
J e g y zı k ö n y v  
 

Készült a Derzsi Szabadidıs Egyesület közgyőlésén, 2002. június 03-án. 
 
Az ülés helye: Klubkönyvtár TV-helyisége 
 
Jelen vannak: a nyilvántartás szerinti 28 rendes tagból, 18 tag. 
(Jelenléti ív csatolva a jegyzıkönyvhöz) 
 
Pádár Gabriella elnök: 
Köszönti a megjelenteket. 
 
Bejelenti, hogy a jelenléti íven feltüntetett 28 tagból: 
- Jelen van (alapító és rendes, azaz szavazásra jogosult) 18 tag; 
- Bejelentéssel van távol, 5 tag; 
- Bejelentés nélkül van távol, 5 tag. 
 
Megállapítja, hogy a jelenléti ívet aláíró és jelenlévı 18 tagot alapul véve a Közgyőlés határozatképes, melyet 
ezennel meg nyit. 
 
Javaslatot tesz a meghívón szereplı napirendek megtárgyalására, a jegyzıkönyv vezetésére és a jegyzıkönyv 
hitelesítık személyeire. 
Miután más javaslat nem hangzott el, így a javaslatát megszavaztatja: 
 

A DSZE közgyőlése 17 igen - 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja, 
melyre az alábbi határozatot hozza: 

 
 

1/2002. (VI. 3.) DSZE Kgy.    h a t á r o z a t  
A közgyőlés napirendjeirıl, jegyzıkönyv vezetésérıl és a jegyzıkönyv hitelesítık személyérıl 
 

A DSZE közgyőlése az alábbiak megtárgyalását tőzi napirendjére: 
 
1.) Közhasznúsági beszámoló 

Elıadó: Fótosné Czeglédi Zsuzsa EB-elnök 
Elıadó: Pádár Gabriella elnök 
(Csatolva a jegyzıkönyvhöz!) 
 

2.) Ügyészségi észrevételbıl adódó alapszabály módosítása 
Elıadó: Pádár Gabriella elnök 
(Csatolva a jegyzıkönyvhöz!) 
 

3.) Alapszabály mellékletének módosítása 
Elıadó: Pádár Gabriella elnök 
(Szóbeli elıterjesztés) 
 

4.) Tisztségviselık választása 
Elıadó: Jelölı -, illetve Szavazat Számláló Bizottság elnöke 
(Szóbeli elıterjesztés) 
 

5.) Egyebek 
 
A jegyzıkönyv hitelesítésével Kontra Józsefnét és Fótos Lajost bízza meg. 

 
Pádár Gabriella elnök: 
Bejelenti, hogy az 1.) napirendi pont: Közhasznúsági beszámoló következik. 
Elıadó: Fótosné Czeglédi Zsuzsa EB-elnök. 
 
A bizottság a közhasznúsági beszámolót áttekintette, azzal egyetértett és elfogadásra javasolja. 
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Pádár Gabriella elnök: 
Az írásos közhasznúsági beszámoló felolvasására Fazekasné Lévai Erzsébet titkárt kéri fel. 
 
Fazekasné Lévai Erzsébet titkár: 
Felolvassa a közhasznúsági beszámolót. 
 
Pádár Gabriella elnök: 
Felkéri a tagságot, véleményük kifejtésére a napirendi ponttal kapcsolatosan. 
 
Kukoricza József: 
Javasolja, hogy a jegyzıkönyvben is szerepeljen a nem DSZE tagok, önzetlen közremőködésüknek a 
megköszönése a rendezvények során, úgy az elıkészítésben, mint a lebonyolításban nyújtottak alapján. Tényként 
kell elismerni azt, hogy a felelevenített, illetve hagyományossá vált községi szintő rendezvények nem váltottak 
volna ki pozitív elismerést a lakossági összefogás nélkül. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy a közhasznúsági beszámoló közzétételekor hangsúlyozni kell, hogy a 
tisztségviselık személyi, illetve természetbeni juttatásban nem részesültek, az egyesület kiadásai teljes 
mértékben a céljai megvalósítására fordítódott, valamint vállalkozási tevékenységet nem folytatott, pártokat 
anyagilag nem támogatott. Ezekkel történı kiegészítéssel a beszámolót elfogadja és elfogadásra javasolja. 
 
Pádár Gabriella elnök: 
Több hozzászólás nem lévén, kéri a tagságot, hogy az elhangzottakkal történı kiegészítéssel a közhasznúsági 
beszámolót fogadják el. Aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 
 

Megállapítja, hogy a közgyőlés a 2001. évre vonatkozó közhasznúsági beszámolót 
17 igen - 1 tartózkodás szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozza: 

 
 
2/2002. (VI. 3.) DSZE Kgy.    h a t á r o z a t  
A közhasznúsági beszámolóról 
 

A Derzsi Szabadidıs Egyesület 2001. évre vonatkozó közhasznúsági beszámolót elfogadja. 
Kéri az egyesület titkárát, hogy a jogszabályoknak és az alapszabálynak megfelelıen a 
hirdetmény közzétételérıl gondoskodjon. 

 
 
Pádár Gabriella elnök: 
Ismerteti a 2.) napirendi pontként az ügyészségi felszólalással összefüggı teendıket (A T.111/2001/1-I. számú 
felszólalás és a T.111/2001/1-II. számú óvás ügyiratai a jegyzıkönyvhöz mellékelve!). 
Kéri a tagságot, hogy az ügyészségi felszólalást vegye tudomásul, illetve az indítványozott, alacsonyabb 
közhasznúsági fokozatba történı kérelem benyújtásával egyidejőleg az ügyészségi óvással összhangban 
módosítsa az alapszabályt úgy, hogy a 18 éven aluliak a koruknak megfelelı tisztségre is választhatók legyenek. 
Kéri, aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 
 

Megállapítja, hogy a közgyőlés 18-0 arányú, egyhangú szavazattal egyetértett, 
melyrıl az alábbi határozatot hozza: 

 
 
3/2002. (VI. 3.) DSZE Kgy.    h a t á r o z a t  
Az ügyészségi felszólalás tudomásul vételérıl és az Alapszabály módosításáról 
 

A Derzsi Szabadidıs Egyesület a T.111/2001/1-I. számú ügyészségi felszólalás 2.) és 3.) 
pontját tudomásul veszi. Az 1.) pontnak megfelelıen kezdeményezi a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Bíróságnál az alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történı átsorolását. 
Mindkét ügyiratban foglaltakkal összhangban az alábbiak szerint módosítja alapszabályát: 
 
- A fedılapon az „EGYESÜLET”  és a „Tiszaderzs” szó között tünteti fel, hogy 

„(Közhasznú társadalmi szervezet)”, illetve a lap alján, hogy „Ezen alapszabályt a Derzsi 
Szabadidıs Egyesület Közgyőlése a székhelyén: Tiszaderzsen, 2002. június 03-án 
jóváhagyta.” 
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- Az 1.6. pontnál törli a „közfeladatot ellátó”, valamint a „Közfeladatát az 1997. évi CXL. 
tv. 76. §-a alapján, illetve” részt, meghagyva és új mondatként kezdve a továbbiakat. 

 
- A 4.1.1. b., pont gondolatjel közötti részt „ – a 18 éven aluliak csak a koruknak 

megfelelıen –” átírja. 
 
Felkéri a közgyőlés az elnökséget, hogy a szükséges intézkedéseket az illetékes szervek felé 
tegyék meg. 

 
 
Pádár Gabriella elnök: 
Javaslatot tesz a 3.) napirendi pontként felvett: alapszabály mellékletének módosítására oly módon, hogy a tagdíj 
a 150,- és a 300,- Ft/negyedév helyett, egységesen 100,- Ft/negyedév összegben kerüljön megállapításra. 
Kéri a tagságot, hogy fejtsék ki véleményüket. 
 
Vásáry László: 
Javasolja az egyszerőség végett, hogy a tagdíj 500,- Ft legyen egy évre, korhatártól függetlenül. 
 
Pádár Gabriella elnök: 
Mivel több vélemény, javaslat nem hangzott el, kéri a tagságot, hogy kézfelnyújtással szavazzanak a javaslat 
elfogadásáról. 
 

Megállapítja, hogy a közgyőlés a javaslatot 18-0 arányú, egyhangú szavazattal elfogadta, 
melyrıl az alábbi határozatot hozza: 

 
 

4/2002. (VI. 3.) DSZE Kgy. h a t á r o z a t 
Az Alapszabály mellékletének módosításáról. 
 

A DSZE alapszabályának mellékletének 1. pontja az alábbiak szerint kerül módosításra: 
 
„1. A DSZE tagsági díj mértéke 2002. évtıl kezdıdıen 

a.) A rendes tagok esetében: 
- korhatártól függetlenül 500,- Ft évente 
- jogi személyeknek 1.500,- Ft évente 
 

b.) A pártoló tagoknak minimum 500,- Ft évente” 
 
 
Pádár Gabriella elnök: 
A 4.) napirendi pontként bejelenti, hogy az Alapszabály 5.2.1., illetve 5.3. pontja értelmében a DSZE 
tisztségviselıinek a három évre szóló mandátuma ez évben lejár, így választás következik. 
Kéri a tagságot, hogy a napirend fontosságára való tekintettel szíveskedjenek türelemmel lenni. 
Megköszöni valamennyi tag nevében is, a tisztségviselık eddigi önzetlen munkáját. 
 
Javasolja, hogy a Jelölı Bizottság elnökének Kukoricza Józsefet, tagjainak Rusvai Zoltánnét és Kontra Józsefnét 
válassza meg a közgyőlés, mely bizottság a jelölést követıen Szavazat Számláló Bizottsággá alakul át 
automatikusan. 
 
Mivel más javaslat, észrevétel nem hangzott el, ezért kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezzen. 
 

Megállapítja, hogy a közgyőlés 16 igen 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta, 
melyrıl az alábbi határozatot hozza: 

 
 

5/2002. (VI. 3.) DSZE Kgy. h a t á r o z a t 
A Jelölı, illetve késıbb Szavazat Számláló Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról. 
 

A DSZE közgyőlése Jelölı Bizottságot hoz létre, melynek elnöke: Kukoricza József; 
tagjai: Rusvai Zoltánné és Kontra Józsefné. 
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A bizottság változatlan felállásban a szavazat számláló bizottsággá alakul át. 
 
 
Pádár Gabriella elnök: 
Felkéri Kukoricza Józsefet a jelölı bizottság elnökét, hogy kezdje el feladatuk teljesítését. 
 
Kukoricza József JB elnök: 
Tájékoztatja a közgyőlést, hogy a jelöltekkel elızetesen megtörtént az egyeztetés, ugyanakkor az alapszabály 
szerint a jelölési módnak megfelelıen szükséges eljárni. 
Javasolja a minimum kettıs jelölést minden egyes tisztségre vonatkozóan, valamint azt, hogy az a jelölt, aki a 
szükséges szavazatok számát nem kapja meg, az automatikusan jelöltként kerüljön fel a soron következı 
szavazólapra. 
 

Megállapítja, hogy a jelenlévık a javaslatot egyhangúlag elfogadták. 
 
Javasolja az elnöki tisztségre Gyetvainé Somodi Éva és Vásáry László tagok jelölését. 
Megkérdezi a jelölteket, hogy jelölésüket vállalják-e? 
 
Gyetvainé Somodi Éva: 
A jelölését vállalja. 
 
Vásáry László: 
A jelölését nem vállalja. 
 
Kukoricza József JB elnök: 
Tekintettel arra, hogy Vásáry László visszalépett, így megkérdezi Pádár Gabriellát, hogy a jelölést vállalja-e? 
 
Pádár Gabriella: 
A jelölést vállalja. 
 
Kukoricza József JB elnök: 
Kéri a tagságot, hogy aki Gyetvainé Somodi Éva elnöki tisztségre jelölésével, illetve a szavazólapra 
felkerülésével egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 

Megállapítja, hogy a kezüket felnyújtó tagok száma meghaladja a jelenlévık 1/3-át. 
 
Kukoricza József JB elnök: 
Kéri a tagságot, hogy aki Pádár Gabriella elnöki tisztségre jelölésével, illetve a szavazólapra felkerülésével 
egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 

Megállapítja, hogy a kezüket felnyújtó tagok száma meghaladja a jelenlévık 1/3-át. 
 
Kukoricza József JB elnök: 
Javasolja titkári tisztségre Katona Andrea és Molnárné Rácz Magdolna tagok jelölését. 
Megkérdezi a jelölteket, hogy jelölésüket vállalják-e? 
 
Katona Andrea: 
A jelölését vállalja. 
 
Molnárné Rácz Magdolna: 
A jelölését vállalja. 
 
Kukoricza József JB elnök: 
Kéri a tagságot, hogy aki Katona Andrea titkári tisztségre jelölésével, illetve a szavazólapra felkerülésével 
egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 

Megállapítja, hogy a kezüket felnyújtó tagok száma meghaladja a jelenlévık 1/3-át. 
 
Kukoricza József JB elnök: 
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Kéri a tagságot, hogy aki Molnárné Rácz Magdolna titkári tisztségre jelölésével, illetve a szavazólapra 
felkerülésével egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 

Megállapítja, hogy a kezüket felnyújtó tagok száma meghaladja a jelenlévık 1/3-át. 
 

Kukoricza József JB elnök: 
Kéri a tagság hozzájárulását ahhoz, hogy az elnökségi tagok jelölésére vonatkozó javaslatát együttesen tehesse 
meg az alábbi jelöltek esetében: 

Bernáth Zsigmondné; Tóth Tibor, illetve meg nem választásra kerülı elnök és titkár jelöltek. 
 
Kukoricza József JB elnök: 
Kéri a tagságot, aki a javasolt jelöltek szavazólapra történı felkerülésével egyetért, kézfelnyújtással jelezze: 
 

Megállapítja, hogy a kezüket felnyújtó tagok száma meghaladja a jelenlévık 1/3-át. 
 
Kukoricza József SZSZB elnöki tisztségében: 
Ismerteti a titkos szavazás módját, felhívva a figyelmet az alapszabály szerinti minısített szavazás jelentıségére. 
A szavazólapok elkészítéséig, a szavazás lebonyolításának idejére    s z ü n e t   elrendelését kéri. 
 
Kukoricza József: 
Ismerteti a titkos szavazás eredményét. 
Összesen 18-18 db szavazólap (külön-külön az elnökre, illetve a titkárra vonatkozóan) került kiosztásra. 
 
Megállapítja, hogy:  
- az elnökre vonatkozóan kiosztott 18 szavazólapból 18 érvényes szavazatot találtak, 

melybıl Gyetvainé Somodi Éva 13, Pádár Gabriella 5 szavazatot kapott, 
 

- a titkára vonatkozóan kiosztott 18 szavazólapból 18 érvényes szavazatot találtak, 
melybıl Katona Andrea 15, Molnárné Rácz Magdolna 3 szavazatot kapott, 
 

így a szavazás, az elnök esetében eredménytelen, mert a minısített szavazás szabályainak megfelelı – jelen 
esetben a 28 tag számát alapul véve – 15 érvényes szavazatot csak a titkár kapta meg. 
 
Kukoricza József SZSZB elnök: 
A szükséges szavazatok számára való tekintettel kérdezi, hogy a kevesebb szavazatot kapott Pádár Gabriella a 
másik jelölt javára kíván-e visszalépni a megismételt szavazás elıtt? 
 
Pádár Gabriella: 
Igen, visszalép az elnöki tisztségi jelöltséget illetıen. 
 
Az új szavazólapok elkészítéséig, a szavazás lebonyolításának idejére    s z ü n e t   elrendelését kéri. 
 
Kukoricza József SZSZB elnök: 
Ismerteti a titkos szavazás eredményét. 
Összesen 18 db szavazólap került kiosztásra. 
 
Megállapítja, hogy:  
- az elnökre vonatkozóan kiosztott 18 szavazólapból 18 érvényes szavazatot találtak, 

így Gyetvainé Somodi Éva 18 szavazatot kapott. 
 
így a szavazás végeredménye: a DSZE elnöke Gyetvainé Somodi Éva, titkára Katona Andrea lett. 
 
Kukoricza József SZSZB elnök: 
Bejelenti, hogy az elnökségi tagok választása következik, a szavazólapra – a JB elnökként tett javaslatának 
elfogadása értelmében – az alábbi személyek kerülnek fel: 

Bernáth Zsigmondné; Molnárné Rácz Magdolna; Pádár Gabriella és Tóth Tibor. 
Tájékoztatja a tagságot, hogy a szavazat akkor érvényes, amennyiben három személy kerül megjelölésre rajta. 
 
A szavazólap elkészítéséig, a szavazás lebonyolításának idejére    s z ü n e t   elrendelését kéri. 
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Kukoricza József SZSZB elnök: 
Ismerteti a titkos szavazás eredményét. 
 
Összesen 18 db szavazólap került kiosztásra, melybıl 18 db érvényes szavazatot találtak, ebbıl: 

Bernáth Zsigmondné 13; Molnárné Rácz Magdolna 15; 
Pádár Gabriella 10 és Tóth Tibor 16 szavazatott kapott. 

 
Megállapítja, hogy a DSZE elnökség tagjai: Bernáth Zsigmondné; Molnárné Rácz Magdolna és Tóth 
Tibor.  
 
Kukoricza József JB elnöki tisztségében: 
Bejelenti, hogy az EB elnöki tisztséget illetıen, csak Fótosné Czeglédi Zsuzsa személyére tud javaslatot tenni. 
Kéri a tagságot, aki a javasolt jelölt, EB elnöki tisztségre történı jelölésével, illetve a szavazólapra történı 
felkerülésével egyetért, kézfelnyújtással jelezze: 
 

Megállapítja, hogy a kezüket felnyújtó tagok száma meghaladja a jelenlévık 1/3-át. 
 
Kukoricza József SZSZB elnöki tisztségében: 
 
A szavazólap elkészítéséig, a szavazás lebonyolításának idejére    s z ü n e t   elrendelését kéri. 
 
Kukoricza József SZSZB elnök: 
Ismerteti a titkos szavazás eredményét. 
 
Összesen 18 db szavazólap került kiosztásra, melybıl 18 db érvényes szavazatot találtak, ezen: 
Fótosné Czeglédi Zsuzsa 18 szavazatot kapott. 
 
Megállapítja, hogy a DSZE Ellenırzı Bizottság elnöke: Fótosné Czeglédi Zsuzsa lett. 
 
Kukoricza József SZSZB elnök: 
Bejelenti, hogy az elnökségi tagok választása következik, a szavazólapra – a JB elnökként tett javaslatának 
elfogadása értelmében – az alábbi személyek kerülnek fel: 

Pádár Gabriella és Túri Lajosné 
 
A szavazólap elkészítéséig, a szavazás lebonyolításának idejére    s z ü n e t   elrendelését kéri. 
 
Kukoricza József SZSZB elnök: 
Ismerteti a titkos szavazás eredményét. 
 
Összesen 18 db szavazólap került kiosztásra, melybıl 18 db érvényes szavazatot találtak, ebbıl: 

Pádár Gabriella 18; Túri Lajosné 18 szavazatot kapott. 
 
Megállapítja, hogy a DSZE Ellenırzı Bizottság tagja: Pádár Gabriella és Túri Lajosné lett. 
 
Kukoricza József SZSZB elnök: 
Bejelenti, hogy a JB és a SZSZB megbízatása ezennel lejárt. 
A bizottság nevében megköszöni a bizalmat, tagjainak a közremőködést, a tagságnak a hozzáállását és türelmét a 
szavazás idején is tanúsított példás, fegyelmezett magatartását. 
A megválasztott tisztségviselıknek gratulál, bizalmát fejezi ki arra, hogy az egyesület folytatja a hagyományokat 
és céljait valóra váltja, melynek érdekében minden segítséget és támogatást igér. 
Átadja a szót Pádár Gabriella levezetı elnöknek. 
 
Pádár Gabriella levezetı elnök: 
Gratulál a megválasztott tisztségviselıknek és javasolja, hogy az elnökségi ülést mielıbb tartsák meg annak 
érdekében, hogy az alapszabály szerinti feladatuknak eleget tudjanak tenni. 
 
A késıbbi idıpontban történı elnökségi ülés, az újonnan történı személyi összetétel tényét alapul véve javasolja 
a közgyőlésnek, hogy az éves költségvetésrıl az elnökség a legközelebbi közgyőlésen adhasson számot. 
 
Átadja a szót a megválasztott DSZE elnökének. 
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Gyetvainé Somodi Éva elnök: 
Köszöni a tagság bizalmát a megválasztott tisztségviselık nevében is. Bízik abban, hogy továbbra is eleget 
tudnak tenni céljaiknak, számítva a tagság aktivitására és a lakosság segítségére. 
 
Pádár Gabriella levezetı elnök: 
Bejelenti, hogy az utolsó, 5.) napirendi pont, azaz az egyebek következnek, melynek keretén belül Kukoricza 
József kér szót, amit meg ad. 
 
 
Kukoricza József: 
Elmondja, hogy a megválasztott elnökre, illetve titkárra akkor hárulnak át a jogi felelısségek, mikor az 
Ügyészség, illetve a Cégbíróság a közgyőlés határozatait elfogadják. 
Ezért fontosnak tartja, hogy mielıbb megtörténjen: 
 
- a Tiszafüredi Városi Ügyészség tájékoztatása a felszólalásra és az óvásra tett intézkedésekrıl; 
 
- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnak megküldeni az alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történı 

sorolás kérelmét: az alapszabályt és a mellékletét, a módosítására hozott határozatok szerint;  a 
megválasztott tisztségviselık névsorát - csatolva az erre vonatkozó nyilatkozatokat –; a közgyőlés 
jegyzıkönyvét a mellékleteivel együtt (meghívó, nyilatkozat, jelenléti ív,  közhasznúsági beszámoló, az 
ügyészségi ügyiratok másolatai); 

 
- a számlavezetı pénzintézet tájékoztatása a személyi változásról; 
 
- az egyesület iratainak, bélyegzıjének átadása-átvétele az elızı elnöktıl, illetve titkártól, valamint kölcsönös 

tájékoztatás a folyamatban lévı ügyekrıl; 
 
- az egyesület 2001. évi közhasznúsági jelentésének közzététele az Új Néplapban. 
 
Pádár Gabriella levezetı elnök: 
Mivel több személy nem kért szót, így megköszöni a megjelenést és a közgyőlést bezárja. 
 

K. m. f. 
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