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Magyar Népművelők Egyesülete 

1191 Budapest, Teleki út 50. 

 

Jegyzőkönyv 

Készült a Magyar Népművelők Egyesülete évi rendes közgyűlésén 2019. május 16-án 

11 órakor a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központban (Zalalegerszeg, 

Landorhegyi út 21.) 

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint (2. sz. melléklet) 44 fő. A tagok közül képviselő 

útján senki sem jár el. 

A közgyűlés hivatalos időpontjakor Bordás István elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a 

korábban, április 30-ére meghirdetett időpontban nem volt határozatképes. Ebből következően 

az érvényes egyesületi alapszabály 11.§ 1(d) és az 1(g) pontjának megfelelően jelen 

közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Megállapítja, hogy a 476 

tagból 45 van jelen.  

Bordás István elnök javasolja, hogy a közgyűlés jegyzőkönyv vezetésével Kovács Lászlónét 

bízzák meg. 

A nyílt szavazás eredménye: Az Egyesületi Közgyűlés …… igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a közgyűlés jegyzőkönyv vezetője Kovács Lászlóné legyen. 

Bordás István elnök javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Csatlósné Komáromi 

Katalin és Gábor Ilona tagokat bízzák meg.  

A nyílt szavazás eredménye: Az Egyesületi Közgyűlés 75 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítői Kovács Balázs és 

Gábor Ilona legyen. 

Bordás István ismerteti az előre kiküldött napirend javaslatot a közgyűléssel. (2. sz 

melléklet) Kérdezi a tagokat, hogy kívánja–e valaki kiegészíteni az előre kiküldött 

napirendeket? Más javaslat nem lévén szavazásra bocsájtja a napirendi javaslatot. 

Az Egyesületi Közgyűlés …….. igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja, hogy az előre kiküldött napirendeket tárgyalja a közgyűlés. Ezek a következőek: 

I. I. Beszámoló az Egyesület 2018. évi tevékenységéről 

II. Előterjesztés az Egyesület 2019. évi tevékenységnek tervéről 

III. Javaslat tiszteltbeli tag cím adományozásáról 

IV. Egyebek 
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I. NAPIREND - A 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 

Bordás István elnök elmondja, hogy a 2018. évi tevékenyégi és pénzügyi beszámolót a tagok 

megkapták, az egyesület honlapján megtalálható. A továbbiakban kiegészítí a szakmai és 

pénzügyi beszámolót. (3. sz melléklet) 

Elmondja, hogy a kiküldött anyagot röviden ismertetni fogja. Az elkészített prezentáció 

alapján beszámol a leírt szakmai tevékenységekről és ismerteti az egyesület gazdálkodásának 

fő számait. Kiegészítésként hozzáteszi, hogy a szakmai tevékenység a korábbi évek 

gyakorlatának megfelelően zajlott. Az egyesület gazdálkodása stabilnak mondható, bár 

évközben előfordultak kisebb financiális nehézségek. Ezeket azonban sikerült áthidalni. Az 

egyesület legfontosabb pénzügyi forrását a pályázatok adják. Kiemeli, hogy az NKA 

Közművelődési Kollégiuma töretlenül támogatja az egyesületet. Ugyanakkor a NEA újra a 

támogatók közzé lépett. Szakmai és működési támogatási pályázaton is támogatta az 

Egyesületet. 

Külön beszámol az Egyesület szakmai érdekképviseleti tevékenységéről, ezen belül a bérek 

rendezése érdekében tett lépésekről. 

Bordás István elnök kéri Nagyné Láng Máriát, a Felügyelőbizottság elnökét, hogy 

ismertesse a Felügyelő Bizottság vizsgálatának eredményeit. 

Lángné Nagy Mária elmondja, hogy az Egyesület éves mérlegét és a Felügyelőbizottság 

vizsgálatáról szóló bizottsági ülés jegyzőkönyvét a Beszámoló mellékleteként közzétették. 

Ennek értelmében az egyesület gazdálkodását törvényesnek és a gazdálkodási szabályok 

szempontjából mindenben megfelelőnek tartja. A Felügyelőbizottság határozatának 

megfelelően javasolja a közgyűlésnek a 2018. évről szóló beszámoló elfogadását. 

Bordás István elnök megnyitja az 2018.évi beszámolóról szóló vitát.  

…….. az egyesület kapcsolatrendszerére utalva kérdezi, hogy az MNE és az NMI 

kapcsolatrendszere miért ilyes esetleges. 

Bordás István elnök elmondja, hogy az elnökség mindet megtesz azért, hogy a két szervezet 

együttműködése zavartalan és rendszeres legyen. Ez nem minden esetben valósul meg 

maradéktalanul. Kijelenti, hogy az MNE továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy 

a két szervezet együttműködése jó legyen. 

Több hozzászólás nem lévén Bordás István elnök szavazást rendel el a 2018. évi szakmai és 

pénzügyi beszámolóról. Ismerteti a következő határozati javaslatot: A Magyar Népművelők 

Egyesületének 2018. évi működésről és gazdálkodásról szóló beszámolóját ……… e Ft mérleg 

főösszeggel és – ……. e Ft  megállapított eredménnyel a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

A nyílt szavazás eredménye: Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlése ………. igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Magyar Népművelők Egyesülete 

2018. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolót. 

Magyar Népművelők Egyesülete 10/2019. sz. határozata:  

A Magyar Népművelők Egyesületének 2019. évi működésről és gazdálkodásról szóló 

beszámolóját ……. e Ft mérleg főösszeggel és – …………….e Ft  megállapított eredménnyel a 

Közgyűlésnek elfogadta. 
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II. NAPIREND - 2019. ÉVI TERVEK SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI TERV 

Bordás István elnök elmondja, hogy a 2019. évi tisztújító közgyűlésen újelnökség állt fel. Az 

elnökség át kívánja gondolni az egyesület további működésének súlypontjait. Az egyesület 

jövőjének átgondolása hosszabb folyamat lesz. Éppen ezért a 2019-es éve a korábbi 

megszokott rendben zajlik. A rendezvények tekintetében bizonyosan. Az év folyamán 

azonban új, középtávú tervet készít az elnökség.  

Bordás István elnök vitára bocsájtja a 2018. évi munkatervet. 

Hozzászólás nem lévén Bordás István elnök szavazást rendel el a 2019. évi szakmai és 

pénzügyi tervről. Ismerteti a következő határozati javaslatot: A Magyar Népművelők 

Egyesülete közgyűlése 2019. május 16-ával elfogadja a Magyar Népművelők Egyesülete 

2019. évi szakmai és pénzügyi tervét. 

A nyílt szavazás eredménye: Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlése …… igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Magyar Népművelők Egyesülete 

2019. évi szakmai és pénzügyi tervét. 

Magyar Népművelők Egyesülete 11/2017. sz. határozata:  

A Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlése 2019. május 16-ával elfogadja a Magyar 

Népművelők Egyesülete 2018. évi szakmai és pénzügyi tervét. 

III. NAPIREND - JAVASLAT TISZTELTBELI TAG CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL 

Bordás István elmondja, hogy a kiküldött előterjesztés alapján (4. sz melléklet) az elnökség 

javasolja, hogy a közgyűlés ez egyesület tiszteletbeli tagjává válassza Novák Pétert. Elmondja 

továbbá, hogy az alapszabály szerint a tagság elfogadásáról a jelöltnek nyilatkozni kell. 

Novák Péter nyilatkozott, hogy megválasztása esetén elfogadja a tiszteletbeli tagságot. 

 

Gábor Klára elnökségi tag ismerteti az előterjesztés indoklását. 

 

Bordás István megkéri a tagságot, hogy szóljon hozzá a napirendhez. 

 

Hozzászólás nem lévén Bordás István elnök szavazást rendel el és ismerteti a következő 

határozati javaslatot: A Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlése 2019. május 16-ával 

Novák Pétert a Magyar Népművelők Egyesülete tiszteltbeli tagjává választotta. 

A nyílt szavazás eredménye: Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlése …… igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Magyar Népművelők Egyesülete 

tiszteltbeli tagjává választja Novák Pétert. 

Magyar Népművelők Egyesülete 12/2019. sz. határozata:  

A Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlése 2019. május 16-ával a Magyar Népművelők 

Egyesülete tiszteletbeli tagjává választotta Novák Pétert. 

 

IV. NAPIREND - EGYEBEK 

 

Bordás István elnök elmondja, hogy egyebek között új tagok felvételére kerül sor. 

 

Gábor Klára ismerteti a tagfelvételi kérelmet beadók névsorát. 
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Bordás István elnök szavazást rendel el és ismerteti a következő határozati javaslatot: A 

Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlése 2019. május 16-ával a következőeket tagjai 

sorába választja: …………………………….. 

A nyílt szavazás eredménye: Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlése …… igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Magyar Népművelők Egyesülete tagjává 

választja a következőeket: ………………………. 

Magyar Népművelők Egyesülete 13/2019. sz. határozata:  

A Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlése 2019. május 16-ával a Magyar Népművelők 

Egyesülete tagjává választotta ……………………..t. 

 

 

 

Kelt: Zalaegerszeg, 2019. május 16-án 

 

Aláírások: 

 

….................................................... 

levezető elnök                  

 

….................................................... 

jegyzőkönyvvezető                  

 

…............................................ 

jegyzőkönyv hitelesítő tag  

 

…............................................ 

jegyzőkönyv hitelesítő tag  

 

 

 

Tanú:  ................................................................. Tanú:  ................................................................  

 

 

neve:  ................................................................. neve:  .................................................................  

 

 

lakóhelye:  ......................................................... lakóhelye:  .........................................................  

 

 

személyi igazolvány száma:  .............................  személyi igazolvány száma:  ...........................  

 

 ...........................................................................   ........................................................................  

Aláírása: Aláírása: 


