
     Integritás Közhasznú Egyesület                                                                                           HÍRLEVÉL 2015 március

MEGALAKULT  
a Hanghallók Szegedi Önsegítő Csoportja

Egyesületünk október 10-n „Nemzetközi tapasztalatokkal a hanghalló páciensek  életének 
megkönnyítéséért.” címmel tartott tanácskozást amely végén alakult meg a a Hanghallók Szegedi Önsegítő 
Csoportja. A csoport minden páros héten csütörtök délután 14 órától  15,30 –ig tartja foglalkozásait a Sás 
utcai Családsegítő Központban. 
Hívunk és várunk mindenkit, hiszen tapasztalatával, kérdéseivel vagy csak érdeklődésével is már lelki 
segítséget nyújt társainak.  
Megközelíthető: A Csillag téren megálló 11, 20, 21, 16, 90, 90F autóbuszokkal, 9, 10, 19 trolibuszokkal. 
Gyalog a Csillag tér felől a Budapest körúti  ABC mellett a (Zöldfa) utcán keresztül  (a kazánház után) a 
körtöltés felől a Családsegítő udvari bejáratán érhető el.
 

SZJA 1 % felajánlások

Ezúton  is  megköszönjük  az  ismeretlen  adományozók  felajánlásait,  mellyel  segítették  pszichiátriai 
rehabilitációs tevékenységünket, a mentális problémákkal élők közösségi beilleszkedését. 
Sajnálatos adminisztratív okból a NAV a 2014. évre vonatkozó egyet alkalomra Egyesületünket kizárta az 1  
% felajánlásokból, melyet kérelmünk ellenére sem módosított.

Kérünk  minden  egyesületi  tagot,  hozzátartozót,  egyesületünkkel  szimpatizálót,  hogy  Hírlevelünkben 
elhelyezett tájékoztató szerint ez évben akik feltételezhetően SZJA köteles jövedelemmel rendelkeznek az 
SZJA bevallásuk során ajánlják fel adójuk 1 %-át. 

Egyesületünk rendelkezik az SZJA 1 % felajánlások fogadásának feltételeivel.

Kérjük, hogy támogatóink a személyi jövedelemadó bevallások során a Rendelkező Nyilatkozat 
nyomtatványon a kedvezményezett adószáma rovatba az Integritás Közhasznú Egyesület  

18469752-1-06  adószámát írják be

2014. évi közösségi Karácsonyunk

A hagyományok folytatásaként Egyesületünk a Családsegítő Központtal együttműködve tartotta meg december 17-n 
karácsonyi ünnepségét Sás utca 2. szám alatt tevékenykedő Napfény Klub, Szivárvány Klub és a Kreatív Koffer Mű-
hely tagjai számára. Az ünnepség keretében az ismert karácsonyi dalokat közösen énekeltük el, majd egyéni műsorral 
köszöntöttük egymást. Imre saját versével köszöntötte a Karácsonyt:

A Karácsonyi varázs …

Odakint vastag hótakaró lepi be a tájat,
Idebent lassan ébred a csoda és a varázslat,
Reménykedő szívek a szeretet felé széles kaput tárnak.
Sok meglepetés és a szerető család összegyűlve örülnek
S minden percben igazán szeretnek.

Karácsonyi varázs, mely a szívekbe költözött,
A még a fenyőfa is ünnepi díszbe öltözött.
Tegyük ma félre pár napig az ellentéteket,
Hogy beengedjük lelkünkbe az ünnepi fényeket.

A fenyő illata járja most be a szobát,
Így emelve csillagokig a karácsonyi csodát.
Töltsük meg szeretettel most ezt a szobát, 
Hogy megőrizzük örökre a szeretettel átszőtt karácsonyi csodát.
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A karácsonyi sütemény kóstoló előtt Rózsika jókívánságaival zártuk családias hangulatú műsorunkat.

Ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,

Ne a díszített fákon,
Hanem a szívetekben legyen Karácsony!

A Leányszállás közben a Rehabilitációs Osztály tartott idén is a műsoros Karácsonyi ünnepségét. A páciensek 
bevonásával egyéni és közös műsorszámok tették hangulatossá, az aláfestést szolgáló vetített képek pedig színessé a 
kedves műsort. Az ünnepség befejeztével mindenki lelkiekben felüdülve, kedves élménnyel távozott.

A Pulz utcai Pszichiátriai Osztály sem maradt ki az ünnepség sorozatból, ahol a hagyományokat követve a páciensek 
bevonásával emlékeztek a szeretet ünnepére, Karácsonyra.  

A 2014. május 22-i KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2014. május 22-n tartottuk meg beszámoló közgyűlésünket, melyen Egyesületünk 12 tagja vett részt. Ezen a napon 
megismételt közgyűlés már határozatképes volt és elfogadta a határkörébe tartozó beszámolókat, döntött a 2014. évi 
programról és költségvetésről, megtárgyalta Egyesületünk Alapszabályának módosítását, valamint megválasztotta 
Egyesületünk tisztségviselőit. 

A  1/2014. számú  közgyűlési  határozattal  12  egyhangú  támogató  szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül, 
személyenként  külön-külön nyílt  szavazással megválasztotta a közgyűlés alábbi tisztségviselőit.  Levezető elnöknek:  
Olajos Árpád Györgyöt, jegyzőkönyv vezetőnek: Lukács Miklósnét, hitelesítőknek: Kiss Rozáliát és Bóta Emil Istvánt.  
A  tisztségviselők  megválasztásához  mandátumvizsgáló  és  szavazatszedő  bizottságba  a  következőket:  A  bizottság 
elnökéül: Lukács Miklósnét tagjainak: Bóta Emil Istvánt és Kiss Rozáliát
A  2/2014. számú közgyűlési határozattal 12 egyhangú támogató szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, nyílt 
szavazással egyetért a napirendi pontok csatolt meghívó szerinti sorrendben történő megtárgyalásával.
A 3/2014. számú közgyűlési határozattal 12 egyhangú támogató szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, nyílt  
szavazással  elfogadták  az  Integritás  Egyesület  2013.  évi  tevékenységi,  pénzügyi  beszámolóját  a  kiegészítő  és 
közhasznúsági mellékletekkel. 
A 4/2014. számú közgyűlési határozattal 12 egyhangú támogató szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, nyílt  
szavazással elfogadták az Egyesület 2014. évi programját és költségvetését.
A 5/2014. számú közgyűlési határozattal 12 egyhangú támogató szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, nyílt  
szavazással elfogadták az Egyesület Alapszabály előterjesztés szerinti módosítását a 2 db szóbeli kiegészítéssel.
A Szegedi Törvényszék 8.Pk.60.028/2002/17. számú Végzésével elrendelte az Alapszabály hiánypótló módosítását, így  
ezen Alapszabály módosító határozat nem lépett hatályba.
A 6/2014. számú közgyűlési határozattal 12 egyhangú támogató szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, nyílt 
szavazással megerősítették az írásbeli előterjesztés szerinti változatlan tartalommal a Választási Szabályzatot. 
A 7/2014. számú közgyűlési határozattal 12 egyhangú támogató szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, nyílt  
szavazással a Mandátumvizsgáló és szavazatszedő bizottság által a résztvevőknek kiosztott jelölő listát a rajta szereplő 
személyekkel változtatás nélkül Szavazólappá minősítették.
A  8/2014.  számú közgyűlési  határozatában rögzítették,  hogy a megtartott  titkos szavazás során  a tisztségviselők  a 
következő érvényes szavazattal lettek megválasztva.
Elnök: (1 fő) Olajos Árpád György (12 igen szavazat)
Elnök helyettes: (1 fő) Dr. Krajcsovics Lászlóné (12 igen szavazat)
Titkár: (1 fő) Dr. Rudisch Tibor Ferenc (12 igen szavazat)
Elnökségi tag: (6 fő) Papp Edina (12 igen szavazat)

 Baginé Nagy Éva (12 igen szavazat)
Dékány István (12 igen szavazat)
Kalmár István (12 igen szavazat)
Fődi Béláné (12 igen szavazat)
Tóth Istvánné (12 igen szavazat)

A 9/2014. számú közgyűlési határozattal  12 egyhangú támogató szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, nyílt 
szavazással elfogadták, hogy a bankszámla feletti rendelkezésként Olajos Árpád György elnök, Dr. Krajcsovics 
Lászlóné elnökhelyettes és Dr. Rudisch Tibor titkár közül kettő személy együttesen, bárki – bárkivel jogosult az 
Integritás KHE nevében érvényesen aláírni, melyhez az Egyesület körbélyegző lenyomatát kell alkalmazni. 

A Szegedi  Törvényszék 8.Pk.60.028/2002/17. számú Végzésével elrendelte  az Alapszabály hiánypótló módosítását,  
melyet a 2014. szeptember 1-i közgyűlésünkön tárgyaltunk meg.
Ezen  a  napon  megismételt  közgyűlés  már  határozatképes  volt  és  elfogadta  a  határkörébe  tartozó  Alapszabályunk 
módosítását.
A Szegedi Törvényszéknek a vonatkozó Pk.60.028/2002/19/I. számú jóváhagyó Végzése 2014. november 21. napján 
jogerőre emelkedett. 

A Hírlevelet szerkesztette: Olajos Árpád  elnök
Telefon: (30)  495 – 0345,   Email cím: integritaskhe@gmail.com 
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