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JEGYZŐKÖNYV 
 

 amely készült a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 2017. március  hó 31. 
napján 10 órai kezdettel a Debreceni Akadémiai Bizottság Székházában,  4032 
Debrecen Thomas Mann 49. sz. alatt megtartott közgyűléséről. 
vannak: Fülöp Mihály elnök, a választott tisztségviselők,  
                       az egyesület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Fülöp Mihály elnök köszönti a megjelent tagokat, megállapítja, hogy az egyesület 
tagjainak száma 215 fő a jelenléti ív tanúsága szerint 95 fő van jelen, 24 fő teljes 
bizonyító erejű meghatalmazással képviselteti magát, míg 44 fő esetében a jelenléti ív a 
meghatalmazott tagok részéről szabálytalanul került aláírásra, miután a 
meghatalmazások ellenőrzését követően megállapítást nyert, hogy ezen 
meghatalmazásokat két tanú nem látta el aláírásával, így azokat érvényes 
meghatalmazásnak nem lehet elfogadni. 
Fülöp Mihály tájékoztatja a közgyűlést, hogy mind az érvényes, mind pedig az 
érvénytelen meghatalmazásokról külön kimutatást fognak készíteni, amely a jelenléti ív 
elválaszthatatlan mellékletét fogja képezni. 
 
Fülöp Mihály a fentieket követően megállapítja, hogy a jelenlévő 95 tag valamint az 
érvényes meghatalmazással rendelkező tagok ( 24 fő)  együttesen 119 főt tesznek ki, 
így a közgyűlés határozatképes. 
 
Az Elnök ismerteti az előzetesen szabályszerűen kézbesített közgyűlési meghívóban 
foglaltakkal egyezően a közgyűlés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 
 

1.) A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének egy jegyzőkönyv  
hitelesítőnek megválasztása , 

 2.) Karácsony Sándor a debreceni katedrán. Előadó:Prof. dr.Brezsnyánszky 

László, 

    3.)Beszámoló az egyesület 2016. évi munkájáról, pénzügyi helyzetéről.  
          Előadó: Fülöp Mihály és Dr. Harkányi Károlyné elnökségi tag  

   4.)Felügyelő Bizottsági jelentés. Előadó: Papp Gézáné FB elnök  

   5.) A 2017.évre vonatkozó munkaterv,és költségvetési terv 
         Előadó Fülöp Mihály elnök. 

  6.) Az egyesületi alapszabály módosítása  

  7. ) Egyebek 

Fülöp Mihály elnök a közgyűlés levezető elnökének Dr. Gerencsér Attila, jegyzőkönyv 
vezetőnek Szabó Lászlóné, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szőllősi Imréné személyére tesz 
javaslatot.  
A fentieket követően a közgyűlés egyhangú határozattal meghozta az alábbi 
                                             1/2017. (III.31.) KSPE határozatot 
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A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 2017. március hó 31. napján 
megtartott közgyűlése 119 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
levezető elnöknek dr. Gerencsér Attilát, jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Lászlónét, 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Szőllősi Imrénét megválasztotta. 
 
A 2./napirendi pont keretében dr. Gerencsér Attila felkéri dr. Brezsnyánszky László 
professzort előadásának megtartására. 
 
Dr. Brezsnyánszky László megtartotta előadását az egyesület névadójának Karácsony 
Sándornak a Debreceni Katedrán című előadását. 
 
A 3./ napirendi pontkeretében Dr. Gerencsér Attila felkéri Fülöp Mihály elnököt, hogy 
tartsa meg beszámolóját: 
Fülöp Mihály elnök az alábbiakat adja elő: 
Tisztelt Tagtársak! 
 

1. A 2016-os esztendő egyesületünk életében a jeles évfordulók éve. Szinte az 
egész év ezen események jegyében telt el. 
A munkaterv szerinti rendezvényeinket maradéktalanul megtartottuk, ami nem is volt 
kevés, mivel a szervezeti rendezvényeken túl több, mint 10 rendezvényen vett részt 
az elnökség valamelyik tagja. 
Elnökségi ülést hatszor tartottunk, melyen rendszerint a szerkesztőségi tagok is részt 
vettek, miközben a szerkesztők szinte folyamatos kapcsolatot tartottak az 
Arcképcsarnok beérkezett életrajzainak szerkesztése ügyében. 
Elismerés illeti a Szikszainé Dr. Nagy Irma vezetésével dolgozó szerkesztői 
csoportot, hiszen a kötet előkészítése, a beérkező életrajzok szerkesztése, tördelése, 
az ezekkel kapcsolatos levelezés, a nyomdakész állapotba való előkészítés nem kis 
munkát és időt igényel. 
Az elnökségi ülésekről rendszeresen vezetjük a jegyzőkönyveket, melyeket 
elkülönítve tartunk dokumentumaink között.  
Az elnökség tagjai között a hagyományainknak megfelelően munkamegosztás van. 
Különösen sokat támaszkodom Kálmán Antalné és Gerencsér Attila 
elnökhelyettesekre, akik az alelnöki munka mellett a szerkesztői munkába is 
bekapcsolódtak. Ezen felül részt vesznek a kapcsolatok szervezésében, 
egyesületünk képviseletében. A tagszervezetek vezetői pedig a beutazás terheit 
vállalva képviselik szervezeteiket üléseinken. 
A taglétszám nyilvántartása Kovács András közreműködése eredményeként 
naprakész, taglétszámunk az év folyamán annak ellenére nőtt, hogy ketten kiléptek, 
és  1 tagtársunk elhalálozott. 
Jelenlegi taglétszámunk:  215 fő. 
Az évi egy hírlevelet is elkészítette Kovács András, melynek alapfeladatát abban 
látjuk, hogy azok számára is adjon összefoglaló tájékoztatást, akik a 
közgyűlésünkön,  és más rendezvényeinken  nem vesznek részt. 
Anyagi helyzetünk változatlanul stabil. Ez köszönhető  a  tagság nagylelkű 
támogatásának,  a pártoló  önkormányzatok támogatásának, az 1 %-ot  számlánkra 
utalók adományának és sikeres pályázataink eredményének, melyben  nem kis része 
volt Farkas Jánosné elnökségi tagunknak. 
Pénzügyeinkről részletes tájékoztatást ad Dr. Harkányi Károlyné, pénztárosunk, aki 
naprakészen vezeti a pénzügyi nyilvántartásunkat. 
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Az év folyamán tudtuk fedezni a könyvkiadást, kirándulásink utazási költségeit és 
vásároltunk két nyomtatót, egy számítógépet, több doboz festéket és jelentős 
mennyiségű másoló papírt.  
Tevékenységünket nagymértékben segíti a DAB elnökének jóindulatú támogatása 
mivel minden ülésünket, mint most is, a székházban tartjuk. Köszönet érte. 
 
2.  Bevezetőmben jeleztem éves munkánkat átszőtte az a három jubileum, ami 
az év színességét biztosította. 
Egyesületünk 20 éves fennállását ünnepeltük tisztelegve az alapítók elgondolása 
előtt. Öröm számunkra, hogy meg tudtuk őrizni azt a szellemiséget, mely elindította 
az egyesület munkáját. Úgy látjuk, hogy az emlékállítás szándéka követendő példává 
vált, a szervezetünk erősödik, ismertségünk és elismertségünk országos mértékűvé 
nőtt. 
Múlhatatlan érdemei vannak ebben alapító elnökünknek, Ungvári János elnök úrnak, 
akinek ezúton is kívánunk jó egészséget! 
A megjelent XV. kötet is a jubileum szellemében készült, valamint az a kiadvány, 
mely bemutatja egyrészt az alapítókat, másrészt mindazokat, akik eddig a 
szerkesztői, előkészítői munkában részt vettek. 
Fontos év volt az előző a Karácsony Sándor szellemiségének ismertté tételében. 
Születésének 125. évfordulóját ünnepeltük. 
Ennek kapcsán adtuk ki azon előadások dokumentumait, melyeket az előző évek 
folyamán hallhattunk, megemlékeztünk az előző közgyűlésen. Részt vettünk 
megemlékezéseken: a Református  Kollégium, a Debreceni Egyetem, a Magyar 
Pedagógiai Társaság, a Karácsony Sándor Általános Iskola, a földesi Karácsony 
Sándor Társaság rendezvényein. 
Úgy véljük, hogy azt a pedagógiai filozófiát, szellemiséget, amit Karácsony Sándor 
neve fémjelez helyes volt egyesületünk követendő szemléletévé tenni, 
népszerűsítését alapító okiratunkban rögzíteni. 
Ezt szolgálta a nemrég Brezsnyánszky professzor által tartott előadás is. 
 
Visszatérve a könyvkiadásra: 
A XV. kötettel 1750 felé emelkedett az arcképvázlatok száma. 
A kiváló szerkesztői munka eredményeként hagyományosan színvonalas kiadvány 
született. 
Különösen kiemelendő Szikszainé Dr. Nagy Irma kötetszerkesztő, Csermely László 
tördelőszerkesztő, Korompai Gáborné Dr lektor munkája, de ezzel együtt minden 
szerkesztő:-  Kálmán Antalné. Dr. Gerencsér Attila, Dr. Balogh Lászlóné, Dr. Kornya 
László, Szöllősi Imréné, Olajos Istvánné  - köszönetet és dicséretet érdemel. 
Ez évben Szabó Csilla magyar-történelem szakos és Kósáné  Dr. Oláh Julianna 
magyar-német szakos tanárok bekapcsolódásával a csoport tovább erősödött. A 
tördelő szerkesztői munka pedig Janóczki József nyugdíjas szakfelügyelő –
tanácsadó kolléga megnyerésével oszlik meg. Reméljük mindkettőjükre hosszú ideig 
számíthatunk. 
Több település alkotó csoportjai hagyományosan íróink közé tartoznak, így: Szarvas, 
Győr, Debrecen, Hajdúszoboszló, Nyíregyháza, de az utóbbi években újak is 
jelentkeztek: mint Karcag, Berettyóújfalu, Nógrád megye, vagy a határon túlról: Arad 
és Temesvár magyar tannyelvű iskoláiból. 
A kiadással fontos megemlíteni a Kapitális nyomdával és a megyei 
önkormányzatokkal kialakított jó kapcsolatot. Ezen együttműködések nélkül nehezen 
biztosíthatnánk a kiadványok anyagi alapját. 
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Mint említettem ez év kiadványait növelte a Ki, kicsoda a Karácsony Sándor 
Pedagógiai Egyesületben, valamint a Karácsony Sándorral kapcsolatban elhangzott 
előadások füzete. 
A megyei értéktárba való bekerülése kötetünknek szintén ösztönzést adott az 
írásokhoz. 
Jelenleg készülünk a XVI. kötettel, gyűjtjük az anyagot és örülnénk, ha tagjaink  
szűkebb környezetükben nagyobb aktivitást fejtenének ki azon személyek 
felkutatásában, akik  méltóak lehetnének a kötetben való megjelenésre.  Idő még 
van, mert lapzárta április végén lesz. 
 

3. Kapcsolatépítés: 
Mint említettem, taglétszámunk az év folyamán növekedett. Jelenleg: 215 fő. 
A korösszetétel nem változott, mivel döntően nyugdíjasok a tagjaink. 
Kapcsolataink is szélesedtek. 
Egyrészt a tavaszi és őszi kapcsolatteremtő kirándulásunk eredményeként Nyírbátor, 
Mátészalka, valamint Arad és Temesvár bejelentkezése színesiti  
támogatóink táborát, másrészt  megalakult a Bihari csoport, melynek vezetője Gyula 
Ferencné nyugdíjas kollégánk. 
Bízunk benne, hogy valóban gazdagítja egyesületünk munkáját minden új kapcsolat. 
Ebben az évben a Nógrád megyei és Kolozs megyei ismeretség megteremtése lesz 
feladatunk. 
Az elhangzottakon túl elmondhatom, hogy a meglévő csoportok is aktívak és 
csoportvezetőiknek köszönet jár a szervező, összetartó munkáért, így: Szabó 
Lászlónénak Balmazújvároson, Oláh Imrénének Hajdúnánáson, Lengyel Istvánnénak 
Hajdúböszörményben, Némethné Dávid Irénnek Hajdúszoboszlón Raffay 
Zoltánnénak Nyíregyházán, Lövei Ilonának Püspökladányban. 
Az év folyamán több rendezvényünk  is volt  megjelent kötetekkel  kapcsolatban.  Így 
Nádudvaron, Kabán, Berettyóújfaluban. Ezek szervezésében döntő szerepe volt  
Kálmán Antalné elnökhelyettesnek. 
Megemlékeztünk Hajdúszoboszlón a két éve elhunyt tagtársunk, Halász Ferenc 
tevékenységéről, melynek előkészítésében Némethné Dávid  Irén és  a szoboszlói   
csoport jeleskedett, de ki kell emelnem  a szoboszlói önkormányzat, ezen belük a 
Kulturális Bizottság segítségét Kocsis Róbert képviselő úr részvételével. 
Emlékezetes rendezvény volt számunkra is Dr. Bajkó Mátyás professzorról való 
megemlékezés és kopjafa avatás a Magyar Pedagógiai Társaság és a Debreceni 
Egyetem közös szervezésében. 
A megemlékezésen méltató visszaemlékezést tartott Dr. Gerencsér Atilla 
elnökhelyettesünk. 
Természetesen meg kell emlékezzek az őszi, Aradon és Temesvárott szervezett 
jóhangulatú kirándulásunkról is, melyet reméljük az év folyamán követ egy hasonló 
út. 
Rendezvényeink képi formában történt megörökítése megtalálható a honlapunk 
Galéria rovatában. 
Hagyományainknak megfelelően kérem Dr. Harkányi Károlyné elnökségi tagot, 
ismertesse az egyesület pénzügyi helyzetét.  

  
A 2015 ÉS 2016 ÉV PÉNZÜGYI ZÁRÁSA 

 

        EGYENLEG DEC. 31-ÉN   2015   2016 
 

 
FOLYÓSZÁMLÁN 

 
1022458 

 
1917257 

 

 
LEKÖTÖTT 625712 

 
626039 
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BETÉTBEN 

 
HÁZIPÉNZTÁRBAN   39910   123222 

 

    
1688080 

 
2666518 

 

        BEVÉTELEK 
      

 

INTÉZMÉNYI 
TÁMOGATÁS 464000 

 
663000 

 

 
EGYÉNI TÁMOGATÁS 639000 

 
867500 

 

 
TAGDÍJAK 

 
250500 

 
350500 

 

 

1%-OS 
FELAJÁNLÁS 

 
10702 

 
76477 

 

 
KAMAT 

  
767 

 
327 

 

 
PÁLYÁZAT       1500000 

 

    
1364969 

 
3457804 

 

        KIADÁSOK 
      

 
IRODASZER 

 
44735 

 
130615 

 

 
      PÁLYÁZATI 

   
421762 

 

 
EMLÉKÉREM 

   
279116 

 

 
POSTA 

  
39665 

 
49595 

 

 
KÖNYVELÉS 

 
45720 

 
45720 

 

 

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁ
S 

 
368100 

 
261950 

 

 
HONLAP 

  
12700 

 
12700 

 

 

ÜGYVÉDI 
MUNKADÍJ 

 
50000 

 
10000 

 

 
BANKKÖLTSÉG 

 
15394 

 
27297 

 

 
KÖNYVKIADÁS 

 
741300 

 
876960 

 

 
EGYÉB 

  
160055 

 
263473 

 

 
EMLÉKÜLÉSEK       100178 

 

    
1477669 

 
2479366 

 

        Nyeresé
g 

   
-112700 

 
978438 

  
 
 
 
 
A levezető elnök megköszöni a beszámolókat és kérdések, kiegészítések megtételére 
kéri a tagságot. 
Rétvári Sándorhozzászólásában értékesnek tartja az elhangzott előadást Karácsony 
Sándorról, elismerését fejezi ki a sokrétű, tartalmas program megvalósításáért, amit jól 
tükröznek az elhangzott beszámolók. 
 
 
A levezető elnök határozathozatalra kéri a tagságot. 
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2/2017. (III. 31.) KSPE határozat: 
A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 2017. március hó 31. napján 
megtartott közgyűlése 119 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
fogadta el a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 2016. évi munkájáról és 
pénzügyi elszámolásáról szóló beszámolót. 
 
4. napirendi pont szerint Papp Gézáné a Felügyelő Bizottság nevében értékeli az 

egyesületi munkát. 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
Bizottságunk nemcsak alkalmanként, hanem folyamatosan ellenőrzi az elnökség, illetve 
az egyesület munkáját, hiszen minden megbeszélésre, rendezvényre meghívót kapunk. 
6 elnökségiülésen vettünk részt. Az elnökségi határozatokat dokumentáló ún. 
Határozattárat Kálmán Antalné elnökhelyettesünk elektronikusanrendelkezésünkre 
bocsátotta. 
Megállapítottuk, hogy: 
pontosan, időrendi sorrendben, kifogástalan küllemben és tartalommal készült, nyomon 
követhető az érdemi munka. Mind névadónk, Karácsony Sándor emlékének ápolása, 
mind Ungvári János alapító elnök beszámolója az egyesület 20 éves tevékenységéről 
példa értékű. 
Az elnökség jubileumi emlékérem adományozását határozta el, amely kitüntetés 
odaítélésének  feltételeit a közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadott.  2016-ban 20-an 
kapták meg  kiemelkedő társadalmi munkájukért az értékmentésben, értékteremtésben 
kifejtett elévülhetetlen érdemeikért. Évenként 2 érem adományozható, kivétel a jubileumi 
2016-os év. Ugyancsak Kálmán Antalné  érdeme a KI KICSODA a  Karácsony Sándor 
Pedagógiai Egyesületben c. kiadvány ötlete, mely 35 értékmentő életútját teszi közzé, 
örökíti meg tetszetős küllemben. Köszönet a  közreműködők munkájáért. 
Programokban igen gazdag volt az elmúlt esztendő, Földesen is megemlékeztek 
névadónkról, erősödött az együttműködés a Kossuth Lajos Tudományegyetemmel és a 
Magyar Pedagógiai Társasággal. 
Az egyesület tevékenységének fő gerincét az Arcképvázlatok évenkénti kiadása alkotja. 
A 15. kötet bemutatója a megszokott magas színvonalú volt, a szerkesztőbizottság 
odaadó munkáját dicséri. Elkészült a szerkesztőség önálló működési szabályzata, 
valamint új, lelkes tagokkal bővült a szerkesztő bizottság. 
A sorozatszerkesztői feladatot Szikszainé dr. Nagy Irma precízen, pontosan - József 
Attila-i megfogalmazásban végzi. Csermely László kötetszerkesztői munkája, dr. 
Korompai Gáborné könyvbemutatója  példaszerű. 
Örvendetes tény, hogy új tagszervezet alakult Berettyóújfaluban Gyula Ferencné 
vezetésével. 
A debreceni csoportot Kovács András elnökségi tag vezeti és szervezi, Hajdúszoboszlón 
Némethné Dávid Irén, Hajdúböszörményben Lengyel Istvánné vette át Halász Ferenc és 
Csiha László elhunyt tagtársainktól a stafétabotot. Csiha László halálával nagy 
veszteség érte egyesületünket, mind a szerkesztőségi munkában, mind a Karácsony-
életmű kutatásában elévülhetetlen érdemeket szerzett. Ugyanúgy Halász Ferenc 
személyében is hihetetlen munkabírással rendelkező szervezőt, vezetőt veszítettünk el. 
Különösen sok segítséget nyújtanak az elnöki munkához az elnökségi tagok, Kálmán 
Antalné és dr. Gerencsér Attila elnökhelyettesek, Farkas Jánosné  pályázati figyelő és 
író,  dr. Harkányi Károlyné a gazdasági és pénzügyek területén,  Szabó Lászlóné  a  
jegyzőkönyv-vezetésben és a könyvbemutatókon,  Raffai Zoltánné  határon innen és túl 
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építi, ápolja lelkesen az egyesületi kapcsolatokat, Kovács András  szerkeszti a Hírlevelet, 
a tagnévsort,  újtagokat toboroz, Nyirkos Tibor  éveken át kötetszerkesztő munkájával 
gazdagította az Arcképcsarnok kiadványokat. 
Az egyesület együttműködése más hasonló szervezetekkel eredményes. Egyre több 
önkormányzat támogatja anyagi forrásaival az érdemi munkát, jelentősen hozzájárul a 
kötet megjelenési költségeihez. Ebben kiemelkedő szerepe van Fülöp Mihály elnök 
úrnak. 
A Hírlevél és a Honlap révén a tájékoztatás naprakész, minden fontos információt 
tartalmaz az egyesület tevékenységéről. 
 
A gazdálkodásról megállapítottuk, hogy lényegesen nőtt a pénzügyi egyenleg 2016 
végén 2015-höz képest, 978.438,- Ft-tal. Ugyancsak jelentősen nőtt az 1 %-os személyi 
jövedelemadóból felajánlott bevétel, ami a népszerűségnek is fontos mutatója. Jelentős 
bevétel az elnyert 1,5 milliós pályázati forrásból származik. 

 
 A kiadások reálisak, az emlékérem alapítására 279.116,- Ft-ot fordított az elnökség. 
A pénzforgalom 1.477.669-ről 2.479.366-ra nőtt, ami örvendetes emelkedés, de 
ugyanakkor vele együtt nőtt a bankköltség is. 
 
A gazdálkodás szabályszerű, a pénzügyi előírásoknak megfelelő, precíz, pontos a 
bizonylatolás. 
A tagdíjfizetési morál jó, 92 %-os, annak ellenére, hogy 70%-ban nyugdíjasok a 
tagjaink, és betegség, vagy bármi más akadálya lehet a nemfizetésnek. 
 
Az egyesület taglétszáma tovább nőtt, pontos, áttekinthető táblázatban naprakész a 
tagnyilvántartás. A taglétszám 2016. évben 190 fő, 2017 első negyedévében pedig már 
215 fő. 
 
A Felügyelő Bizottság nem tapasztalt sem hiányosságot, sem szabálytalanságot, minden 
dokumentum a rendelkezésére állt, aminek alapján az egyesület tevékenységét 
eredményesnek, állandóan szélesedő kapcsolatépítő munkáját kiválóra értékeli, és az 
egyesületért dolgozó tisztségviselők társadalmi munkájáért köszönetét fejezi ki. 

 
Kérem a Közgyűlést a Felügyelő Bizottságunk megállapításainak elfogadására. 

 
           

 
A levezető elnök megköszöni a beszámolót és kérdések, kiegészítések megtételére kéri a 
tagságot. Hozzászólás nem volt, a levezető elnök határozathozatalra kéri a tagságot. 
 

3/2017. (III. 31.) KSPE határozat: 
A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 2017. március hó 31. napján megtartott 
közgyűlése 119igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a 
Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 2016. évi munkájáról és pénzügyi 
elszámolásáról szóló FelügyelőBizottsági beszámolót. 

 
 

5. napirend: 
A levezető elnök felkéri Fülöp Mihály elnököt ismertesse az egyesület 2017. évre 
vonatkozó munkatervet és költségvetési tervet. 
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KARÁCSONY SÁNDOR PEDAGÓGIAI EGYESÜLET 

MUNKATERVE  
2017.  

 

 Program Időpont Felelős Résztvevők Megjegyzés 

1 Pályázati 
elszámolás, 
pénzügyi 
tranzakciók 
lebonyolítása 

2017. január Fülöp 
Mihály, dr 
Harkányi 
Károlyné 

  

2. 
 
 

Elnökségi ülés 
Téma: Közgyűlés 
előkészítés 

2017.02. 22. Fülöp 
Mihály, dr 
Harkányi 
Károlyné, 
Papp 
Gézáné 

Elnökség, 
Ellenőrző 
Bizottság 

DAB 

3. Megemlékezés 
névadónkról: 
Karácsony Sándor 
a debreceni 
katedrán 

2017.03. 31. Fülöp M. 
Dr. 
Gerencsér 
Attila 
 

Tagság, 
meghívott 
vendég: Prof. 
Brezsnyánsz
ky László 

DAB 

4. 
 

2017. évi 
közgyűlés, 
(beszámolók, 
munkaterv, 
közhasznú 
szervezetté 
alakulás) 

2017.03.31. Elnökség 
Fülöp 
Mihály, 
Papp 
Gézáné 

Tagság DAB 

5. Kihelyezett 
elnökségi-
szerkesztőségi ülés 
Karcag- 
Salgótarján 

2017. 05. 
25-26. 

Fülöp M. 
Kálmán A-
né 

 Ped. 
arcképcs 
bemutatása, 
kapcsolat 
építés 

6. Püspökladányi 
pedagógusok az 
arcképcsarnokban 
Beszélgetés a 
Mindenki című 
Oscar-díjas filmről 

2017. 06. 
23. 

Fülöp 
Mihály, 
Lövei 
Ilona, 
Nyirkos 
Tibor 

P.ladányi 
tagság, 
pedagógusok
, Múzeum 
Baráti Kör 

Püspökladán
y Karacs F. 
Múzeum 

7. Kibővített elnökségi 
ülés. A XVI. kötet 
nyomdai 
előkészítése 

2017. 08.09. Fülöp M. 
Szikszainé 

Dr. Nagy 

Irma 

  

8. Kapcsolat teremtő 
út Kolozsvár-Torda- 
Szamosújvár  

2017. 09. 4-
5-6 

Fülöp M.  Tagság Partner 
kapcsolatok  
létesítése 

9. Emlékülés Csiha 2017. 09. … Lengyel Elnökség és Hajdú- 
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Lászlóról Istvánné érdeklődők böszörmény 

10. Eln-szerk. 
Kiadvány bemutató 
előkészítése 

2017-09- Fülöp M. Kibővített eln. DAB 

11. 
 

Pedagógusok 
Arcképcsarnoka 
kiadvány 
bemutatója  

2017. 10…. 
... 

Fülöp M. 
Korompai 
Gáborné 
dr 

tagság, 
szerzők, 
meghívottak 

Megyeháza? 
DAB 

12. Ünnepélyes 
évzárás 

2017-12-… Fülöp M. 
Kálmán A-
né- 

Kibővített eln. 
ülés 

 

 
2017-ES ÉV  PÉNZÜGYI  GAZDÁLKODÁSA 

TERVEZET 
 
VÁRHATÓ BEVÉTELI FORRÁSOK: 
 intézményi  támogatás  550 000  Ft 
 egyéni  támogatás  650 000 Ft 
 tagdíjak    350 000 Ft 
 pályázat    ? 
Összesen    1 550 000 Ft 
 
VÁRHATÓ KIADÁSOK: 
 irodaszer, stb.    40 000 Ft 
 postaköltség    40 000 Ft 
 könyvelés    45 000 Ft 
 személyszállítás   300 000 Ft 
 bankköltségek    15 000 Ft 
 könyvkiadás   800 000 Ft 
 egyéb    250 000 Ft 
Összesen:    1 550 000 Ft 
 
A levezető elnök megköszöni a tervezettek ismertetését, kérdések, kiegészítések 
megtételére kéri a tagságot. 
 
Szabó Zoltán örül a változatos programnak, a salgótarjáni kapcsolatnak, javasolja, 
hogy Balassagyarmattal is vegye fel a kapcsolatot az egyesület. 
 
Dr. Király Róbertné érdeklődik a szamosújvári kapcsolat és gyűjtőakció után. 
 
Fülöp Mihályválaszában elmondja, hogy az része lesz a szeptemberi kirándulásnak, 
amire külön felhívást adunk ki a tagság részére. 
 
 
A levezető elnök megköszöni a javaslatot, határozathozatalra kéri a tagságot. 

 
4/2017. (III. 31.) KSPE határozat: 

A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 2017. március hó 31. napján 
megtartott közgyűlése 119 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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fogadta el a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 2017. évi munkatervét, 
költségvetési tervét. 

 
 
 
Fülöp Mihály elnök köszönti a 2017-ben jubiláló tagtársakat: 
 

70 évesek: 
1./ Béres Margit : Balmazújváros 
2./Gaálné dr Ramminger Gabriella :Debrecen 
3./Dr Király Róbert : Debrecen 
4./Kovács Andrásné : Debrecen 
5./Szegezdi Sándorné : Balmazújváros 
6/ Tatár Zsoltné : Balmazújváros 
75 évesek: 
1./Bácsi Sándorné : Beretttyóújfalu 
2./Bende Józzefné : Püspökladány 
3 ./Bujdosó Tiborné : Debrecen 
4./Csermely Lászlóné : Debrecen 
5./Héczei Józsefné : Nyíregyháza 
6 : Laczkó Józsefné : Biharkeresztes 
7./Raffay Zoltánné : Nyíregyháza 
8./ Szakál Lajosné : Berettyóújfalu 
9./Zeke Lászlóné : Debrecen 
80  évesek: 
1./Deli Andor : Báránd 
2./Horváth István : Földes 
3./ dr Mohácsi  Sándor: Debrecen 
4 Tóth Barna : Hajdúszoboszló 
85 évesek: 
1./Hegedűs Kornélia : Hajdúszoboszló 
2/Ungvári Jánosné :  Debrecen 
 
90 éves 
Harangi János : Debrecen 
100 éves 
Porcsalmy János : Debrecen 

 
 
A 6.) napirendi pont keretében Fülöp Mihály Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy 
az időközben hatálybalépett 2016 évi CLXXIX törvény módosította a Polgári 
Törvénykönyvnek az egyesületekre vonatkozó rendelkezéseit, ezért, továbbá amiatt 
is, hogy az egyesület megfelel a közhasznúság feltételeinek az alapszabály 
módosítása szükséges és indokolt. 
 
A közgyűlés részletesen megtárgyalta az alapszabály módosításának tervezetét és 
meghozta az alábbi határozatot: 
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A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 2017. március hó 31. napján 
megtartott közgyűlése az egyesület alapszabályát 119 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozott  
 

5/2017(03.31)KSPE határozatával 
 

az alábbiak szerint módosította: 
 
1./Az alapszabály II./ 4. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul: 
 
Az egyesület közhasznú jogállású 
 
2./ Az alapszabály az alábbi II/5. ponttal egészül ki: 
 
5. Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. 

Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő 
gazdasági tevékenység végzésére jogosult. 
Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem 
oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 
Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a 
létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását 
nem veszélyeztetve végez. 

Az egyesületgazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő 
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 
Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a 
közhasznú szolgáltatásaiból. 
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi szolgáltatást nem nyújt. 

3./ Az alapszabály III/1.2 alpontjának első bekezdése az alábbi szövegrésszel 
egészül ki: 

„jogosult szavazati jogát gyakorolni.” 

4./ Az alapszabály III/1.3. pontjának második bekezdése az alábbi szövegrésszel 
egészül ki:” egyéb vagyoni hozzájárulás teljesítésére nem köteles.” 
 

5./ Az alapszabály III/1.6. pontjának első mondata kiegészül a” jogszabályt” 
szövegrész feltüntetésével. 

6./ Az alapszabály IV/1.2. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

Határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét 
és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást. 

A közgyűlés helyszínét elegendő a meghívóban megjelölni akkor is, ha az 
eltér az egyesület székhelyétől. 

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az ügyvezetés a 
tagnak – kérelmére – köteles felvilágosítást adni. 

7./ Az alapszabály IV/1.4.és IV/1.5.  pontjai törlésre kerülnek és helyükbe az alábbi 
rendelkezések  lépnek: 
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1.4. „Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, azt akkor lehet 
megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen 
van, és egyhangúan hozzájárul az ülés megtartásához.” 

1.5. „A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a 
közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a 
közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek 
vehetnek részt.” 

8./ Az alapszabály IV/1.6. pontja második bekezdésének első mondata törlésre kerül 
és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A közgyűlésen a szabályszerűen közölt 
napirenden szereplőkérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre 
jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő 
kérdés megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul.” 

9./ Az alapszabály IV/1.6. pontja második bekezdésének második mondatából a „ 
„minden részvételre jogosult” szövegrész törlésre kerül és helyébe „a részvételre 
jogosultak; háromnegyede” szövegrész lép. 

10./ Az alapszabály IV/1.6. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

Az 1.5, pont valamint az 1.6./ pont második bekezdésében foglalt esetek körébe 
nem eső, nem szabályosan összehívott vagy megtartott közgyűlésen 
elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának 
időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a 
közgyűlés napjától számított harminc napon belül valamennyi tag egyhangúlag 
érvényesnek ismeri el. Semmis az alapszabály olyan rendelkezése, amely az 
egyhangúságra vonatkozó feltételtől eltér.  

11./ Az alapszabály IV/1.7. pontjának másodok bekezdése törlésre kerül és helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 

Ha a közgyűlés határozatképtelen a megismételt közgyűlés az eredeti 
napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők számára tekintet nélkül 
határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb 
tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. Ezen tényre azonban a tagok 
figyelmét a meghívóban fel kell hívni. 

12./ Az alapszabály IV/1.10 pontjának első mondatából a „ két jegyzőkönyv hitelesítő” 
szövegrész helyébe az” egy jegyzőköny hitelesítő” szövegrész lép 

13./ Az alapszabály IV/1.11. pontjának harmadik mondata törlésre kerül és helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 

Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és 
szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott szavazata 
szükséges. 

14./ Az alapszabály IV/13. pontjának első mondata törlésre kerül és helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

A jegyzőkönyv tartalmazza: 

a) az egyesület nevét és székhelyét, 

b) a közgyűlés helyét és idejét 
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c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv 
hitelesítőjének a nevét 

d)  a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott 
indítványokat, 

e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, 
valamint a szavazástól tartózkodók számát. 

 

 A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá 
és egy, a közgyűlés által erre megválasztott szavazásra jogosult tag hitelesíti. 

 

15./ Az alapszabály IV/1.13. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

 

Az egyesület ügyvezetése köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a 
jelenléti ívet az egyesület dokumentumai között elhelyezni és megőrízni. 

Bármely tag a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy 
részét tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az ügyvezetéstől. 

 

16./ Az alapszabály IV/1.14. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

A tagokat azonos számú szavazat illeti meg, így a jelenléti ív a tagokat 
megillető szavazatok számát nem tartalmazza.   
A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke, és a jegyzőkönyvvezető aláírásával 
hitelesíti. 

 

17./ Az alapszabály IV/2.1. pontjának az elnökségre vonatkozó első bekezdése 
pontosításra került az alábbiak szerint: 

 

2.1. .Az egyesület ügyvezetését kilenc tagból álló elnökség látja el. Az elnökség 
tagjait valamint az elnökség tagjai közül az elnököt, és a két elnökhelyettest a 
közgyűlés választja 5 évi időtartamra. Az egyesület vezetői tisztségviselői az 
elnökség tagjai.Vezető tisztségviselővé az egyesület tagjai választhatók, az elnökség 
legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből. A 
vezető tisztségviselők megválasztására a közgyűlés nyílt egyszerű 
szótöbbséges szavazattal jogosult. 

 

18./ Az alapszabály IV/2.10. pontjának f) és g) pontjaina helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése, 

g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak 
meghatározása. 

 

19./ Az alapszabály IV/2.11. pontjának utolsó bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
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A vezető tisztségviselő által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott 
károkért a jogi személy felel. A vezető tisztségviselő a jogi személlyel 
egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta. 

 

20./ Az alapszabály egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. 

 

Miután a napirend keretében egyéb kérdés, észrevétel nem merült fel, a levezető 
elnök a közgyűlést berekesztette. 

 

 

Kmft. 

 

dr. Gerencsér Attila                                              Szabó Lászlóné  
levezető elnök                                                            jkv. vezető 
 
 
   Szőllősi Imréné      

    jkv. hitelesítő                                                
 
 

 

 

„ Ellenjegyzem” 
Debrecen 2017. március hó 31. napján 


