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Jegyzıkönyv 
 
 
Készült: a Derzsi Szabadidıs Egyesület 2008. október 14-én tartott közgyőlésérıl. 
 
Az ülés helye: a Derzsi Szabadidıs Egyesület székhelye /Kulturális intézmény/ 
 
Jelen vannak: a 36 rendes tagból – szavazásra jogosultakból –, 19 fı. (jelenléti ív csatolva). 
 
Az ügyvezetı elnök (Lányi Zsolt) a közgyőlésen nem jelent meg, így a közgyőlés Vásáry 
Lászlót, az Ellenırzı Bizottság tagját – tekintettel arra, hogy az elnökség /1 tag kivételével, 
aki nem jelent meg a közgyőlésen/ írásban lemondott – kérte fel a közgyőlés levezetésére.  
 
Vásáry László tag: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 36 rendes tagból 19 fı 
jelen van, így a közgyőlés határozatképes. Jegyzıkönyv vezetésére Molnárné Rácz Magdolna 
tagot kéri fel. Jegyzıkönyv hitelesítésére Richter Tibor és Kovácsné Dajka Katalin tagokat 
javasolta. A meghívó tartalmazza a napirendi javaslatot, így annak tartalmára való tekintettel 
kéri a tagság szavazását. 
 
A közgyőlés 19-0 arányú igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát: 

 
4/2008. (X. 14.) sz. Kgy. határozat 

Tárgy: Napirendek megtárgyalása és jegyzıkönyv-hitelesítık kijelölésérıl 
 

A Derzsi Szabadidıs Egyesület közgyőlése a kialakult helyzetre való tekintettel az alábbiak 
megtárgyalását tőzi napirendre: 
 

1. 3 fıs Szavazó Bizottság megválasztása 
Elıadó: Vásáry László DSZE EB-tag 
 
2. Tisztségviselık megválasztása 
Elıadó: Szavazó Bizottság elnöke 
 
3. Egyebek 
Elıadó: DSZE megválasztott elnöke 

 
 
 

Az napirendi pont elıterjesztése elıtt Vásáry László és Fótosné Czeglédi Zsuzsanna kért 
szót. Mindketten a Derzsi Szabadidıs Egyesületben betöltött tisztségükrıl történı 
lemondásukat jelentették be. A tagság tudomásul vette elhatározásukat.  
 
Vásáry László tag: 3 fıs Szavazó Bizottság megválasztása érdekében javaslatot tett Fótosné 
Czeglédi Zsuzsa, Tóthné Kun Ibolya, illetve bizottság elnökeként Fazekas Sándor tagokra.  
 
Megkérdezte a jelölteket: Elfogadják-e a javaslatot?  
 
A jelöltek igennel válaszoltak. 
 
Vásáry László tag: A javaslat megszavazását kérte a közgyőléstıl. 
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A közgyőlés 19-0 arányú igen szavazattal a Szavazó Bizottságra tett javaslatot elfogadta, 
melyrıl a következı határozatot hozta: 
 

5/2008. (X.14) sz. Kgy. határozat  
Tárgy: A 3 fıs Szavazó Bizottság megválasztása 

 
A Derzsi Szabadidıs Egyesület Közgyőlése a Szavazó Bizottság megválasztására tett 
javaslatot elfogadta, Elnöke: Fazekas Sándor; tagjai: Fótosné Czeglédi Zsuzsa és Tóthné Kun 
Ibolya. 
 
Vásáry László tag: Átadta a szót Fazekas Sándornak, a 2. napirend lebonyolításához. 
 
 
Fazekas Sándor SZB elnök: Ismertette a közgyőléssel, hogy új elnök választására azért 
kerül sor, mert az elızı elnök – Lányi Zsolt – lemondott. Javaslatokat kért az új elnök 
személyére. A jelenlevı tagok közül többen is Vásáry Lászlót és Juhász Annamáriát 
javasolták. 
 
Kérdezi: 
- A jelöltek elfogadják-e jelölést és az errıl szóló nyilatkozatot – mely tételesen 

tartalmazza a tisztségviselıkre vonatkozó feltételeket – megfelelnek-e, illetve alá írják-e? 
A feltett kérdésre mindkét tag igennel válaszolt. 

 
- A közgyőlésen megjelent tagok elfogadják-e a jelöltek, szavazólapra történı kerülését? 

A megjelent tagok egyhangúlag elfogadták.  
 
Fazekas Sándor a szavazólapok elkészítéséhez és a szavazás lebonyolításához szünetet kért. 
 

Szünet – titkos szavazás 
 

Fazekas Sándor SzB elnök ismertette a szavazás eredményét: 
- Kiosztásra került 19 db szavazólap. A 19 db urnában lévıbıl, 19 érvényes volt.  
Szavazatok megoszlása:  

● Juhász Annamária: 12,  
● Vásáry László: 7 

Az alapszabály értelmében – folytatta –, az elnöki poszt betöltéséhez minısített szavazási 
eredmény szükséges, a szavazás megismétlésére kerül sor. 
 
- Kíván-e valamelyik jelölt lemondani, visszalépni a másik javára? 
 
Az elnöki jelöltségét Vásáry László visszavonta. 
 
Fazekas Sándor a szavazólapok elkészítéséhez és a szavazás lebonyolításához szünetet kért. 
 

Szünet –titkos szavazás 
 

Fazekas Sándor SZB elnök ismertette a titkos szavazás eredményét: 
- Kiosztásra került 19 db szavazólap. A 19 db urnában lévı szelvénybıl 19 db érvényes volt.  
Szavazatok megoszlása:  
- Elnöki posztra Juhász Annamária 19 szavazatot kapott és így tisztségviselı lett. 
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Fazekas Sándor SZB elnök: Most az elnökségi tagok megválasztására kerül sor. Katona 
Andrea a tisztségét betölti, azaz nem mondott le, így 2 új elnökségi tagot kell megválasztani. 
A szavazás megkönnyítése érdekében az Ellenırzı Bizottság elnöki és 1 tagjának 
megválasztására is most kerül sor, mivel Sós Imre továbbra is az EB-tag. Javaslom: az elsı 2 
legtöbb szavazatott kapott tag elnökségi tisztviselı, a 3. legtöbb szavazatot kapott az EB 
elnöke, a 4. helyen álló pedig az EB tagja legyen. 
  
A szavazás e módjával ki ért egyet? 
 
Kézfeltartással – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot a közgyőlés.  
 
Most javaslattételekre került sor. Több javaslatot mondhatott magáénak Kovácsné Dajka 
Katalin, Tímár Anikó, Tóth Tibor, Vásáry László.  
 
Kérdezi: 
- A jelöltek elfogadják-e jelölést és az errıl szóló nyilatkozatot – mely tételesen 

tartalmazza a tisztségviselıkre vonatkozó feltételeket – megfelelnek-e, illetve alá írják-e? 
A feltett kérdésre mindkét tag igennel válaszolt. 

 
- A közgyőlésen megjelent tagok elfogadják-e a jelöltek, szavazólapra történı kerülését? 

A megjelent tagok egyhangúlag elfogadták. 
 
Fazekas Sándor a szavazólapok elkészítéséhez és a szavazás lebonyolításához szünetet kér. 
 

Szünet- titkos szavazás 
 

Fazekas Sándor SZB elnök ismertette a szavazás eredményét: 
- Kiosztásra került 19 db szavazócédula, ebbıl 19 db urnában lévıbıl 19 db érvényes volt.  
Szavazatok megoszlása:  

• Kovácsné Dajka Katalin: 11 
• Tímár Anikó. 19 
• Tóth Tibor: 16 
• Vásáry László: 11 

 
A 2 legtöbb szavazatot kapott tag Tímár Anikó és Tóth Tibor Elnökségi tagok lettek.  
 
Fazekas Sándor: A harmadik és negyedik helyen álló jelöltek azonos szavazatot kaptak. 
  
Vásáry László szót kért: - Mivel a tagoktól nem kaptam elég bizalmat ahhoz, hogy elnök 
illetve elnökségi tag legyek –, pedig a munkám nélkül ez a közgyőlés most nem lenne – és az 
elsı napirend elıtt lemondtam az EB-tagi tisztségemrıl, így természetesen lemondok a 
jelölésrıl, amely ugyanabba a pozícióba helyezne, amirıl lemondtam.  
 
Fazekas Sándor: Vásáry László közlését tudomásul véve kérem, hogy Kovácsné Dajka 
Katalin mellé tegyen ajánlást a közgyőlés! A tagok Nagyné Papp Mónikát javasolták. 
 
Kérdezi: 
- A jelölt elfogadja-e jelölést és az errıl szóló nyilatkozatot – mely tételesen tartalmazza a 

tisztségviselıkre vonatkozó feltételeket – megfelel-e, illetve alá írja-e? 
A feltett kérdésre a jelölt igennel válaszolt. 
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- A közgyőlésen megjelent tagok elfogadják-e a jelölt, szavazólapra történı kerülését? 
A megjelent tagok egyhangúlag elfogadták.. 

 
Fazekas Sándor a szavazólapok elkészítéséhez, a szavazás lebonyolításához szünetet kér.  
 

Szünet- titkos szavazás 
 

Fazekas Sándor SZB elnök ismertette a szavazás eredményét: 
Kiosztásra került 19 db szavazólap, ebbıl 19 db urnában lévıbıl 19 db érvényes volt. 
 
Szavazatok megoszlása: 

• Kovácsné Dajka Katalin: 11 
• Nagyné Papp Mónika: 8 

 
A szavazatok alapján az Ellenırzı Bizottság elnöke Kovácsné Dajka Katalin, az 
Ellenırzı Bizottság tagja Nagyné Papp Mónika lett. 
 
Vásáry László levezetı elnök megköszönte a Szavazó Bizottság munkáját és bejelentette, 
hogy ezzel megbízatásuk lejárt. Majd átadta a szót a megválasztott elnököknek. 
 
Kovácsné Dajka Katalin: Megköszönte a bizalmat, ígérte minden igyekezetével azon lesz, 
hogy a DSZE mőködését segítse. 
 
Juhász Annamária DSZE elnöke: Valamennyi megválasztott tisztségviselı nevében: 
megköszönte a bizalmat, azon lesz, hogy a DSZE továbbra is fennmaradjon, és az alapszabály 
értelmében mőködjön, és a falu közösségét szolgálja. 
 
Bejelentette, hogy az elnökséget a további teendık megbeszélése érdekében összehívja, 
melynek idıpontjával, a meghívót elküldi a tisztségviselık részére. 
 
Vásáry László tag: Megköszönte a megjelenést és a közgyőlést bezárta. 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 

Molnárné Rácz Magdolna     Vásáry László 
            jkv. vezetı        levezetı elnök 

 
 
 
 

Kovácsné Dajka Katalin     Richter Tibor 
  jkv. hitelesítı            jkv. hitelesítı 


