
 

Glatt Ignác Hagyományőrző Közhasznú Egyesület 

 

 

Határozatok tára I. – Közgyűlési határozatok 
 

(az Alapszabály IV/A/4/k. pontja értelmében) 

 

 

2009 
 

 

1/2009. számú határozat (2009. március 7.) 

Az alakuló közgyűlésen résztvevő alapító tagok ezennel megalapítják a Glatt Ignác 

Hagyományőrző Közhasznú Egyesületet. 

 

2/2009. számú határozat (2009. március 7.) 

Alakuló közgyűlés elfogadja, a Glatt Ignác Hagyományőrző Közhasznú Egyesület 

Alapszabályát. Közgyűlés ezennel felhatalmazza a jelen alakuló közgyűlésen megválasztandó 

elnököt, a Palestrina kórus karnagyaként vezetőségi taggá megválasztott tagot és az ügyvezető 

titkárt az Alapszabály aláírására. 

 

3/2009. számú határozat (2009. március 7.) 

Alakuló közgyűlés az egyesület elnökének Tóth Lászlót, ügyvezető titkárának Onhausz 

Miklóst, a Palestrina kórus karnagyaként vezetőségi tagnak Jobbágy Valért választja meg. 

Gazdasági felelősnek megválasztja Suvák Andreát, további elnökségi tagnak pedig Tiszai 

Lászlót. 

Közgyűlés kijelenti, hogy Jobbágy Valér egyéb társadalmi szervezetben betöltött funkcióját 

nem tekinti összeférhetetlennek. 

 

4/2009. számú határozat (2009. március 7.) 

Alakuló közgyűlés az Egyesület 2009. évre esedékes évi rendes tagi tagdíját 2000, azaz 

kétezer forintban, a pártoló tagi tagdíjat éves 5.000,- Ft azaz ötezer forintban, míg a nem 

természetes személy tagok tagdíját éves 20.000,- Ft azaz húszezer forintban állapítja meg. 

 

5/2009. sz. határozat (2009. április 11.) 

Közgyűlés elfogadja az Egyesület módosított Alapszabályát. Közgyűlés ezennel 

felhatalmazza az elnököt, a Palestrina kórus karnagyaként vezetőségi tagot és az ügyvezető 

titkárt a módosított Alapszabály aláírására. 

 

6/2009. számú határozat (2009. április 11.) 

Alakuló közgyűlés az egyesület elnökének tisztségében Tóth Lászlót, ügyvezető titkárának 

tisztségében Onhausz Miklóst, a Palestrina kórus karnagyaként vezetőségi tagnak tisztségében 

Jobbágy Valért megerősíti. Gazdasági felelős tisztségében megerősíti Suvák Andreát, további 

vezetőségi tagi tisztségében megerősíti pedig Tiszai Lászlót. 

A közgyűlés közfelkiáltással az egyesület tiszteletbeli elnökének tisztségében megerősíti 

Báthory Lászlót. 

 



7/2009. számú határozat (2009. szeptember 12.) 

A Közgyűlés jelen jegyzőkönyv 2. sz. melléklete által tartalmazott névsor szerinti 36 fő 

pártoló tagkénti, továbbá Király Lászlóné és Fodor Gabriella rendes tagkénti tagfelvételéhez 

hozzájárul. Közgyűlés felszólítja az ügyvezető titkárt, hogy az elmaradt tagfelvételi kérelmek 

beadását a lehető leghamarabb eszközölje ki az érintetteknél. 

 

8/2009. számú határozat (2009. szeptember 12.) 

A Közgyűlés elhatározza, hogy elindítja a Krómy Judit emléktáblájának elhelyezéséhez 

szükséges hivatali eljárást, és megbízza az ügyvezető titkárt, hogy szerezze meg a szükséges 

engedélyeket. 

 

9/2009. számú határozat (2009. december 20.) 

A Közgyűlés hozzájárul, hogy indokolt esetben csökkentett tagdíj befizetése mellett is pártoló 

tagjai sorába fogadjon csatlakozni szándékozó személyeket, de minden kérelem külön 

elbírálás alá esik. A kérelmekről a Közgyűlési határoz. 

 

10/2009. számú határozat (2009. december 20.) 

A Közgyűlés jelen jegyzőkönyv 2. melléklete által tartalmazott névsor szerinti 11 fő pártoló 

tagkénti tagfelvételéhez hozzájárul. Közgyűlés felszólítja az ügyvezető titkárt, hogy az 

elmaradt tagfelvételi kérelmek beadását a lehető leghamarabb eszközölje ki az érintetteknél. 

 

 

2010 
 

 

1/2010. számú határozat (2010. február 20.) 

A Közgyűlés 18 igen szavazattal (egyhangúlag) Gegesyné Regős Orsolyát bízta meg a 

jegyzőkönyv vezetésével. 

 

2/2010. számú határozat (2010. február 20.) 

A Közgyűlés 18 igen szavazattal (egyhangúlag) Bizse Katalint és Pálmai Miklóst bízta meg a 

jegyzőkönyv hitelesítésével. 

 

3/2010. számú határozat (2010. február 20.) 

A Közgyűlés 17 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi napirendet fogadta el: 

- Éves cselekvési terv 

- 2009. évi közhasznúsági jelentés 

- 2010. évi költségvetés 

- 2010. évi tagdíjak mértéke 

- Tiszteletbeli elnök pozíciója 

- Krómy Judit emléktáblájával kapcsolatos 8/2009. (IX. 12.) számú határozat módosítása 

- Major Szabolcs Álmos felvétele rendes tagnak 

- Pártoló tagok felvétele 

- Alapszabály módosítása 

- Próbaterem ügye 

 

4/2010. számú határozat (2010. február 20.) 

A Közgyűlés 18 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi cselekvési programot fogadta el: 

- 2010. március 9. – Éneklés Báthory László temetésén 

- 2010. április 1. – Nagycsütörtökön este koncert a Székesegyházban 



- 2010. május 15-16. – Részvétel a Piliscsabai Egyházzenei Napokon, vasárnap éneklés egy 

budapesti templomban 

- 2010. június 26. – Juniális Püspökszentlászlón 

- 2010. november – Részvétel a Szent Cecília-napi egyházzenei áhítaton 

- 2010. második felében – CD-felvétel 

 

5/2010. számú határozat (2010. február 20.) 

A Közgyűlés 18 igen szavazattal (egyhangúlag) a 2009. évi közhasznúsági jelentést elfogadta. 

 

6/2010. számú határozat (2010. február 20.) 

A Közgyűlés 18 igen szavazattal (egyhangúlag) a 2010. évi költségvetést elfogadta. 

 

7/2010. számú határozat (2010. február 20.) 

A Közgyűlés 18 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy a tagdíj mértékét nem 

változtatja meg, így ez 2010-ben rendes tagoknak 2000 Ft/év, pártoló tagoknak 5000 Ft/év 

marad. 

 

8/2010. számú határozat (2010. február 20.) 

A Közgyűlés 18 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy 8/2009. (IX. 12.) számú 

határozatát visszavonja. 

 

9/2010. számú határozat (2010. február 20.) 

A Közgyűlés 18 igen szavazattal (egyhangúlag) Major Szabolcs Álmost rendes tagnak 

felvette. 

 

10/2010. számú határozat (2010. február 20.) 

A Közgyűlés 18 igen szavazattal (egyhangúlag) Bognár Ferencnét, Dr. Göde Gizellát, Kerner 

Klárát, Dr. Marosy Jenőt, Milovecz Ágotát, Tímár Teréz Piát, Tóth Jánost és Vidáné Kresz 

Beátát pártoló tagnak felveszi. 

 

11/2010. számú határozat (2010. február 20.) 

A Közgyűlés 17 igen és 1 nem szavazattal úgy határozott, hogy az egyesület könyvelőjének – 

munkája elismeréseként – egyszeri 10.000,- (tízezer) Ft juttatást adjon. 

 

12/2010. számú határozat (2010. december 18.) 

A Közgyűlés a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésével egyhangúlag Onhausz Miklóst, a 

jegyzőkönyv hitelesítésével Simon Krisztinát és Jobbágy Kornélt bízta meg. 

 

13/2010. számú határozat (2010. december 18.) 

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 

1. Alapszabály módosítása 

2. Rendes tagfelvétellel kapcsolatos döntés 

3. Pártoló tagfelvétellel kapcsolatos döntés 

 

14/2010. sz. határozat (2010. december 18.) 

A Közgyűlés 18 ellenszavazattal 3 igen szavazat ellenében az örökös tagság intézményének 

létrehozását nem látja indokoltnak. 

 

 

 



15/2010. sz. határozat (2010. december 18.) 

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Egyesület módosított Alapszabályát, és felhatalmazza 

az elnököt, a Palestrina kórus karnagyaként vezetőségi tagot és az ügyvezető titkárt a 

módosított Alapszabály aláírására. 

 

16/2010 . sz. határozat (2010. december 18.) 

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat nélkül hozzájárul, hogy a 9/2009. sz. határozat 

megváltoztatása tárgyában napirenden kívül döntés szülessen. 

 

17/2010. sz. határozat (2010. december 18.) 

A Közgyűlés egyhangúlag hozzájárul, hogy a 9/2009. sz. határozat szerinti, csökkentett 

pártolói tagdíj fizetése iránti kérelmeket a Vezetőség bírálja el. 

 

18/2010. sz. határozat (2010. december 18.) 

A Közgyűlés jelen jegyzőkönyv 2. melléklete által tartalmazott névsor szerinti 4 fő rendes 

tagkénti tagfelvételéhez hozzájárul. 

 

19/2010. sz. határozat (2010. december 18.) 

A Közgyűlés jelen jegyzőkönyv 2. melléklete által tartalmazott névsor szerinti 7 fő pártoló 

tagkénti tagfelvételéhez hozzájárul. Közgyűlés felszólítja az ügyvezető titkárt, hogy az 

elmaradt tagfelvételi kérelmek beadását eszközölje ki az érintetteknél. 

 

 

2011 
 

 

1/2011. számú határozat (2011. március 23.) 

A Közgyűlés a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésével egyhangúlag Onhausz Miklóst, a 

jegyzőkönyv hitelesítésével Benyovszky Ágnest és Jobbágy Kornélt bízza meg. 

 

2/2011. számú határozat (2011. március 23.) 

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadja el: 

1.) 2010. évi közhasznúsági jelentés elfogadása 

2.) 2011. évi költségvetés elfogadása 

3.) 2011. évi éves munkaterv elfogadása 

4.) A tagdíj mértékének meghatározása a 2011. évre 

5.) Két rendes és egy pártoló tag törlése 

 

3/2011. számú határozat (2011. március 23.) 

A Közgyűlés az Egyesület 2010. évi közhasznúsági jelentését 19 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadja. 

 

4/2011. számú határozatot (2011. március 23.) 

A Közgyűlés az Egyesület 2011. évi költségvetését 19 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

5/2011. számú határozat (2011. március 23.) 

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi működési 

tervet fogadja el a 2011. évre: 

2011. május eleje – CD-felvétel (NKA-pályázat megvalósítás) 



2011. június 1. – 2011. szeptember 30. – NCA-pályázat megvalósítási időszak 

2011. június vége – július eleje – CD-bemutató koncert 

2011. július 16. – Simon Krisztina és Wéber József esküvője Tolnán 

2011. augusztus 15. – NKA-pályázat elszámolási határideje 

2011. augusztus vége – Közösségépítő sport-nap 

2011. november – Cecília hangverseny 

 

6/2011. számú határozat (2011. március 23.) 

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, egyhangúlag a 2011. évi tagdíj mértékét a rendes tagok 

számára 2000 Ft-ban, a pártoló tagok számára 5000 Ft-ban határozza meg. 

 

7/2011. számú határozat (2011. március 23.) 

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy Horváth Mária és Vancsa 

Barbara rendes tagságát megszünteti, továbbá törli a pártoló tagok közül Milovecz Ágotát, 

amelyről érintettek postai úton értesítést kapnak. 

 

8/2011. számú határozat (2011. április 22.) 

A Közgyűlés a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésével egyhangúlag Onhausz Miklóst, a 

jegyzőkönyv hitelesítésével Magyari Évát és Jobbágy Kornélt bízza meg. 

 

9/2011. számú határozat (2011. április 22.) 

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadja el: 

1.) Az Alapszabály módosítása 

 

10/2011. számú határozat (2011. április 22.) 

A Glatt Ignác Egyesület Közgyűlése az Alapszabály előterjesztés szerinti módosítását 20 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadja. 

 

 

2012 
 

 

1/2012. számú határozat (2012. március 03.) 

A Közgyűlés a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésével egyhangúlag Onhausz Miklóst, a 

jegyzőkönyv hitelesítésével Vörösné Károly Andreát és Jobbágy Kornélt bízza meg. 

 

2/2012. számú határozat (2012. március 03.) 

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadja el: 

1.) 2011. évi közhasznúsági jelentés (benne: pénzügyi beszámoló) elfogadása 

2.) 2012. évi költségvetés elfogadása 

3.) 2012. évi éves munkaterv elfogadása 

4.) A tagdíj mértékének meghatározása a 2012. évre 

5.) Egy pártoló tag törlése 

 

3/2012. számú határozat (2012. március 03.) 

A Közgyűlés az Egyesület 2011. évi közhasznúsági jelentését 21 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadja. 

 

 

 



4/2012. számú határozatot (2012. március 03.) 

A Közgyűlés az Egyesület 2012. évi költségvetését 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

5/2012. számú határozat (2012. március 03.) 

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi működési 

tervet fogadja el a 2012. évre: 

2012. első félév – hangszervásárlás  

2012. május eleje – CD-felvétel 

2012. június vége – július eleje – CD-bemutató koncert 

2012. augusztus – közösségépítő sport-nap 

2012. november – Cecília hangverseny 

2012. december – adventi hangverseny Nagydorogon 

 

6/2012. számú határozat (2012. március 03.) 

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúlag a 2012. évi tagdíj mértékét a rendes tagok 

számára 2000 Ft-ban, a pártoló tagok számára 5000 Ft-ban határozza meg. 

 

7/2012. számú határozat (2012. március 03.) 

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy saját kérésére törli a pártoló 

tagok közül Péterfalvy Istvánt. 

 

8/2012. számú határozat (2012. október 20.) 

A Közgyűlés a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésével egyhangúlag Onhausz Miklóst, a 

jegyzőkönyv hitelesítésével Wéber-Simon Krisztinát és Jobbágy Kornélt bízza meg. 

 

9/2012. számú határozat (2012. október 20.) 

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadja el: 

1.) Az Alapszabály módosítása 

2.) Egy rendes és egy pártoló tag törlése 

 

10/2012. számú határozat (2012. október 20.) 

A Glatt Ignác Egyesület Közgyűlése az Alapszabály előterjesztés szerinti módosítását 21 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadja. 

 

11/2012. számú határozat (2012. október 20.) 

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy saját kérésére törli a rendes 

tagok közül Major Szabolcs Álmost, továbbá törli a pártoló tagok közül Boglári Tamást. 

 

 

2013 
 

 

1/2013. számú határozat (2013. május 25.) 

A Közgyűlés a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésével egyhangúlag Onhausz Miklóst, a 

jegyzőkönyv hitelesítésével Jobbágy-Radó Júliát és Schubert Barnabást bízza meg. 

 

2/2013. számú határozat (2013. május 25.) 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadja el: 

1.) 2012. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása 



2.) 2013. évi költségvetés-tervezet elfogadása 

3.) 2013. évi éves munkaterv elfogadása 

4.) A tagdíj mértékének meghatározása a 2013. évre 

5.) Két rendes és két pártoló tag törlése 

6.) Az énekesi utánpótlás kérdésének megvitatása 

 

3/2013. számú határozat (2013. május 25.) 

A Közgyűlés az Egyesület 2012. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolóját és annak 

közhasznúsági mellékletét 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 

 

4/2013. számú határozatot (2013. május 25.) 

A Közgyűlés az Egyesület 2013. évi költségvetését 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

5/2013. számú határozat (2013. május 25.) 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi működési 

tervet fogadja el a 2012. évre: 

2013. június 7-8-9. és 21-22-23. – CD-felvétel 

2013. június v. július– jótékonysági koncert a Tüzér utcai idősek otthonában 

2013. harmadik negyedév – az MMA-pályázat sikeressége esetén hangszervásárlás 

2013. szeptember vége – CD-bemutató koncert Pécsett 

2013. szeptember-október – tagtoborzó kampány 

2013. negyedik negyedév – CD-bemutató koncertek és más fellépések (Budapest, Eszék, 

Szekszárd, Kaposvár) 

2013. november – Cecília hangverseny 

 

6/2013. számú határozat (2013. május 25.) 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag a 2013. évi tagdíj mértékét a rendes tagok 

számára 2000 Ft-ban, a pártoló tagok számára 5000 Ft-ban határozza meg. 

 

7/2013. számú határozat (2013. május 25.) 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy saját kérésére törli a rendes 

tagok közül Bizse Katalint és Horváth Bálintot, a pártoló tagok közül pedig dr. Göde Gizellát 

és Tóth Veronika Viktóriát. 

 

 

2014 
 

 

1/2014. számú közgyűlési határozat (május 10.) 

A Közgyűlés a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésével egyhangúlag Dvorácskó Lillát, a 

jegyzőkönyv hitelesítésével Benyovszky Monikát és Jobbágy-Radó Júliát bízza meg. 

 

2/2014. számú közgyűlési határozat (május 10.) 

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadja el: 

1.) 2013. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása 

2.) 2014. évi költségvetés-tervezet elfogadása 

3.) 2014. évi éves munkaterv elfogadása 

4.) A tagdíj mértékének meghatározása a 2014. évre 

5.) Tisztújítás 



6.) Tiszteletbeli elnök megválasztása 

7.) Alapszabály módosítása 

8.) Két pártoló tag törlése, tájékoztatás további tagsági ügyekről 

9.) Tisztségviselőkkel kötött szerződések jóváhagyása 

 

3/2014. számú közgyűlési határozat (május 10.) 

A Közgyűlés az Egyesület 2013. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolóját és annak 

közhasznúsági mellékletét 20 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 

 

4/2014. számú közgyűlési határozat (május 10.) 

A Közgyűlés az Egyesület 2014. évi költségvetését 20 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

5/2014. számú közgyűlési határozat (május 10.) 

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi működési 

tervet fogadja el a 2014. évre: 

2014. nyár-ősz - kottatár bővítés 

2014. nyár-ősz - 2015. évi CD-kiadás előkészületei - kutatómunka és forrásteremtés 

2014. szeptember - csapatépítés: sportnap, vagy kirándulás 

2014. negyedik negyedév – a Palestrina Kórus utazása Szegedre vagy Veszprémbe 

(egyházmegyei pályázati eredményesség esetén) 

2014. negyedik negyedév – a Palestrina Kórus koncertje angol reneszánsz művekből Pécsett 

2014. november – a Palestrina Kórus részvétele Cecília hangverseny 

 

6/2014. számú közgyűlési határozat (május 10.) 

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, egyhangúlag a 2014. évi tagdíj mértékét a rendes tagok 

számára 2000 Ft-ban, a pártoló tagok számára 5000 Ft-ban határozza meg. 

 

7/2014. számú közgyűlési határozat (május 10.) 

A Közgyűlés egyhangúlag az Egyesület Elnökségi tagjává választja Benyovszky Monikát, 

Jobbágy Valért, Onhausz Miklóst, Suvák Andreát és Wéber Józsefet. 

 

Az Elnökség a Ptk 3:78 § értelmében maga választja elnökét. A teljes számban jelenlévő új 

Elnökség elnökké Onhausz Miklóst, alelnökké Suvák Andreát választja, mindkettőjük 

esetében 4 igen szavazattal és egy tartózkodással. 

 

8/2014. számú közgyűlési határozat (május 10.) 

A Közgyűlés közfelkiáltással, 19 igen szavazattal, az érintett tartózkodása mellett az 

Egyesület leköszönő elnökét, Tóth Lászlót a Glatt Ignác Egyesület tiszteletbeli elnökévé 

választja meg. 

 

9/2014. számú közgyűlési határozat (május 10.) 

A Közgyűlés egyhangú döntéssel a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt 

elfogadja. 

 

10/2014. számú közgyűlési határozat (május 10.) 

A Közgyűlés egyhangú döntéssel törli a pártoló tagok közül Binder Richárdot és dr. Szilágyi 

Károlynét. 

 

 



11/2014. számú közgyűlési határozat (május 10.) 

A Közgyűlés 17 igen szavazattal és három tartózkodással (az érintett és közeli hozzátartozói) 

a Jobbágy Valérral kötött megbízási szerződést jóváhagyja.  

 

12/2014. számú közgyűlési határozat (május 10.) 

A Közgyűlés 18 igen szavazattal és két tartózkodással (az érintett és közeli hozzátartozója) az 

Onhausz Miklóssal kötött megbízási szerződést jóváhagyja.  

 

13/2014. számú közgyűlési határozat (július 09.) 

A Közgyűlés a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésével egyhangúlag Dvorácskó Lillát, a 

jegyzőkönyv hitelesítésével Schubert Barnabást és Jobbágy-Radó Júliát bízza meg. 

 

14/2014. számú közgyűlési határozat (július 09.) 

A Közgyűlés egyhangú döntéssel az alábbi napirendet fogadja el: 

1.) Alapszabály módosítása 

 

15/2014. számú közgyűlési határozat (július 09.) 

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a módosított és egységes szerkezetbe 

foglalt Alapszabályt elfogadja.  

 

 

2015 
 

 

1/2015. számú közgyűlési határozat (március 28.) 

A Közgyűlés a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésével egyhangúlag Dvorácskó Lillát, a 

jegyzőkönyv hitelesítésével Benyovszky Monikát és Suvák Andreát bízza meg. 

 

2/2015. számú közgyűlési határozat (március 28.) 

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadja el: 

1.) 2014. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása 

2.) 2015. évi költségvetés-tervezet elfogadása 

3.) 2015. évi éves munkaterv elfogadása 

4.) A tagdíj mértékének meghatározása a 2015. évre 

5.) Határozathozatal az Egyesület hagyományőrző tevékenységéhez kapcsolódó sírgondozási 

tevékenység vállalásáról 

 

3/2015. számú közgyűlési határozat (március 28.) 

A Közgyűlés az Egyesület 2014. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolóját és annak 

közhasznúsági mellékletét 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 

 

4/2015. számú közgyűlési határozat (március 28.) 

A Közgyűlés az Egyesület 2015. évi költségvetését 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

5/2015. számú közgyűlési határozat (március 28.) 

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi működési 

tervet fogadja el a 2015. évre: 

2015. április 11. – Glatt-mise és az Egyesület tagságának találkozója 

2015. április 25. – családi nap a Tettyén (pétanque-verseny, egyebek) 



2015. július 13. – esküvő (tiszteletdíjas) 

2015. július 26. – a vasárnapi misén: Liszt: Szekszárdi mise (a Schola Cantorum Sopianensis 

és a Szekszárdi Madrigálkórus közreműködésével) (Europa Cantat) 

2015. nyár-ősz – a 2016. évi CD-kiadás előkészítése (kutatómunka és forrásteremtés) 

2015. augusztus-szeptember egyik szombatján – Hőgyész, szentmise és temetőlátogatás 

(Mayer Ferenc) 

2015. október 10. v. 17. – énekiskolások találkozója (25 éve alakult a Püspöki Énekiskola) 

2015. október 25. – Szajk, szentmise és temetőlátogatás (Hergenrőder Miklós) 

2015. november –részvétel a Cecília hangversenyen 

2015. ősz-tél – koncert angol reneszánsz művekből Pécsett 

 

6/2015. számú közgyűlési határozat (március 28.) 

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a 2015. évi tagdíj mértékét a rendes tagok 

számára 2000 Ft-ban, a pártoló tagok számára 5000 Ft-ban határozza meg. 

 

7/2015. számú közgyűlési határozat (március 28.) 

A Közgyűlés 11 igen szavazattal és 2 tartózkodással hozzájárul, hogy amennyiben az 

Egyesület által ápolt hagyományhoz kötődő személyek meg nem váltott végső nyughelyeinek 

megőrzése, ill. a még nem lejárt, de gondozatlan sírok méltó állapotban tartása más módon 

nem biztosított, az Elnökség az Egyesület nevében sírgondozási feladatokat vállaljon, és 

ennek feltételeit szükség esetén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, ill. a Pécsi 

Temetkezési Kft.-vel szerződésben rögzítse. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az elvállalt 

feladat teljesítéséhez időszakonként a tagság élőmunka-ráfordítása szükséges, ill. esetenként 

az állagmegőrzés az Egyesületre – lehetőségeit meg nem haladó – anyagi terhet róhat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozatok tára II. – Vezetőségi/Elnökségi határozatok 
 

(az Alapszabály IV/B/5/l. pontja értelmében) 

 

 

2011 
 

 

1/2011. számú vezetőségi határozat (2011. március 05.) 

A Vezetőség a 2010. évi közhasznúsági jelentést elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti. 

 

2/2011. számú vezetőségi határozatot (2011. március 05.) 

A Vezetőség a 2011. évi költségvetés-tervezetet a fenti módosításokkal elfogadásra a 

Közgyűlés elé terjeszti. 

 

3/2011. számú vezetőségi határozat (2011. március 05.) 

A Vezetőség az alábbi éves munkatervet terjeszti esetleges kiegészítésre és elfogadásra a 

Közgyűlés elé: 

2011. május eleje – CD-felvétel (NKA-pályázat megvalósítás) 

2011. június 1. – 2011. szeptember 30. – NCA-pályázat megvalósítási időszak 

2011. június vége – július eleje – CD-bemutató koncert 

2011. július 16. – Simon Krisztina és Wéber József esküvője Tolnán 

2011. augusztus 15. – NKA-pályázat elszámolási határideje 

2011. november – Cecília hangverseny 

 

4/2011. számú vezetőségi határozat (2011. március 05.) 

A Vezetőség javasolja a Közgyűlésnek, hogy a tagdíj mértékén ne változtasson, azt a rendes 

tagok számára 2000 Ft-ban, a pártoló tagok számára 5000 Ft-ban határozza meg. 

 

5/2011. számú vezetőségi határozat (2011. március 05.) 

A Vezetőség javasolja a Közgyűlésnek, hogy Horváth Mária és Vancsa Barbara rendes 

tagságát határozattal szüntesse meg, továbbá törölje a pártoló tagok közül Milovecz Ágotát. 

 

6/2011. számú vezetőségi határozat (2011. március 05.) 

A Vezetőség Binder Richárdot, Poórné Kopcsányi Gemmát és Török Miklóst a pártoló tagok 

sorába felveszi. 

 

7/2011. számú vezetőségi határozatot (2011. március 05.) 

A Vezetőség a készülő CD-k elosztásával kapcsolatban a következő szabályozást alkotja: 

Ingyenesen az alábbiak juthatnak CD-hez: 

- rendes és pártoló tagok – 1 példány (Alapszabály szerint) 

- a CD-n esetlegesen közreműködő nem rendes tagok (kisegítők) – 1 példány 

- karnagy – 50 (ötven) példány 

- az Egyesületet rendszeresen segítő személyek, továbbá a CD létrehozásában nem 

énekesként közreműködők – 1 példány 

- esetlegesen májusig jelentkező szponzorok – 5000 Ft-onként 1 példány 

- a Székesegyházi Plébánia a 200.000,- Ft támogatás fejében – 200 (kettőszáz) példány 

- reprezentáció (később összeállítandó lista alapján) – 1-1 példány 

A CD árát a Vezetőség 2000 Ft-ban határozza meg. Rendes és pártoló tagok a 

tiszteletpéldányon felüli példányokat 1500 Ft-os áron vásárolhatják meg. 



8/2011. számú vezetőségi határozatot (2011. március 05.) 

A Vezetőség elhatározza, hogy az Egyesület tagsága a már kialakult gyakorlat szerint – 

amennyiben a haláleset idejében tudomására jut – minden rendes, ill. pártoló tag temetésén 

sírcsokorral búcsúzik az elhunyttól. 

 

9/2011. számú vezetőségi határozatot (2011. március 05.) 

A Vezetőség a Glatt Ignác Közhasznú Egyesület évi rendes közgyűlését 2011. március 26. 

napján 19.00 órára hívja össze az alábbi napirenddel: 

1.) 2010. évi pénzügyi közhasznúsági jelentés elfogadása 

2.) 2011. évi költségvetés elfogadása 

3.) 2011. évi éves munkaterv elfogadása 

4.) A tagdíj mértékének meghatározása a 2011. évre 

5.) Két rendes és egy pártoló tag törlése 

6.) Énekkari örökös tagság kérdése 

A Közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az egyesület rendes tagjainak 50 

%-a és még 1 fő jelen van. A távollevő, de teljes körű meghatalmazást adó tag jelenlevőnek 

számít. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés a határozatképtelennek 

bizonyuló Közgyűlés kezdő időpontja után 30 perccel, azaz 2011. március 26. napján 19.30 

órakor kezdődik azonos napirenddel, s ez a megjelentek számára tekintet nélkül 

határozatképes. 

 

10/2011. számú vezetőségi határozat (2011. április 02.) 

A Vezetőség hozzájárul az ügyvezető titkár ismertetett feltételek szerinti foglalkoztatásához, 

és az ehhez szükséges, egy ponton módosított Alapszabály-tervezetet elfogadásra a Közgyűlés 

elé terjeszti. 

 

11/2011. számú vezetőségi határozatot (2011. április 02.) 

A Vezetőség a Glatt Ignác Közhasznú Egyesület közgyűlését 2011. április hónap 22. napján 

16.30 órára hívja össze az alábbi napirenddel: 

1.) Az Alapszabály módosítása 

A Közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az egyesület rendes tagjainak 50 

%-a és még 1 fő jelen van. A távollevő, de teljes körű meghatalmazást adó tag jelenlevőnek 

számít. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés a határozatképtelennek 

bizonyuló Közgyűlés kezdő időpontja után 30 perccel, azaz 2011. április 22. napján 17.00 

órakor kezdődik azonos napirenddel, s ez a megjelentek számára tekintet nélkül 

határozatképes. 

 

 

2012 
 

 

1/2012. számú vezetőségi határozat (2012. február 11.) 

A Vezetőség a 2012. évi közhasznúsági jelentést és pénzügyi beszámolót elfogadásra a 

Közgyűlés elé terjeszti. 

 

2/2012. számú vezetőségi határozatot (2012. február 11.) 

A Vezetőség a 2012. évi költségvetés-tervezetet elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti. 

 

 

 



3/2012. számú vezetőségi határozat (2012. február 11.) 

A Vezetőség az alábbi éves munkatervet terjeszti esetleges kiegészítésre és elfogadásra a 

Közgyűlés elé: 

2012. első félév – hangszervásárlás  

2012. május eleje – CD-felvétel 

2012. június vége – július eleje – CD-bemutató koncert 

2012. augusztus – közösségépítő sport-nap 

2012. november – Cecília hangverseny 

2012. december – adventi hangverseny Nagydorogon 

 

4/2012. számú vezetőségi határozat (2012. február 11.) 

A Vezetőség javasolja a Közgyűlésnek, hogy a tagdíj mértékén ne változtasson, azt a rendes 

tagok számára 2000 Ft-ban, a pártoló tagok számára 5000 Ft-ban határozza meg. 

 

5/2012. számú vezetőségi határozat (2012. február 11.) 

A Vezetőség javasolja a Közgyűlésnek, hogy saját kérésére törölje a pártoló tagok közül 

Péterfalvy Istvánt. 

 

6/2012. számú vezetőségi határozat (2012. február 11.) 

A Vezetőség Mayer Ferencet, Ratár Máriát és Dr. Radnai Lászlónét a pártoló tagok sorába 

felveszi. 

 

7/2012. számú vezetőségi határozat (2012. február 11.) 

A Vezetőség Bágyi Esztert, Hervanek Lillát és Poórné Gál Katalint a rendes tagok sorába 

felveszi. 

 

8/2012. számú vezetőségi határozatot (2012. február 11.) 

A Vezetőség a Glatt Ignác Közhasznú Egyesület évi rendes közgyűlését 2012. március 03. 

napján 19.00 órára hívja össze az alábbi napirenddel: 

1.) 2011. évi közhasznúsági jelentés elfogadása 

2.) 2012. évi költségvetés elfogadása 

3.) 2012. évi éves munkaterv elfogadása 

4.) A tagdíj mértékének meghatározása a 2012. évre 

5.) Egy pártoló tag törlése 

A Közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az egyesület rendes tagjainak 50 

%-a és még 1 fő jelen van. A távollevő, de teljes körű meghatalmazást adó tag jelenlevőnek 

számít. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés a határozatképtelennek 

bizonyuló Közgyűlés kezdő időpontja után 30 perccel, azaz 2012. március 03. napján 19.30 

órakor kezdődik azonos napirenddel, s ez a megjelentek számára tekintet nélkül 

határozatképes. 

 

9/2012. számú vezetőségi határozatot (2012. július 09.) 

A Vezetőség a készülő CD-k elosztásával kapcsolatban a következő szabályozást alkotja: 

Ingyenesen az alábbiak juthatnak CD-hez: 

- rendes és pártoló tagok – 1 példány (Alapszabály szerint). 2011. évi tagdíjhátralék 

esetén a tagilletmény nem kerül átadásra. 

- a CD-n közreműködő nem tagok (kisegítők) – 1 példány 

- karnagy – 50 (ötven) példány 

- az Egyesületet rendszeresen segítő személyek, továbbá a CD létrehozásában nem 

énekesként közreműködők – 1 példány 



- a Pécsi Püspöki Énekiskola Alapítvány a 200.000,- Ft támogatás fejében – 200 

(kettőszáz) példány 

- az Országos Magyar Cecília Egyesület a 100.000,- Ft támogatás fejében – 100 

(egyszáz) példány 

- a Szigetvári Takarékszövetkezet az elnökség létszámának megfelelő, illetve azt 

némileg meghaladó példány 

- reprezentáció (később összeállítandó lista alapján) – 1-1 példány 

A CD árát a Vezetőség 2000 Ft-ban határozza meg. Rendes és pártoló tagok a 

tiszteletpéldányon felüli példányokat 1500 Ft-os áron vásárolhatják meg. 

 

10/2012. számú vezetőségi határozat (2012. július 09.) 

A Vezetőség – egyöntetűen etikátlannak tartva Szamosi Szabolcs hangszerbeszerzéssel 

kapcsolatos eljárását – felkéri Jobbágy Valér karnagyot, hogy egyeztessen a kérdésről 

Garadnay Balázs székesegyházi plébánossal. A helyzet rendezéséig a tagság felé közvetítendő 

vezetőségi álláspont az, hogy a hangszer ügye folyamatban van.  

 

11/2012. számú vezetőségi határozat (2012. július 09.) 

A Vezetőség határozatban hívja fel a Palestrina Kórus tagságának a figyelmét a kollegialitás 

elvének szem előtt tartására, kéri a tagokat, hogy lehetőség szerint a nyári hónapokban is 

vállaljanak részt a szolgálatból, odafigyelve szólamuk és az énekkar működőképességére és a 

szólamtársak teherviselésének arányosságára egyaránt. A Vezetőség nyomatékosan kéri 

továbbá a tagokat, hogy távollétüket előre jelezzék, és felkéri Onhausz Miklós titkárt az 

előrejelzésre alkalmas táblázat kifüggesztésére. 

 

12/2012. számú vezetőségi határozat (2012. július 09.) 

A Vezetőség a körülmények mérlegelése után kijelenti, hogy a Palestrina Kórus énekesi 

utánpótlásának biztosítása az Egyesület Vezetőségének feladata, amelyben számít a tagság 

aktivitására, ill. szükség esetén munkacsoport felállítását kezdeményezi. 

 

13/2012. számú vezetőségi határozat (2012. július 09.) 

A Palestrina Kórusba belépni szándékozó énekesek alkalmasságát (legkésőbb) a karban töltött 

első hónap után az énekkar karnagya egyéni meghallgatás keretén belül is megvizsgálja, s 

ezután születik döntés a közös munka folytatásáról. 

 

14/2012. számú vezetőségi határozat (2012. július 09.) 

A Vezetőség a közösségépítő sportnapot 2012. szeptember 01. napjára (szombat) hirdeti meg. 

A pályabérleti díj és a versenyek díjai az egyesületi pénztárat terhelik. 

 

15/2012. számú vezetőségi határozatot (2012. július 09.) 

A Vezetőség a CD-bemutató koncertet 2012. szeptember 30. napjára (vasárnap), az esetleges 

budapesti vendégszereplést 2012. október 06. napjára (szombat) tervezi, egyúttal felkéri 

Jobbágy Valért és Onhausz Miklóst a plébániával, ill. a budapesti könyvkiadóval való 

egyeztetésre. 

 

16/2012. számú vezetőségi határozatot (2012. október 04.) 

A Vezetőség a két ponton módosított Alapszabály-tervezetet elfogadásra a Közgyűlés elé 

terjeszti. 

 

 

 



17/2011. számú vezetőségi határozat (2012. október 04.) 

A Vezetőség dr. Péterfalvy Istvánt, Plesz Anna Évát, Szakács Jánost és Zeyer Imrét a pártoló 

tagok sorába felveszi. 

 

18/2012. számú vezetőségi határozat (2012. október 04.) 

A Vezetőség javasolja a Közgyűlésnek, hogy törölje a rendes tagok közül Major Szabolcs 

Álmost, továbbá a pártoló tagok sorából Boglári Tamást. 

 

19/2011. számú vezetőségi határozatot (2012. október 04.) 

A Vezetőség a Glatt Ignác Közhasznú Egyesület rendkívüli közgyűlését 2012. október 20. 

napján 19.00 órára hívja össze az alábbi napirenddel: 

1.) Az Alapszabály módosítása 

2.) Egy rendes és egy pártoló tag törlése 

A Közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az egyesület rendes tagjainak 50 

%-a és még 1 fő jelen van. A távollevő, de teljes körű meghatalmazást adó tag jelenlevőnek 

számít. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés a határozatképtelennek 

bizonyuló Közgyűlés kezdő időpontja után 30 perccel, azaz 2012. október 20. napján 19.30 

órakor kezdődik azonos napirenddel, s ez a megjelentek számára tekintet nélkül 

határozatképes. 

 

 

2013 
 

 

1/2013. számú vezetőségi határozat (2013. május 04.) 

A Vezetőség a 2012. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolót és annak közhasznúsági 

mellékletét elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti. 

 

2/2013. számú vezetőségi határozatot (2013. május 04.) 

A Vezetőség a 2013. évi költségvetés-tervezetet elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti. 

 

3/2013. számú vezetőségi határozat (2013. május 04.) 

A Vezetőség az alábbi éves munkatervet terjeszti esetleges kiegészítésre és elfogadásra a 

Közgyűlés elé: 

2013. június 7-8-9. és 21-22-23. – CD-felvétel 

2013. június v. július– jótékonysági koncert a Tüzér utcai idősek otthonában 

2013. harmadik negyedév – az MMA-pályázat sikeressége esetén hangszervásárlás 

2013. szeptember vége – CD-bemutató koncert Pécsett 

2013. szeptember-október – tagtoborzó kampány 

2013. negyedik negyedév – CD-bemutató koncertek és más fellépések (Budapest, Szekszárd, 

Eszék, Kaposvár) 

2013. november – Cecília hangverseny 

 

4/2013. számú vezetőségi határozat (2013. május 04.) 

A Vezetőség javasolja a Közgyűlésnek, hogy a tagdíj mértékén ne változtasson, azt a rendes 

tagok számára 2000 Ft-ban, a pártoló tagok számára 5000 Ft-ban határozza meg. 

 

 

 

 



5/2013. számú vezetőségi határozat (2013. május 04.) 

A Vezetőség javasolja a Közgyűlésnek, hogy saját kérésére törölje a rendes tagok közül Bizse 

Katalint és Horváth Bálintot, valamint a pártoló tagok közül dr. Göde Gizellát és Tóth 

Veronika Viktóriát. 

 

6/2013. számú vezetőségi határozat (2013. május 04.) 

A Vezetőség dr. Barcza Tibornét és Tóth Jánosnét a pártoló tagok sorába felveszi. 

 

7/2013. számú vezetőségi határozatot (2013. május 04.) 

A Vezetőség a 2013. évben elkészülő CD-k elosztásával kapcsolatban a következő 

szabályozást alkotja: 

Ingyenesen az alábbiak juthatnak CD-hez: 

- rendes és pártoló tagok – 1 példány (Alapszabály szerint). 2012. évi tagdíjhátralék 

esetén a tagilletmény nem kerül átadásra. 

- a CD-n énekesként közreműködő rendes tagok – további 1 példány 

- a CD-n közreműködő nem tagok (kisegítő énekesek és orgonista) – 1 példány 

- karnagy – 50 (ötven) példány 

- az Egyesületet rendszeresen segítő személyek, továbbá a CD létrehozásában nem 

énekesként közreműködők – 1 példány 

- a felvétel helyszínét (Lyceum Templom) biztosító Pálos Rend – 5 példány 

- a Pécsi Püspöki Énekiskola Alapítvány a 200.000,- Ft támogatás fejében – 200 

(kettőszáz) példány 

- esetleges további támogatók – az elmúlt években a támogatók számára átadott 

mennyiség a támogatási összegnek megfelelően 

- reprezentáció (később összeállítandó lista alapján) – 1-1 példány 

A CD árát a Vezetőség 2000 Ft-ban határozza meg. Rendes és pártoló tagok a 

tiszteletpéldányon felüli példányokat 1500 Ft-os áron vásárolhatják meg. 

 

8/2013. számú vezetőségi határozatot (2013. május 04.) 

A Vezetőség a Glatt Ignác Közhasznú Egyesület évi rendes közgyűlését 2013. május 25. 

napján 19.00 órára hívja össze az alábbi napirenddel: 

1.) 2012. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása 

2.) 2013. évi költségvetés-tervezet elfogadása 

3.) 2013. évi éves munkaterv elfogadása 

4.) A tagdíj mértékének meghatározása a 2013. évre 

5.) Két rendes és két pártoló tag törlése 

6.) Az énekesi utánpótlás kérdésének megvitatása 

A Közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az egyesület rendes tagjainak 50 

%-a és még 1 fő jelen van. A távollevő, de teljes körű meghatalmazást adó tag jelenlevőnek 

számít. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés a határozatképtelennek 

bizonyuló Közgyűlés kezdő időpontja után 30 perccel, azaz 2013. május 25. napján 19.30 

órakor kezdődik azonos napirenddel, s ez a megjelentek számára tekintet nélkül 

határozatképes. 

 

2014 
 

 

1/2014. számú vezetőségi határozat (április 25.)  

A Vezetőség egyhangú döntéssel a 2013. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolót és annak 

közhasznúsági mellékletét elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti. 



2/2014. számú vezetőségi határozat (április 25.)  

A Vezetőség egyhangú döntéssel a 2014. évi költségvetés-tervezetet elfogadásra a Közgyűlés 

elé terjeszti.  

 

3/2014. számú vezetőségi határozat (április 25.) 

A Vezetőség egyhangú döntéssel az alábbi éves munkatervet terjeszti esetleges kiegészítésre 

és elfogadásra a Közgyűlés elé: 

2014. nyár-ősz - kottatár bővítés 

2014. nyár-ősz - 2015. évi CD-kiadás előkészületei - kutatómunka és forrásteremtés 

2014. szeptember - csapatépítés: sportnap, vagy kirándulás 

2014. negyedik negyedév – utazás Szegedre vagy Veszprémbe (egyházmegyei pályázati 

eredményesség esetén) 

2014. negyedik negyedév - koncert angol reneszánsz művekből Pécsett 

2014. november – Cecília hangverseny 

 

4/2014. számú vezetőségi határozat (április 25.) 

A Vezetőség egyhangú döntéssel javasolja a Közgyűlésnek, hogy a tagdíj mértékén ne 

változtasson, azt a rendes tagok számára 2000 Ft-ban, a pártoló tagok számára 5000 Ft-ban 

határozza meg. 

 

5/2014. számú vezetőségi határozat (április 25.) 

A Vezetőség egyhangú döntéssel a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt 

elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti. 

 

6/2014. számú vezetőségi határozat (április 25.) 

A Vezetőség egyhangú döntéssel, ill. az érintett személyek esetében négy igen szavazattal és 

egy tartózkodással az új vezetőségi (immár elnökségi) tagok megválasztása kapcsán az alábbi 

személyeket hozza javaslatba a Közgyűlés számára: Benyovszky Monika, Jobbágy Valér, 

Onhausz Miklós, Suvák Andrea és Wéber József. 

 

7/2014. számú vezetőségi határozat (április 25.) 

A Vezetőség négy igen szavazattal, az érintett tartózkodása mellett javasolja a Közgyűlésnek, 

hogy az Egyesület leköszönő elnökét, Tóth Lászlót a Glatt Ignác Egyesület tiszteletbeli 

elnökévé válassza meg. 

 

8/2014. számú vezetőségi határozat (április 25.) 

A Vezetőség egyhangú döntéssel Wéber Anitát és Wölfinger Kittit a rendes tagok sorába, 

Reményi Károlyt és dr. Somfai Magdolnát a pártoló tagok sorába felveszi. 

 

9/2014. számú vezetőségi határozat (április 25.) 

A Vezetőség egyhangú döntéssel Kardos István, Regős Orsolya és Zakariás Pálma rendes 

tagokat kérésükre pártoló tagokká átsorolja, a pártoló tagok közé felveszi. 

 

10/2014. számú vezetőségi határozat (április 25.) 

A Vezetőség egyhangú döntéssel Kardos István és Zakariás Pálma számára kedvezményes 

pártolói tagdíjat állapít meg, amely a rendes tagdíjjal megegyező összegű. 

 

11/2014. számú vezetőségi határozat (április 25.) 

A Vezetőség tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Wölfinger Kittit rendes tagnak, Reményi 

Károlyt és dr. Somfai Magdolnát pártoló tagnak felvette, Kardos István, Regős Orsolya és 



Zakariás Pálma rendes tagokat kérésükre pártoló tagokká átsorolta, továbbá, hogy Najbauer 

Noémi rendes tag, valamint Ivasivka Mátyás, dr. Kellermayer Miklósné, Kovács Ildikó, 

Onhausz Nikolett és Vajk József pártoló tagok tagsági viszonya kilépéssel megszűnt. 

 

12/2014. számú vezetőségi határozat (április 25.) 

A Vezetőség egyhangú döntéssel javasolja a Közgyűlésnek, hogy törölje a pártoló tagok közül 

Binder Richárdot és dr. Szilágyi Károlynét, akik a 2012. és 2013. években sem fizették be a 

pártoló tagdíjat. 

 

13/2014. számú vezetőségi határozat (április 25.) 

A Vezetőség négy igen szavazattal, az érintett tartózkodása mellett a Jobbágy Valérral kötött 

megbízási szerződést elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti.  

 

14/2014. számú vezetőségi határozat (április 25.) 

A Vezetőség négy igen szavazattal, az érintett tartózkodása mellett az Onhausz Miklóssal 

kötött megbízási szerződést elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti.  

 

15/2014. számú vezetőségi határozatot (április 25.) 

A Vezetőség a Glatt Ignác Közhasznú Egyesület évi rendes (egyben tisztújító) közgyűlését 

2014. május 10. napján 19.00 órára hívja össze a Pécsi Székesegyházi Plébánia (7621 Pécs, 

Szent István tér 14.) az alábbi napirenddel: 

1.) 2013. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása 

2.) 2014. évi költségvetés-tervezet elfogadása 

3.) 2014. évi éves munkaterv elfogadása 

4.) A tagdíj mértékének meghatározása a 2014. évre 

5.) Alapszabály módosítása 

6.) Tisztújítás 

7.) Tiszteletbeli elnök megválasztása 

8.) Két pártoló tag törlése, tájékoztatás további tagsági ügyekről 

9.) Tisztségviselőkkel kötött szerződések jóváhagyása 

A Közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az egyesület rendes tagjainak 50 

%-a és még 1 fő jelen van. A távollevő, de teljes körű meghatalmazást adó tag jelenlevőnek 

számít. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés a határozatképtelennek 

bizonyuló Közgyűlés kezdő időpontja után 30 perccel, azaz 2014. május 10. napján 19.30 

órakor kezdődik azonos napirenddel, s ez a megjelentek számára tekintet nélkül 

határozatképes. 

 

16/2014. számú vezetőségi határozat (június 24.) 

A Vezetőség egyhangú döntéssel a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt 

elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti. 

 

17/2014. számú vezetőségi határozatot (június 24.) 

A Vezetőség a Glatt Ignác Közhasznú Egyesület közgyűlését 2014. július hónap 09. napján 

19.00 órára hívja össze a Pécsi Székesegyházi Plébánia (7621 Pécs, Szent István tér 14.) az 

alábbi napirenddel: 

1.) Alapszabály módosítása 

A Közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az egyesület rendes tagjainak 50 

%-a és még 1 fő jelen van. A távollevő, de teljes körű meghatalmazást adó tag jelenlevőnek 

számít. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés a határozatképtelennek 

bizonyuló Közgyűlés kezdő időpontja után 30 perccel, azaz 2014. július 09. napján 19.30 



órakor kezdődik azonos napirenddel, s ez a megjelentek számára tekintet nélkül 

határozatképes. 

 

18/2014. számú vezetőségi határozat (december 30.) 

Az Elnökség Persson Erzsébetet egyhangú döntéssel felveszi a pártoló tagok sorába. 

 

19/2014. számú elnökségi határozat (december 30.) 

A Glatt Ignác Egyesület elnöksége a 2014. évben elnyert minisztériumi forrásból beszerzett – 

és beszerzendő – kottákat a Pécsi Székesegyház Palestrina Kórusának használatába adja. 

 

 

2015 
 

1/2015. számú vezetőségi határozat (március 7.)  
Az Elnökség egyhangú döntéssel a 2014. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolót és annak 

közhasznúsági mellékletét elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti. 

 

2/2015. számú vezetőségi határozat (március 7.) 
Az Elnökség egyhangú döntéssel a 2015. évi költségvetés-tervezetet elfogadásra a Közgyűlés 

elé terjeszti.  

 

3/2015. számú vezetőségi határozat (március 7.) 

Az Elnökség egyhangú döntéssel az alábbi éves munkatervet terjeszti esetleges kiegészítésre 

és elfogadásra a Közgyűlés elé: 

2015. április 11. – Glatt-mise és az Egyesület tagságának találkozója 

2015. április 25. – családi nap a Tettyén (pétanque-verseny, egyebek) 

2015. július 13. – esküvő (tiszteletdíjas) 

2015. július 26. – a vasárnapi misén: Liszt: Szekszárdi mise (a Schola Cantorum Sopianensis 

és a Szekszárdi Madrigálkórus közreműködésével) (Europa Cantat) 

2015. nyár-ősz – a 2016. évi CD-kiadás előkészítése (kutatómunka és forrásteremtés) 

2015. augusztus-szeptember egyik szombatján – Hőgyész, szentmise és temetőlátogatás 

(Mayer Ferenc) 

2015. október 10. v. 17. – énekiskolások találkozója (25 éve alakult a Püspöki Énekiskola) 

2015. október 25. – Szajk, szentmise és temetőlátogatás (Hergenrőder Miklós) 

2015. november –részvétel a Cecília hangversenyen 

2015. ősz-tél – koncert angol reneszánsz művekből Pécsett 

 

4/2015. számú vezetőségi határozat (március 7.) 

Az Elnökség egyhangú döntéssel javasolja a Közgyűlésnek, hogy a tagdíj mértékén ne 

változtasson, azt a rendes tagok számára 2000 Ft-ban, a pártoló tagok számára 5000 Ft-ban 

határozza meg. 

 

5/2015. számú vezetőségi határozat (március 7.) 

Az Elnökség egyhangú döntéssel Tóth László tiszteletbeli elnököt, rendes tagot kérésére 

pártoló taggá átsorolja, a pártoló tagok közé felveszi. 

 

6/2015. számú vezetőségi határozat (március 7.) 

Az Elnökség a készítendő EMMI-pályázat főbb célkitűzéseinek az alábbiakat jelöli meg: 

kottatár rekonstrukció folytatása (kottabeszerzés), weblapkészítés, további PR-marketing 

költségek, karnagyi és elnöki tiszteletdíjak, adminisztrációs és kommunikációs költségek. 



7/2015. számú vezetőségi határozat (március 7.) 
Az Elnökség az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé: 

A Közgyűlés hozzájárul, hogy amennyiben az Egyesület által ápolt hagyományhoz kötődő 

személyek meg nem váltott végső nyughelyeinek megőrzése, ill. a még nem lejárt, de 

gondozatlan sírok méltó állapotban tartása más módon nem biztosított, az Elnökség az 

Egyesület nevében sírgondozási feladatokat vállaljon, és ennek feltételeit szükség esetén Pécs 

Megyei Jogú Város Önkormányzatával, ill. a Pécsi Temetkezési Kft.-vel szerződésben 

rögzítse. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az elvállalt feladat teljesítéséhez időszakonként 

a tagság élőmunka-ráfordítása szükséges, ill. esetenként az állagmegőrzés az Egyesületre – 

lehetőségeit meg nem haladó – anyagi terhet róhat. 

 

8/2015. számú vezetőségi határozat (március 7.) 

Az Elnökség a Glatt Ignác Közhasznú Egyesület évi rendes közgyűlését 2015. március 28. 

napján 16.30 órára hívja össze a Pécsi Székesegyház hittantermébe (amely jelenleg a 

Palestrina Kórus próbaterme): 

1.) 2014. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása 

2.) 2015. évi költségvetés-tervezet elfogadása 

3.) 2015. évi éves munkaterv elfogadása 

4.) A tagdíj mértékének meghatározása a 2015. évre 

A Közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az egyesület rendes tagjainak 50 

%-a és még 1 fő jelen van. A távollevő, de teljes körű meghatalmazást adó tag jelenlevőnek 

számít. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés a határozatképtelennek 

bizonyuló Közgyűlés kezdő időpontja után 30 perccel, azaz 2015. március 28. napján 17.00 

órakor kezdődik azonos napirenddel, s ez a megjelentek számára tekintet nélkül 

határozatképes. 

 


