
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

A BOLYAIS SZÜLŐK EGYESÜLETE ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL

Készült: 2010. november 13. napján Szombathelyen a megalakítandó egyesület székhelyén.

Jelen vannak:

A jelenléti  íven  szereplő  alapító  tagok,  valamint  vendégként  a  Nyugat  Magyarországi  Egyetem 
Bolyai  János  Gyakorló  Általános  Iskola  és  Gimnázium  Igazgatója,  Károly  Frigyes  és 
igazgatóhelyettesei, Kukor Ferenc és Benedek György.

Napirendi pontok:

1.) Az egyesület megalakulásának kimondása

2.) Az alapszabály elfogadása

3.) A tisztviselők megválasztása

4.) A tagdíjról való döntés

Az  alakuló  közgyűlésen  megjelenteket  Bátai-Sághy  Andrea  és  Károly  Frigyes  igazgató  úr 
köszöntötte.

Bátai-Sághy Andrea javaslatot tett  a levezető elnök személyére, dr. Varsányiné dr. Kántor Lillát 
javasolta,  aki  a  felkérést  elfogadta,  majd  a  jelenlévők  egyhangú  szavazattal  megválasztották 
levezető  elnöknek  dr.  Varsányiné  dr.  Kántor  Lillát,  aki  egyben  a   jegyzőkönyv  vezetésének 
feladatait is ellátja.

A jelenlévők közül a jegyzőkönyv hitelesítők személyére a következő javaslat érkezett: Halaszné dr. 
Józsa  Erika,  és  Németh  László.  A  szavazatszedő  és  szavazatszámláló  bizottság  tagjaira  pedig 
Asbóth Kinga és Budai Beatrix személyekre érkezett javaslat az egyesületbe belépő tagok közül.

A fenti leendő tagok a felkérést elfogadták. A jelenlévők pedig egyhangú szavazattal választották 
meg  őket  jegyzőkönyv  hitelesítőknek,  illetőleg  szavazatszedő  és  szavazatszámláló  bizottság 
tagjainak.

A levezető elnök ismertette az alakuló ülés napirendjét.

Az I. napi rendi pontban a levezető elnök ismertette az egyesület célkitűzéseit, majd a jelenlévők az 
egyesület  létrehozásával  összefüggésben  nyilatkoztak,  tettek  fel  kérdéseket,  illetőleg  tettek 
észrevételeket, javaslatokat.

Majd a levezető elnök azt  a határozati  javaslatot  terjesztette,  hogy a jelenlévők alakítsák meg a 



Bolyais Szülők Egyesületét.

A jelenlévő alapítók egyhangú szavazással létrehozták a Bolyais Szülők Egyesületét,  és belépési 
szándékukat a belépési nyilatkozatok leadásával megerősítették.

A belépési nyilatkozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik (I. szám alatt csatoltan).

A kettes napirendi pont szerint az alapító tagok az alapszabály tervezetének rendelkezéseit vitatták 
meg. Az iskola honlapján közzétett alapszabály tervezethez módosító javaslat nem érkezett.

Módosító javaslat hiányában a levezető elnök azt a 1/2010. (XI. 13.) számú határozati javaslatot 
terjesztette elő, hogy a tagok az alapszabály tervezetet fogadják el.

A jelenlévő alapító tagok az alapszabály tervezetet egyhangúan elfogadták.

A levezető elnök megállapította, hogy az 1/2010. (XI. 13.) határozat az alapszabály elfogadása.

Ezt  követően  a  levezető  elnök az  alakuló  közgyűlés  3.  számú  napirendi  pontja  megvitatásakor 
ismertette az alapszabálynak a tisztségviselők megválasztásának rendjére vonatkozó legfontosabb 
szabályait.

Az egyesület vezető tisztségviselőinek személyére a következő javaslatok érkeztek:

Elnök:

Bátai-Sághy Andrea

Alelnök:

dr. Varsányiné dr. Kántor Lilla

Elnökségi tagok:

Horváth Gáborné
Kenézné Fojtyik Nóra
Zoller Péter

A javasolt személyek a jelölést elfogadták.

A jelölteket a közgyűlés egyhangúan az alapszabály szerint titkos szavazással megválasztotta.

A levezető elnök ismertette az egyesület 2/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozatát: a Bolyai 
Szülők  Egyesületének  elnöke  Bátai-Sághy  Andrea,  alelnöke  dr.  Varsányiné  dr.  Kántor  Lilla, 
elnökségi tagok az elnökön illetve az alelnökön kívül Horváth Gáborné, Kenézné Fojtyik Nóra és 
Zoller Péter.

A  jegyzőkönyv  mellékletét  képezi  a  tisztségviselők  megválasztására  vonatkozó  szavazás 
szavazólapjai (II. számú jelzéssel).

Ezt követően a közgyűlés megtárgyalta 4-es napirendi pontként azt a határozati javaslatot, hogy az 



egyesület  tagdíja  minden  tanévben  1.000  Ft  legyen,  melyet  minden  év  december  31.  napjáig 
bankszámlára történő utalással kötelesek a tagok megfizetni azzal, hogy a 2010-2011-es tanévben a 
tagok teljes tagdíjat fizetnek.

A  határozati  javaslattal  kapcsolatban  kérdés,  észrevétel,  módosító  javaslat  nem  érkezett.  Ezt 
követően a tagok a 3. számú határozati javaslatot egyhangúan elfogadták.

A levezető elnök kihirdette a 3/2010. (XI. 13.) határozatot:

A Bolyais Szülők Egyesületének éves tagdíja tanévenként 1.000 Ft, melyet minden tag az adott 
tanévben december 31. napjáig köteles megfizetni utalással az egyesület bankszámlájára azzal, hogy 
a 2010-2011-es tanévben is 1.000 Ft a tagdíj összege.

Ezt követően a megválasztott elnök a Bolyais Szülők Egyesületének elkövetkezendő feladatairól, 
céljairól, programjairól adott tájékoztatást.

A levezető elnök az alakuló közgyűlést 12 órakor berekesztette.

Szombathely, 2010. november 13. napján

levezető elnök elnök
dr. Varsányiné dr. Kántor Lilla  Bátai-Sághy Andrea

jegyzőkönyv hitelesítők:    Halászné dr. Józsa Erika           Németh László


