
                                                                                                                      Jegyzőkönyv sablon                                                                                                                            

 

A szervezet neve, székhelye: Csanádpalotai Helytörténeti Egyesület 

    6913 Csanádpalota, Szent István utca 45. 

 

 

Jegyzőkönyv 
 

 

1. A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) 

a. közgyűlés           b. elnökség              c. kuratórium             d. egyéb: 

 

2. Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra), helye: 2020. augusztus 28. (péntek) 8,30 óra 

 

 

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: 

  - Benke Marcell László, az Egyesület elnöke 

  - az Elnökség tagjai közül: 

    - Hajas Lászlóné 

    - Gila Mihályné 

  - Benkéné Bogdán Zsuzsanna egyesületi tag 

 

 

4. Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés 

esetében) két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak. 

 

Az ülésen jelen lévők által 3 számú „igen” szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag, nyílt szavazással megválasztott 

levezető elnök neve: Benke Marcell László egyesületi elnök, 

jegyzőkönyvvezető neve: Gila Mihályné elnökségi tag. 

Határozat száma: 1/2020. (VIII. 29.) elnökségi határozat 

 

 

5. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel 

megállapítja, hogy az ülés (a válasz aláhúzandó) 

 

a. határozatképes 

Az öt fős Elnökségből távolmaradását más irányú elfoglaltsága miatt előzetesen jelezte Fejes 

Ferenc és Ádók István elnökségi tag. 

 

b. nem határozatképes 

 

 

6. Napirend 

A levezető elnök ezt követően javaslatot tesz az elnökségi ülés napirendjére. 

Napirendi pontok: 

1. Tájékoztató az Egyesület törvényszéki nyilvántartásba vételéről 

2. Az Egyesület székhelyének megtekintése, az épület helyiségeiben található helytörténeti 

anyag rendezésével kapcsolatos teendők megbeszélése 
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A javasolt napirendi pontokat a jelenlévők 3 számú „igen” szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadták. 

Határozat száma: 2/2020. (VIII. 29.) elnökségi határozat 

 

 

1. napirendi pont 

A levezető elnök tájékoztatja az Elnökség jelenlévő tagjait, hogy az Egyesületet a Szegedi 

Törvényszék 2020. július 17-én nyilvántartásba vette. Az Egyesület már rendelkezik 

adószámmal és cégkapuval, folyamatban van a statisztikai számjel kiadása, megnyitásra került 

a bankszámla is. Rendezésre vár még az aláírási címpéldány elkészíttetése a közjegyzőnél, 

melyet a pénzintézet kér. 

Elmondja, hogy a postai küldeményeket illetően megkérte a kézbesítőt, hogy a Csanádpalotai 

Helytörténeti Egyesület székhelyére érkező küldeményeket a saját lakcímére kézbesítsék. Az 

Egyesületet hivatalosan is bejelenti majd a postán. 

Bélyegzőt is szükséges készíttetni. 

A honlap www.csphelytortenet.hu még nincs teljesen rendben, a feltöltést még meg kell oldani. 

 

Az ülésen jelen lévők 3 számú „igen” szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadták  a Csanádpalotai Helytörténeti Egyesület 

törvényszéki  nyilvántartásba vételéről szóló tájékoztatót. 

Határozat száma: 3/2020. (VIII. 29.) elnökségi határozat 

 

 

2. napirendi pont 

A székhely épületének, helyiségeinek bejárása után a levezető elnök a teendőket összefoglalva 

az alábbiakat mondja el: 

 

Amint láttátok, rengeteg tárgy, írásbeli dokumentum van. Nem lehet tudni, hogy közülük mi 

került át ide a Tájházból és mi a Németi Bálint által összegyűjtött anyag. Részéről készült ugyan 

leltár, de nem tudni, hogy ez teljeskörű-e. A leltárt újra el kellene készíteni, összevetni a 

meglévővel. Ehhez azonban előbb rendszerezni kell az itt található anyagot. 

A Bálint otthoni számítógépéről az anyagot egy külső tárhelyre átmásolták, az rendelkezésre 

áll. 

 

Szükséges lenne kiállítóhelyiség, raktár, iroda kialakítása. A Deák Ferenc utca 1. szám alatti 

épület lenne igazán megfelelő, ott még műhely is kialakítható lenne a tárgyi emlékek 

állagmegóvásával kapcsolatos teendők elvégzésére. 

 

Tisztázni kell az itt található berendezések tulajdonjogát, jelenleg nem tudni, hogy mi az 

Önkormányzaté, mi a Művelődési Házé, illetve mi a Bálinté. 

 

Meg kellene oldani a fűtést, a jelenlegi kazános rendszer drága. Biztosítani kellene a 

vízhasználatot, át kellene nézni a villanyvezetéket. 

Beázik több helyiség is, a villanybúrában áll a víz, így nem használható. Át kell nézetni a tetőt, 

meg kell szüntetni a beázásokat. 

Ki kell tisztíttatni az esőcsatornát. 

 

Az épülethez jelenleg 4 kulcs van forgalomban. A kulcshasználatot rendezni szükséges. 

Az épület használatát illetően nagyon fontos lenne együttműködési megállapodást kötni 

az Önkormányzattal. 

http://www.csphelytortenet.hu/
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A meglévő gyűjtemény állagmegóvásáról gondoskodni kellene. 

 

Meg kell nézni a Tájházat, mivel ha olyan állapotban van, akkor oda érdemes lenne 

visszapakolni. Az anyagrendezés egyrészt ezzel kezdődhetne el. Van elképzelés a Tájház 

berendezésére. Lehetne például egy helyiség Asztalos P. Kálmán szoba, egy másik 

helyiségben pedig be lehetne mutatni, el lehetne helyezni a Csanádpalota jeles 

személyiségével kapcsolatos anyagokat. A Tájház berendezésre az Egyesület részéről 

javasolatot kellene készíteni az Önkormányzat felé. 

Az elmúlt évi Városnap alkalmával rendezett Asztalos P. Kálmán kiállítás anyaga alkalmas 

lehet az emlékszoba berendezéséhez is. Utána kell járni, hogy a kiállítási anyagnak mi lett 

a sorsa? Kinél található? 

Az MVH csanádpalotai illetőségű munkatársától származó információ, hogy a Tájház 

felújítására 2016-ban benyújtott MVH-s pályázat még él, az elnyert támogatást ez év 

végéig kellene felhasználni. Erről még annyi az információ, hogy ezt a pályázatot 2019-ben, a 

választás előtt az előző polgármester visszamondta, mivel 50 %-os önerő biztosítása mellett 

lehetne megvalósítania. Talán érdemes lenne ennek is utána járni. 

 

Németi Bálintnak köszönhetően még Kovács Sándor polgármestersége alatt az udvaron készült 

egy nyitott tároló az Önkormányzat részéről, ide kerültek át a Tájház udvaráról a 

mezőgazdasági felszerelések. 

 

Meg kell nézni a Tájháztól a Művelődési Ház kazánházába átkerült anyagot is. Nem tudni, 

hogy azok milyen állapotban vannak. 

 

Kovácsné Forgács Erzsike és Selmeczi Józsefné Katika jelezte, hogy szívesen részt vesznek az 

anyag rendezésében. Ők  a Bálint által vezetett Csanádpalotai Helytörténeti Kör munkájában is 

részt vettek. 

 

A székhely használatba vétele óta történt események (elért eredményeink): 

- elszállították az itt tárolt elektronikai hulladékot, 

- a szelektív hulladékgyűjtés céljára szolgáló itt tárolt "sárga" kukák kikerültek a 

szivattyúházhoz, 

- lekaszálták az udvaron a gazt. 

 

 

Az ülésen jelen lévők 3 számú „igen” szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag, nyílt szavazással elhatározták, hogy a napirenddel kapcsolatosan 

elhangzottak alapján kerüljön megfogalmazásra a javaslat az Egyesület székhelyéül 

szolgáló épület használatra alkalmassá tételéhez szükséges munkák elvégzésére, a Tájház 

berendezésére, továbbá a székhelyhasználatra vonatkozóan az Egyesület kezdeményezze 

az együttműködési megállapodás megkötését. 

Határozat száma: 4/2020. (VIII. 29.) elnökségi határozat 

 

 

 

Ezt követően a levezető elnök tájékoztatott még a kövegyi legelőn lévő gémeskút felújításáról. 

Elmondja, hogy a legelő tulajdonosa, Kínyó László hozzájárult a felújításhoz. Készül majd egy 

tábla, melyen feltüntetik, hogy kiknek a támogatásával valósult meg és kik végezték a felújítást. 

Tervezik átadó ünnepség szervezését. 
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Elmondja még, hogy a helyi Plébánián nincs meg a História Domus I. kötete, melynek egy része 

még latinul íródott. Ez sajnálatos, mert a helytörténet szempontjából egy nagyon értékes 

dokumentum. 

Ezt követően a levezető elnök az elnökségi ülést bezárta. 

 

 

Kelt: Csanádpalota, 2020. augusztus 28. 

 

Aláírások: 

 

…............................................ 

levezető elnök                  

 

…............................................ 

jegyzőkönyvvezető                  

 

…............................................ 

jegyzőkönyv hitelesítő tag (közgyűlés esetén)            

 

…............................................ 

jegyzőkönyv hitelesítő tag (közgyűlés esetén)           

 

 

 

Tanú:                                                                                          Tanú: 

 

neve:                                                                                           neve: 

lakóhelye:                                                                                   lakóhelye: 

személyi igazolvány száma:                                                       személyi igazolvány száma: 
 


