
Jegyzıkönyv 
 
 

Készült: a Derzsi Szabadidıs Egyesület 2006. november 09-én tartott közgyőlésérıl. 
 
Az ülés helye: Alapszolgáltatási Központ - ÖNO - nagytermében. 
 
Jelen vannak: a 35 rendes tagból - szavazásra jogosultakból -, 19 fı. (A jelenléti ív csatolva) 
 
Gyetvainé Somodi Éva elnök, a köszöntése - külön tisztelettel az újonnan belépıket - után 
megállapította, hogy a rendes tagok több mint a fele megjelent, így a közgyőlés 
határozatképes. A jegyzıkönyv vezetésével Kukoricza Józsefet, a jegyzıkönyv hitelesítésével 
Juhász Annamária és Fazekas Sándor tagokat javasolta megbízni. A kiküldött meghívón 
szereplı napirendi pontok megtárgyalására tett javaslatot. Megkérdezte, van-e más javaslat a 
napirendi pontokra vonatkozóan. Más javaslat nem hangzott el. 
 
Gyetvainé Somodi Éva elnök megszavaztatja a napirendi pontokra, a jegyzıkönyv-vezetıre 
és a jegyzıkönyv-hitelesítıkre tett javaslatot. 
 

A közgyőlés a napirendi pontokra, a jegyzıkönyv-vezetıre és a jegyzıkönyv-
hitelesítıkre tett javaslatot, 19 igen - 0 - 0 arányú szavazattal elfogadta, melyrıl a 
következı határozatot hozta: 

 
1/2006. (XI. 09.) sz. Kgy.  h a t á r o z a t 

Tárgy: Napirendrıl, jegyzıkönyv-vezetırıl és -hitelesítık kijelölésérıl 
 

A Derzsi Szabadidıs Egyesület Közgyőlése az alábbi témakörök megtárgyalását tőzi 
napirendre: 
 

1/1. 2005. évre vonatkozó beszámoló 
 Elıadó: Gyetvainé Somodi Éva DSZE elnöke 
 

1/2. Közhasznúsági jelentés 
 Elıadó: Gyetvainé Somodi Éva DSZE elnöke 
 

2. Ügyészségi vizsgálatról tájékoztatás 
 Elıadó: Kukoricza József DSZE-tag, operatív üi. 
 

3. Alapszabály módosítása 
 Elıadó: Kukoricza József DSZE-tag, operatív üi. 
 

4. 3 fıs Szavazó Bizottság megválasztása 
 Elıadó: Gyetvainé Somodi Éva DSZE elnöke 
 

5. Tisztségviselık megválasztása 
 Elıadó: Szavazó Bizottság elnöke 
 

6. Egyebek 
 Elıadó: DSZE megválasztott elnöke 
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A jegyzıkönyv vezetésével Kukoricza Józsefet, a jegyzıkönyv hitelesítésével Juhász 
Annamária és Fazekas Sándor tagokat bízza meg. 
 
Gyetvainé Somodi Éva elnök az 1/1. napirendi ponthoz elkészített beszámolót és az 1/2. 
napirendi ponthoz elkészített közhasznúsági jelentést - tekintetve azok összefüggésére - 
folyamatosan felolvassa. (Az anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Kihangsúlyozza, hogy a tagdíjak bevétele jelentısen csökkent a korábbi évekhez képest. 
Megkérte a jelenlevıket észrevételük, véleményük és javaslataik megtételére. 
 
Vásáry László tag kifogásolta, hogy a több éve megrendezésre kerülı majálisi slambuc-
fızıversenyt nem tartalmazza a beszámoló, melynek szervezıje a DSZE aikidó tagozataként 
mőködı Vörös Tavaszi Esı Budo Klub. 
 
Kukoricza József tag elmondta, hogy a tagdíjak fizetésének csökkenése abból is ered, hogy a 
titkár 2004 májusától nem tudta 100%-ban ellátni az operatív teendıit, illetve mint említésre 
került, 2005 júniusától az elnökség mandátuma lejárt. Sajnos a fizetési morál nem megfelelı, 
így mind a mai napig szükséges a tagok figyelmét erre felhívni. Kérte a leendı elnökséget, 
hogy a tagdíjfizetést fokozattan kísérje figyelemmel a késıbbiek során. 
Mint a kulturális intézmény honlapját készítı és frissítı tájékoztatta Vásáry László tagot arról, 
hogy a honlapon szerepeltetésre kerülnek a település kulturális programjai, így többek közt a 
slambuc-fızıverseny is, amely megtalálható az archivált programoknál. 
 
Gyetvainé Somodi Éva elnök, mivel több hozzászólás nem történt, így a beszámoló és a 
közhasznú jelentés elfogadását szavazásra tette. 
 

A Közgyőlés 19 igen - 0 - 0 arányú szavazattal a 2005. évi beszámolót és a 2005. évi 
közhasznúsági jelentést a fentiek figyelembe vételével elfogadta, melyrıl a következı 
határozatot hozta: 

 
2/2006. (XI. 09.) sz. Kgy.  h a t á r o z a t 

Tárgy: 2005. évi beszámoló és a 2005. évi közhasznúsági jelentés elfogadásáról 
 

A Derzsi Szabadidıs Egyesület Közgyőlése elfogadta és tudomásul vette az egyesület 2005. 
évi mőködésérıl szóló beszámolót, valamint a 2005. évi közhasznúsági jelentést az alábbi 
kiegészítéssekkel: 
- Az elkövetkezı évi beszámolókban kerüljön említésre az aikidó tagozata rendezésében 
lebonyolításra kerülı, hagyományos slambuc-fızıverseny is. 
- Az elnökség fokozottan kísérje figyelemmel a tagdíjak fizetését. 
 
Gyetvainé Somodi Éva elnök bejelentette, hogy a 2. napirendi pont következik. Elıadója 
Kukoricza József, tekintettel arra, hogy a szükséges jogszabályok az İ birtokában vannak, így 
felkérte az ügyészségi vizsgálatról készült ügyiratok értelmezésére. Az elıadónak átadta a 
szót. 
 
Kukoricza József tag tájékoztatta a jelenlévıket az ügyészségi vizsgálat során készült 
ügyiratban rögzített - pontokba foglalt - mulasztásban megnyilvánuló törvénysértésekrıl, 
illetve a bankszámla feletti rendelkezést érintı szabályozásról. 
Kérte a tájékoztató elfogadását azzal, hogy a közgyőlésnek kötelessége elbírálni és a szükséges 
intézkedést megtenni. Visszaadta a szót az elnöknek. 
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Gyetvainé Somodi Éva elnök megköszönte a részletes tájékoztatót. Mivel nem történt 
hozzászólás, így kérte a közgyőlést, hogy szíveskedjen az elhangzottakat tudomásul venni. 
 
 A Közgyőlés 18 igen - 0 nem - 1 tartózkodással meghozta a következı határozatot: 

3/2006. (XI. 09.) sz. Kgy.  h a t á r o z a t 
Tárgy: Ügyészségi vizsgálatról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
A Derzsi Szabadidıs Egyesület Közgyőlése tudomásul vette a Tiszafüredi Városi Ügyészség 
2006. évi vizsgálata alapján megküldött T.C.85/2006/1-I, -II és -III. számú ügyirataiban 
foglaltakról szóló tájékoztatást. 
A felszólalás elbírálására felhatalmazza, valamint a szükséges intézkedés megtételére kötelezi a 
lejárt mandátummal rendelkezı, illetve a megválasztásra kerülı elnökséget. 
 
Gyetvainé Somodi Éva elnök bejelentette, hogy a 3. napirendi pont következik. Elıadója 
Kukoricza József, tekintettel arra, hogy az egyesület legelsı alapszabályát is İ készítette el. 
Felkérte az elıadót a napirendi pont elıterjesztésére. 
 
Kukoricza József tag, operatív ügyintézı: 
Elıadta, hogy az ügy súlyosságára, jogi bonyolultságára való tekintettel - megelızendıen azt, 
hogy a közgyőlést ne kelljen ismét összehívni csak az alapszabály módosítása miatt - elıre 
elkészítette az alapszabály módosítására vonatkozó tervezetet, amely megküldésre került az 
ügyészséghez véleményezésre. Tájékoztatást adott arról, hogy érdemes volt a tervezetet 
véleményeztetni, mert annak ellenére, hogy az ügyészségi indítványokat igyekezet figyelembe 
venni, szükségessé vált egyes részek pontosítása, kiegészítése. 
A terjedelemre való tekintettel csak a kiegészítéseket, módosításokat részletezte. Kérte a 
közgyőlést, hogy az alapszabály módosítását az elıadottak alapján tárgyalja meg és fogadja el. 
 
Ricther Tibor  tag véleménye, hogy nem korrekt a kedvezmény egységes alkalmazása. 
Javasolta, hogy az elnökség a tagsági viszonyt vegye figyelembe a mérték megállapításánál. 
 
Gyetvainé Somodi Éva elnök, mivel több hozzászólás nem történt, megköszönte az 
elıterjesztést. Kérte a közgyőlést, hogy az elhangzott javaslat figyelembe vételével az 
alapszabály módosítását elfogadni szíveskedjen. 
 

A Közgyőlés 19 igen - 0 - 0 arányú szavazattal az egyesület alapszabályának 
módosítását az elhangzott javaslat figyelembe vételével elfogadta, melyrıl a 
következı határozatot hozta: 

 
4/2006. (XI. 09.) sz. Kgy.  h a t á r o z a t 
Tárgy: A DSZE alapszabályának módosítása 

 
A Derzsi Szabadidıs Egyesület Közgyőlése elfogadta az Alapszabály módosítását, az 
elıterjesztéssel megegyezıen. Felhívja az elnökség figyelmét arra, hogy a kedvezmények 
mértékének megállapítása során korrekt módon vegye figyelembe a tagsági viszony tényét. 
 
Gyetvainé Somodi Éva elnök bejelenti, hogy a 4. napirendi pont következik. 3 fıs Szavazó 
Bizottság megválasztása érdekében javaslatot tett Richter Tibor, Nagy László és Kukoriczáné 
Boros Julianna tagokra. 
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Megkérdezte a jelölteket, hogy a javaslatot elfogadják-e azzal, hogy a bizottság elnöke Richter 
Tibor tag legyen. 
 
Richter Tibor, Nagy László és Kukoriczáné Boros Julianna tagok, igennel válaszoltak. 
 
Gyetvainé Somodi Éva elnök kérte a javaslat megszavazását a közgyőléstıl. 

A Közgyőlés 19 igen - 0 - 0 arányú szavazattal a Szavazó Bizottságra tett javaslatot 
elfogadta, melyrıl a következı határozatot hozta: 

 
5/2006. (XI. 09.) sz. Kgy.  h a t á r o z a t 

Tárgy: A 3 fıs Szavazó Bizottság megválasztásáról 
 

A Derzsi Szabadidıs Egyesület Közgyőlése elfogadta a Szavazó Bizottság megválasztására 
tett javaslatot. Elnöknek Richter Tibort, tagjainak Nagy László és Kukoriczáné Boros Julianna 
tagokat választotta meg. 
 
Gyetvainé Somodi Éva elnök bejelentette, hogy az 5. napirendi pont következik, így átadta a 
szót a Szavazó Bizottság elnökének. 
 
Richter Tibor  SZB elnök javasolta, hogy az elnökség álláspontja (miszerint: a korábbi 
tisztségviselık kerüljenek jelölésre, de elnöki posztra Lányi Zsolt kerüljön jelölésre, mivel a 

jelenlegi nem tudja tovább vállalni a munkakörébıl eredıen) egészüljön ki azzal, hogy az 
elnöki posztra jelöltként kerüljön fel Juhász Annamária tag is. 
Tekintettel arra, hogy az elnökség által javasolt személyek közül 4 érintett tag nincs jelen, így 
szükséges legalább 2 fıt javasolni EB-tagoknak. 
A jelenlévık közül többen is Vásáry László és Soós Imre tagokat javasolták EB-tagoknak. 
 

Megkérdezte a közgyőlést, hogy a jelöltekre tett javaslatot elfogadják-e? 
- A közgyőlésen jelenlévı tagok elfogadták a jelöltekre tett javaslatot. 
 

Megkérdezte a jelölteket, hogy elfogadják-e a jelölést, illetve megválasztásuk esetén a feladat-
felvállaló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelnek-e és azt aláírják-e? 
- A megkérdezett 8 fı jelölt a feltett kérdésekre, egybehangzó igennel válaszolt. 
 

A szavazólapok elkészítéséhez és a szavazás lebonyolításához szünetet kért. 
 

S z ü n e t  -  t i t k o s   s z a v a z á s 
 

Richter Tibor  SZB elnök ismertette a titkos szavazás eredményét: 
- Kiosztásra került 19 db szavazó lap. Ebbıl: a 19 db urnában lévıbıl 19 db érvényes volt. 
Szavazatok megoszlása: 
- Elnöki posztra Juhász Annamária 5, Lányi Zsolt 14; 
- Elnökségi tag posztra Gyetvainé Somodi Éva 14, Katona Andrea 14 és Tóth Tibor 18; 
- Ellenırzı Bizottság elnöki posztra Fótosné Czeglédi Zsuzsanna 18; 
- EB tag posztra Soós Imre 16 és Vásáry László 15 szavazatot kapott. 
Összegezve kijelentette, hogy az Alapszabály értelmében az elnöki poszt esetében újabb titkos 
szavazást kell lefolytatni, mivel az elnöki poszt betöltéséhez minısített szavazási eredmény 
szükséges. 
A kapott érvényes szavazatok alapján a további felsorolt jelöltek, tisztségviselık lettek. 
 

Az elnöki jelöltségét Juhász Annamária visszavonta. 
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A szavazólapok elkészítéséhez és a szavazás lebonyolításához szünetet kért. 
 

S z ü n e t  -  t i t k o s   s z a v a z á s 
 

Richter Tibor  SZB elnök ismertette a titkos szavazás eredményét: 
- Kiosztásra került 19 db szavazó lap. Ebbıl: a 19 db urnában lévıbıl 18 db érvényes volt. 
Szavazatok megoszlása: 
- Elnöki posztra Lányi Zsolt 18 szavazatot kapott, így tisztségviselı lett. 
 
Gyetvainé Somodi Éva elnök megköszönte a Szavazó Bizottság munkáját és bejelentette, 
hogy ezzel a megbízatásuk lejárt. 
 

Mint leköszönı DSZE elnök, megköszönte a lejárt mandátumú tisztségviselık eddigi önzetlen 
munkáját, gratulált az újonnan megválasztott tisztségviselıknek. Az egyesület eredményes 
mőködtetésében bízva, a további sikerek eléréséhez jó egészséget kívánt mindenkinek. 
 

Bejelentette, hogy a 6. napirendi pont következik és átadta a szót a megválasztott elnöknek. 
 
Lányi Zsolt a DSZE megválasztott elnöke: 
Valamennyi megválasztott tisztségviselı nevében: köszönte a bizalmat. Megígérte: minden 
igyekezetével arra törekszik, hogy az alapszabály értelmében mőködjön az egyesület. 
 

Bejelentette, hogy két héten belüli idıpontra összehívja az elnökséget a további teendık 
megbeszélése érdekében, melyrıl a meghívót megküldi. 
 
Gyetvainé Somodi Éva elnök megköszönte a megjelenést és a Közgyőlést bezárta. 
 

k. m. f. 
 

 
 
 Kukoricza József     Gyetvainé Somodi Éva 
     jkv. vezetı            levezetı elnök 
 
 
 
 Juhász Annamária          Fazekas Sándor 
    jkv. hitelesítı            jkv. hitelesítı 


