
J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 

Készült a DSZE közgyőlésérıl, 2005. február 12-én 
 

Az ülés helye: Klubkönyvtár könyvtárhelyisége 
 
Jelen vannak: a nyilvántartás szerinti 28 tagból 15 tag  (Jelenléti ív csatolva) 
 
Gyetvainé Somodi Éva elnök: 
Köszönti a megjelenteket. 
Bejelenti, hogy a jelenléti íven feltüntetett 28 tagból: 

- jelen van (szavazásra jogosult) 15 tag; 
- bejelentés nélkül van távol 13 tag. 

Megállapítja, hogy a jelenléti ívet aláíró és jelenlévı 15 tagot alapul véve a Közgyőlés 

határozatképes, melyet ezennel megnyit. 
Javaslatot tesz a meghívón szereplı napirendek megtárgyalására, a jegyzıkönyv vezetése és a 

jegyzıkönyv hitelesítık személyére. 
Mivel más javaslat nem hangzott el, így a javaslatot megszavaztatja: 

A DSZE közgyőlése 15 igen szavazattal a javaslatot elfogadja, melyre az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1/2005. (II . 12.) DSZE Kgy. határozat 
A közgyőlés napirendjérıl, jegyzıkönyv vezetésérıl és a hitelesítık személyérıl 
A DSZE közgyőlése az alábbiak megtárgyalását tőzi napirendjére: 

1. Közhasznúsági beszámoló 
Elıadó: Fótosné Czeglédi Zsuzsanna EB elnök 

2. Egyebek 
A jegyzıkönyv vezetésével Kukoricza Józsefet, hitelesítésével Fazekasné Lévai Erzsébetet és 
Gyetvai Nikolettát bízza meg. 
 
Gyetvainé Somodi Éva elnök: 
Bejelenti, hogy az 1. napirendi pont következik. 
Elıadó: Fótosné Czeglédi Zsuzsanna, EB elnök. 
Elmondja, hogy a bizottság a közhasznú beszámolót áttekintette, tartalmával egyetértett és azt 
a tagságnak elfogadásra javasolja. 
Az írásos anyagot felolvassa. 
 
Gyetvainé Somodi Éva elnök: 
Felkéri a tagságot, véleményük kifejtésére. 
Mivel hozzászólás nincs, ezért kéri a tagságot a beszámoló elfogadására. Aki egyetért az 
elhangzottakkal az, kézfelnyújtással szavazzon. 

Megállapítja, hogy a tagság 14 igen, 1 tartózkodással a beszámolót elfogadta. 
 
2/2005. (II. 12.) DSZE Kgy. határozat 
A közhasznú beszámoló elfogadásáról 
A DSZE közgyőlése a 2004. évre vonatkozó közhasznúsági beszámolót elfogadja. Kéri az 
egyesület titkárát, hogy az Alapszabálynak megfelelıen gondoskodjon a közzétételrıl. 
 
Gyetvainé Somodi Éva elnök: 
Egyebek napirendi pont keretében felkéri Katona Andrea titkárt a 2005. évi programok 
ismertetésére. 
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Katona Andrea titkár: 
Köszönti a jelenlevıket. Ismerteti a 2005. évi program elképzeléseket: 

- Március 15-i megemlékezés, községi szinten 
- Faluszépítés – tavaszi takarítás „Nyuszi ül a főben” címmel, az iskolás gyermekek 

bevonásával a húsvéti ünnepek elıtt 
- „Hagyományırzı locsolkodás” – látogatás Hollóközre 
- Részvétel a „Falunap”-i program lebonyolításában 
- Színházlátogatás Szolnokra 

 
Gyetvainé Somodi Éva elnök: 
Felkéri a tagságot véleményük kifejtésére. 
 
Gyetvai Nikoletta: 
A március 15-i ünnepi mősor megszervezését elvállalja az általános iskolai tanulók 
bevonásával. Megkéri Kukoricza Józsefet, hogy a mősorhoz szükséges hangosítást a 
Mővelıdési Ház technikai eszközeivel biztosítsa. 
 
Kukoricza József: 
Természetesen, nagyon szívesen segítek. 
 
Gyetvainé Somodi Éva elnök: 
Több javaslat nem lévén, megszavaztatja a 2005. évi programot. 
 

A tagság kézfelnyújtással, egyhangú szavazattal elfogadja. 
 

Mivel több hozzászólás nincs, így megköszöni a megjelenést, és a közgyőlést bezárja. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 Gyetvainé Somodi Éva     Kukoricza József 
    elnök           jkv. vezetı 
 
 

 
 

Fazekasné Lévai Erzsébet     Gyetvai Nikoletta   
       jkv. hitelesítı           jkv. hitelesítı 


