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Magyar Népművelők Egyesülete 

1191 Budapest, Teleki út 50. 

 

Jegyzőkönyv 

Készült a Magyar Népművelők Egyesülete évi rendes közgyűlésén 2018. május 17-én 

11 órakor a Kovács Máté Művelődési központban (Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2.) 

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint (2. sz. melléklet) 75 fő. A tagok közül képviselő 

útján senki sem jár el. 

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

korábban, május 14-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 371 

tagból 75 van jelen.  

Bordás István elnök javasolja, hogy a közgyűlés levezető elnöki funkcióját Gábor Klára 

elnökségi tag végezze. Kérdezi a közgyűlést, van-e más javaslat erre a funkcióra? Más 

javaslat nem lévén szavazásra teszi fel a kérdést. 

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

tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a közgyűlés levezető elnöke Gábor Klára legyen. 

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

bízzák meg. 

A nyílt szavazás eredménye: Az Egyesületi Közgyűlés 75 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 Csatlósné Komáromi 

Katalin és Gábor Ilona legyen. 

A Közgyűlést a továbbiakban Gábor Klára megválasztott levezető elnök vezeti. 

Gábor Klára 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 75 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, 

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

I. A 2017. évi tevékenységi és pénzügyi beszámoló 

II. 2018. évi tervek szakmai és pénzügyi terv 

IV. Egyebek 
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I. NAPIREND - A 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 

Gábor Klára levezető elnök elmondja, hogy a 2017. évi tevékenyégi és pénzügyi beszámolót 

a tagok megkapták, az egyesület honlapján megtalálható. Kéri Bordás István elnököt, hogy 

egészítse ki a szakmai és pénzügyi beszámolót. (3. sz melléklet) 

Bordás István elnök 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. 

Gábor Klára levezető elnök kéri Asztalos Árpádnét, a Felügyelőbizottság elnökét, hogy 

ismertesse a Felügyelő Bizottság vizsgálatának eredményeit. 

Asztalos Árpádné 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 2017. évről szóló beszámoló elfogadását. 

Gábor Klára levezető elnök megnyitja az 2017.évi beszámolóról szóló vitát.  

Kiss Ernő kiemelten fontosnak tartja a kulturális érdekképviseleti szervezetekkel való 

együttműködést. Támogatja továbbá a korábban felvetett probléma megoldását, nevezetesen 

az ingyenes múzeumi belépővel kapcsolatos intézkedést. 

Több hozzászólás nem lévén Gábor Klára levezetőelnök szavazást rendel el a 2017. évi 

szakmai és pénzügyi beszámolóról. Ismerteti a következő határozati javaslatot: A Magyar 

Népművelők Egyesületének 2017. évi működésről és gazdálkodásról szóló beszámolóját 7.070 

e Ft mérleg főösszeggel és – 174 e Ft megállapított eredménnyel a Közgyűlésnek elfogadásra 

javasolja. 

A nyílt szavazás eredménye: Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlése 75 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Magyar Népművelők Egyesülete 

2017. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolót. 

Magyar Népművelők Egyesülete 2017/1. sz. határozata:  

A Magyar Népművelők Egyesületének 2017. évi működésről és gazdálkodásról szóló 

beszámolóját 7.070 e Ft mérleg főösszeggel és – 174 e Ft megállapított eredménnyel a 

Közgyűlésnek elfogadta. 
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II. NAPIREND - 2018. ÉVI TERVEK SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI TERV 

Gábor Klára levezető elnök elmondja, hogy a munkatervet és a pénzügyi tervet a tagság 

időben megkapta. Kéri Bordás István elnököt, hogy tegye meg annak kiegészítését. (4. sz. 

melléklet) 

Bordás István elnök vázlatosan ismerteti az előre kiküldött terveket, kiemeli, hogy a 2018. 

év legfontosabb feladata a különböző érdekképviseleti szervezetekkel és a társ szakmákkal 

történő együttműködés kialakítása, elmélyítése.  

Gábor Klára levezető elnök vitára bocsájtja a 2018. évi munkatervet. 

Több hozzászólás nem lévén Gábor Klára levezetőelnök szavazást rendel el a 2018. évi 

szakmai és pénzügyi tervről. Ismerteti a következő határozati javaslatot: A Magyar 

Népművelők Egyesülete közgyűlése 2018. május 17-ével elfogadja a Magyar Népművelők 

Egyesülete 2018. évi szakmai és pénzügyi tervét. 

A nyílt szavazás eredménye: Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlése 75 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Magyar Népművelők Egyesülete 

2018. évi szakmai és pénzügyi tervét. 

Magyar Népművelők Egyesülete 2017/2. sz. határozata:  

A Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlése 2018. május 17-ével elfogadja a Magyar 

Népművelők Egyesülete 2018. évi szakmai és pénzügyi tervét. 

III. NAPIREND - EGYEBEK 

Horváth Gábor javasolja a MNE vezetőségének, hogy hozzanak létre, olyan adatbázist, 

amelyben a közművelődési intézmények szállás és kedvezményes belépési lehetőségeit 

tartalmazza. Létre lehetne hozni egy olyan rendszert, amelyben esetleg az intézmények az 

MNE tagoknak kedvezményeket adhatnának.  

 

Bordás István elnök jó ötletnek tartja a felvetést. Ha a rendszer létrehozásához akadna elég 

munkaerő szívesen támogatja az MNE., mannyiben önkéntes munkában a tagokból alakulna 

erre egy team akkor a terv megvalósítható, ehhez a szükséges adatbázist az elnökség 

biztosítja. 

 

Pallag Katalin felveti, hogy a vándorgyűlés jelen megrendezése túl nagy anyagi áldozatot 

jelent a tagságnak. Javasolja, hogy a jövőben több olcsó részvételi lehetőséget is tartalmazó 

ajánlatot készítsen elő az egyesület a vándorgyűlésre. 

 

Gábor Klára megállapítja, hogy a felvetések szavazást nem igényelnek. 

Több hozzászólás nem lévén az MNE 2018. évi közgyűlését. Bazárja. 

 

 

Kelt: Hajdúszoboszló, 2018. május 17-én 

 

Aláírások: 

 

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

levezető elnök                  
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….................................................... 

jegyzőkönyvvezető                  

 

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

jegyzőkönyv hitelesítő tag  

 

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

jegyzőkönyv hitelesítő tag  

 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

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

Aláírása: Aláírása: 


