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Jegyzőkönyv 

 

a Magyar Népművelők Egyesülete 

2023. február 16-án megtartott, tisztújító közgyűléséről 

 

A közgyűlés helye: KMO Művelődési Központ és Könyvtár 

1191 Budapest, Teleki utca 50 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok 

 

A 10.30-ra meghirdetett közgyűlés a jelenlévő tagok létszáma miatt nem volt határozatképes, 

ezért a meghívó szerint az Egyesület elnöke 11.00 órára újra összehívta azt. Az újólag 

összehívott közgyűlés, az egyesület alapszabályában foglaltaknak megfelelően, a megjelentek 

számától függetlenül határozatképes. 

 

Bordás István az MNE elnöke megállapítja, hogy 46 magánszemélyű és 10 intézményi tag 

van jelen. Tehát a szavazásra jogosultak száma 56 fő. A közgyűlés összehívása szabályszerű 

volt és a közgyűlés határozatképes. 

 

Bordás István az MNE elnöke javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyére. 

Vezető: Gábor Klára, hitelesítők: Gábor Ilona, Orbán Hédi. 

 

A közgyűlés az alábbi szavazati aránnyal meghozza a következő határozatot: 

 

Igen szavazat: 56 

Nem szavazat: 0 

Tartózkodott: 0 

 

1/2023. sz. határozat: A közgyűlés a jegyzőkönyv vezetésére Gábor Klárát kéri fel, 

hitelesítők Gábor Ilona, Orbán Hédi. 

 

Bordás István az MNE elnöke megállapítja, hogy a meghirdetett napirendi pontokhoz képest 

új napirendi pontra tesz javaslatot. Javasolja, hogy a közgyűlés első pontként vegye fel az új 

tagok felvétel pontot. Tehát a javasolt napirendek:  

1. Új tagok felvétele 

2. Beszámoló az egyesület leköszönő vezetőségének munkájáról 

3. A jelölő bizottság beszámolója a jelöltállításról 

4. Az elnök, az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása 

 

Erről szavazást rendel el. 

 

A közgyűlés az alábbi szavazati aránnyal meghozza a következő határozatot: 

 

Igen szavazat: 56 

Nem szavazat: 0 

Tartózkodott: 0 

 

2/2023. sz. határozat: A közgyűlés a kiküldöttek szerint illetve a javasolt kiegészítéssel 

elfogadta a gyűlés napirendjét. 
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Bordás István 0 napirendként javasolja, hogy az egyesület új tagokként vegye soraiba a 

következőket: 

Szigeti Gyöngyi 

Majerné Varga Dóra Éva 

Kaltenecker Erika 

Ráczné Türk Mónika 

Dél-Alföldi Regionális Közművelődési Egyesület 

Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár 

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 

Knyazovics Edina 

 

A javaslathoz hozzászólás nem érkezett. Az elnök szavazásra bocsátja a kérdést. 

 

A közgyűlés meghozza a következő határozatot: 

Igen szavazat: 56 

Nem szavazat: 0 

Tartózkodott: 0 

 

3/2023. sz. határozat: A közgyűlés az alábbiakat a Magyar Népművelők Egyesülete tagjai 

sorába választja: 

Szigeti Gyöngyi 

Majerné Varga Dóra Éva 

Kaltenecker Erika 

Ráczné Türk Mónika 

Dél-Alföldi Regionális Közművelődési Egyesület 

Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár 

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 

Knyazovics Edina 

 

Bordás István, mint leköszönő elnök javaslatot tesz a közgyűlés további részének levezető 

elnökére. Javasolja, hogy Rácz Attila vezesse a továbbiakban a közgyűlést. A közgyűlés 

meghozza a következő határozatot: 

 

Igen szavazat: 56 

Nem szavazat: 0 

Tartózkodók száma: 0 

 

4/2023. sz. határozat: A közgyűlés a közgyűlés levezető elnökévé választja Rácz Attilát. 

 

Rácz Attila átveszi a közgyűlés levezetést. 

 

Rácz Attila: A közgyűlés levezető elnöke javaslatot tesz a szavazatszámláló bizottság tagjaira. 

Elnök: Kiss Ernő, tagok: Kapuvári Beátrix és Balogh Attila személyében. A közgyűlés 

meghozza a következő határozatot: 

 

Igen szavazat: 56 

Nem szavazat: 0 

Tartózkodott: 0 
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5/2023. sz. határozat: A közgyűlés megválasztja a Szavazatszámláló Bizottság elnökét és 

tagjait. Elnök: Kiss Ernő, tagok: Kapuvári Beátrix és Balogh Attila. 

 

Rácz Attila ismerteti a tisztújítás lefolyását: 

 

1. Az MNE Elnökség beszámolója az MNE 2019–2023-es tevékenységéről, annak 

megvitatása, a beszámoló elfogadása 

A beszámolót tartja: Bordás István MNE elnök  

2. A Jelölő Bizottság elnökének tájékoztatója 

A jelölt személyek ismertetése 

3. A jelöltek nyilatkozata a jelölés elfogadásáról 

Hozzászólások, további személyi javaslatok 

4. A jelölő lista elfogadása (1 jelölőlista az Elnök személyére, 1 jelölőlista az 

Elnökség tagjaira, 1 jelölőlista az Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira) 

5. A szavazócédulák elkészítése, kiosztása, szavazás 

6. Szavazatszámlálás, a szavazás eredményének kihirdetése 

7. Zárszó 

 

1. sz. napirendi pont: Az MNE Elnökség beszámolója az MNE 2019–2023-es 

tevékenységéről, annak megvitatása, a beszámoló elfogadása 

 

Rácz Attila: A közgyűlés levezető elnöke felkéri Bordás István elnököt, hogy tartsa meg 

beszámolóját.  

 

Bordás István elnök megtartja részletes beszámolóját, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

A közgyűlés levezető elnöke felkéri a tagokat, hogy tegyék meg észrevételeiket a beszámolóval 

kapcsolatban, kérdezzenek, mondják el véleményüket.  

 

Hozzászólás a beszámolóhoz nem érkezett. 

 

2. sz. napirendi pont: A jelölő bizottság beszámolója a jelöltállításról 

 

A jelölt személyek ismertetése: Kiss Ernő ismertette az előzetes jelölési eljárás során felmerült 

és a jelölést elfogadó személyek nevét: 

Elnök: Bordás István 

Elnökségi tagok: Cs. Szabó Mária, Berényiné Szilaj Ilona, Gábor Ilona, Gábor Klára, Kémeri 

Judit, Lázár Gergő, Orbán Hédi. 

Felügyelő bizottság: Lángné Nagy Mária Elnök, Fróna Katalin és Gazdik István tagok. 

 

Rácz Attila kérdezi a tagságot, hogy ezen kívül van e még más jelölt. 

 

Gábor Ilona javasolja, hogy a közgyűlés vegye jelölő listára Polyák Editet. Tájékoztatja a 

jelenlévőket, hogy a jelöltséget elfogadja és a szükséges nyilatkozatot írásban megetette. 

 

Rácz Attila: A közgyűlés levezető elnöke tájékoztatja a tagokat, hogy a következőkben a jelölő 

lista elfogadására kerül sor. Felkéri a Jelölő Bizottság elnökét, Kiss Ernőt, ismertesse a 

javaslatokat. 
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Elnök:  

Bordás István 

 

Elnökségi tagok:  

Cs. Szabó Mária 

Berényiné Szilaj Ilona 

Gábor Ilona 

Gábor Klára 

Kémeri Judit 

Lázár Gergő 

Orbán Hédi 

Polyák Edit 

 

Felügyelő Bizottság elnöke:  

Lángné Nagy Mária 

 

Felügyelő Bizottság tagjai: 

Fróna Katalin 

Gazdik István 

 

Rácz Attila: A közgyűlés levezető elnöke ismerteti az elnöki, illetve az elnökségi tagi elfogadó 

nyilatkozatot, mely az alábbi: 

 

„Kijelentem, hogy magyar állampolgár vagyok, cselekvőképességem korlátozva nincsen, a 

közügyek gyakorlásától eltiltva nem vagyok. 

 

Kijelentem, hogy nem voltam olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője annak 

megszűnését megelőző két évben legalább egy évig: 

 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 

adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,  

 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,  

 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,  

 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette, illetőleg törölte. 

 

Tudomásul veszem, hogy a vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki 

vagy akinek hozzátartozója, élettársa a határozat alapján  

 

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

 

b.) bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként     érdekelt. 

 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által 
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tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 

 

Tudomásul veszem továbbá, hogy az Egyesület közhasznú szervezetként a felelős személyt, a 

támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 

szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

 

Kijelentem, hogy velem szemben a fenti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.” 

 

Rácz Attila: A közgyűlés levezető elnöke ismerteti a Felügyelő Bizottsági elnöki, illetve az 

elnökségi tagi elfogadó nyilatkozatot, mely az alábbi: 

 

„Kijelentem, hogy a felkérést a Felügyelőbizottság tagja/elnöke tisztség betöltésére elfogadom. 

 

Kijelentem, hogy nem vagyok a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke 

vagy tagja, és nem állok a szervezettel a megbízatásomon kívüli más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, valamint nem 

részesülök a szervezet cél szerinti juttatásából, továbbá nem vagyok olyan személy közeli 

hozzátartozója, aki a jelen bekezdésben írt korlátozás alá esik. 

 

Kijelentem, hogy nem voltam olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője annak 

megszűnését megelőző két évben legalább egy évig 

 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 

adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki 

 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,  

 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette, illetőleg törölte. 

 

Kijelentem, hogy velem szemben a fenti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.” 

 

Rácz Attila egyenként nyilatkoztatja a jelölteket, hogy vállalják-e a jelölést, és nyilatkoznak 

az imént felolvasottak szerint. A jelöltektől azt kéri, hogy a jelölést a: „Vállalom a jelölést és 

nyilatkozom” szöveggel erősítsék meg, illetve közli, hogy a nem jelen lévő, de a jelöltséget 

vállaló személyek a nyilatkozatot megismerték és ennek tudatában vállalták a jelöltséget. 

Rácz Attila: Ezek után a közgyűlés levezető elnöke ismerteti a végleges jelöltlistát az alábbiak 

szerint. 

 

A jelenlévő jelöltek mindegyike megtette nyilatkozatát. Polyák Edit írásban előzetesen 

nyilatkozott. 

 

Ezek után a közgyűlés levezető elnöke szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a közgyűlés 

elfogadja-e, hogy a felsorolt jelöltek a szavazó listára kerüljenek.  

 

Igen szavazat: 56 
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Nem szavazat: 0 

Tartózkodott: 0 

 

6/2014. sz. határozat: A közgyűlés elfogadja, hogy a szavazólistára az alábbiak 

kerüljenek: 

 

Elnök:  

Bordás István 

 

Elnökségi tagok:  

Cs. Szabó Mária 

Berényiné Szilaj Ilona 

Gábor Ilona 

Gábor Klára 

Kémeri Judit 

Lázár Gergő 

Orbán Hédi 

Polyák Edit 

 

Felügyelő Bizottság elnöke:  

Lángné Nagy Mária 

 

Felügyelő Bizottság tagjai: 

Fróna Katalin 

Gazdik István 

 

3. . sz. napirendi pont: Tisztújítás  

 

Rácz Attila: Ezek után a közgyűlés levezető elnöke felkérte a Szavazatszámláló Bizottság 

elnökét, ismertesse a szavazás rendjét. 

 

Kiss Ernő, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a szavazás rendjét. 

 

Ezek után a közgyűlés levezető elnöke elrendeli a titkos szavazást. 

 

A szavazócédulák kiosztása, szavazás, szavazatszámlálás 

 

A szünetet követően 

 

Rácz Attila: A titkos szavazás után a közgyűlés levezető elnöke felkéri Kiss Ernőt, a 

Szavazatszámláló Bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét.  

 

Kiss Ernő, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét. Elmondja, 

hogy egyetlen érvénytelen szavazat sem érkezett. 

 

Elnök:  

Leadott érvényes szavazatok száma 56 

Bordás István: 56 szavazat 
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Elnökségi tagok: 

Leadott érvényes szavazatok száma 56 

Berényiné Szilaj Ilona: 26 

Gábor Ilona: 56 

Gábor Klára: 55 

Kémeri Judit: 42 

Lázár Gergő: 52 

Orbán Hedvig: 54 

Polyák Edit: 30 

Cs. Szabó Mária: 18 

 

Felügyelő Bizottság elnöke:  

Leadott érvényes szavazatok száma 56 

Lángné Nagy Mária: 56 szavazat 

 

Felügyelő Bizottság tagjai: 

Leadott érvényes szavazatok száma 56 

Fróna Katalin: 56 szavazat 

Gazdik István: 56 szavazat 

 

7/2014. sz. határozat: A közgyűlés döntése értelmében a Magyar Népművelők Egyesülete 

megválasztott tisztségviselői az alábbiak: 

 

Elnök: 

Bordás István  

 

Elnökségi tagok:  

 

Gábor Ilona 

Gábor Klára 

Kémeri Judit 

Lázár Gergő 

Orbán Hédi 

Polyák Edit 

 

Felügyelő Bizottság elnöke:  

Lángné Nagy Mária 

 

Felügyelő Bizottsági tagok:  

Fróna Katalin 

Gazdik István 

 

Rácz Attila: A közgyűlés levezető elnöke átadja a szót Bordás Istvánnak a Magyar 

Népművelők Egyesülete megválasztott elnökének. 

 

A megválasztott elnök az újonnan választott tisztségviselők nevében megköszöni a bizalmat és 

bezárja a közgyűlést. 

 

 

 


