariann voltak azok, akik 2011-ben csatlakoztak az egyesületünkhöz, gratulálunk
10 éves tagságukhoz.
A közgyűlés végén a 2021. évi hivatalos egyesületi csoportkép elkészítésére
került sor.
Több napirendi pont nem lévén Fördős Alíz elnök az ülést bezárta.
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