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Egyesületünk 2018. november 30-i tisztújító közgyűlésének határozata. 

 
A napirend megtárgyalása előtt a 7/2018. számú közgyűlési határozattal 12 fő egyhangú támogató 

szavazatával, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, személyenként külön-külön nyílt szavazással 

megválasztotta a közgyűlés alábbi tisztségviselőit:  

 

Levezető elnöknek: Olajos Árpád Györgyöt, 

 jegyzőkönyv vezetőnek: Fődi Bélánét 

jegyzőkönyv hitelesítőknek: Filó Krisztinát és Fődi Annamáriát 

mandátumvizsgáló és szavazatszedő bizottság vezetőjének: Fődi Bálánét,  

a bizottság tagjainak: Filó Krisztinát és Fődi Annamáriát. 

 

A 8/2018. számú közgyűlési határozattal 12 fő egyhangú támogató szavazatával, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással elfogadták a leköszönő elnök tájékoztatóját a  tisztújításról, és a 

17 évi tevékenységről. 

 

A 9/2018. számú közgyűlési határozattal 12 fő egyhangú támogató szavazatával, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással elfogadták, hogy a Választási szabályzat egészüljön ki az 

alábbiakkal: „A megválasztásra kerülő új tisztségviselők 2019. január 1-i hatállyal lépnek 

tisztségükbe.”  

 

A 10/2018. számú közgyűlési határozattal 12 fő egyhangú támogató szavazatával, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással elfogadták az Egyesület 2018. évi tisztségviselő választás 

szabályait. 

 

 A 11/2018. számú közgyűlési határozattal 12 fő egyhangú támogató szavazatával, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással elfogadták, hogy a jelölő listát szavazólapként használják a 

tisztségviselő választásnál. 

 

A Szavazatszedő bizottság vezetője a szavazás befejezése és a leadott szavazatok összeszámlálása után 

bejelenti a szavazás eredményét. 

A tisztújító közgyűlésen megjelent tagok száma, akik szavazhatnak: 12  fő 

A megjelent tagok által leadott szavazólapok száma: 12  db 

A leadott szavazólapok közül érvényes: 12  db 

Az érvényes szavazólapokon leadott szavazatok megoszlása a jelölt tisztségviselők között a következő: 

Elnök:    Papp Mihály   12 szavazattal 

Elnök helyettes:  Lévai Márta   12 szavazattal 

Titkár:    Dr. Rudisch Tibor  12 szavazattal 

Elnökségi tag:   Mórocz Ferencné  12 szavazattal 

Elnökségi tag:   Dr. Nagy Ádám   12 szavazattal 

Elnökségi tag:   Németh Viktória  12 szavazattal 

Elnökségi tag:  Opauszki Anikó   12 szavazattal 

 

A leadott fenti szavazatok alapján az Egyesület 7 tagú Elnökség minden tagja megkapta a 

megválasztáshoz szükséges számú szavazatot. Az új tisztségviselők megválasztásával az előző elnökség 

mandátuma 2018. december 31-n megszűnik és az új elnökség 2019. január 1 napján lép tisztségébe.  
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Köszöntő! 

 

Kedves tagtársak! Mint az Egyesület új elnöke szeretném megköszönni mindenkinek a 

bizalmat, hogy engem és az új tagokból álló elnökséget választottak. 

Elképzelésem szerint egy mozgalmas, és mindenki számára nehéz év elé nézünk. Szeretném, 

ha Egyesületünk tagsága bővülne és jobban összefognánk egymás mindennapi segítésében. 

Ennek érdekében elérhető vagyok elnöki tisztségemben az alábbi formában: 

személyesen Pszichiátria Rehabilitációs Osztály, Szeged, Leányszállás köz 2/A 

telefonon: 31 / 311 - 5835 

Emailen: pappmi@vipmail.hu 

A közelgő ünnepekre meghitt, békés Karácsonyt és boldogulást, jó egészséget, sikert hozó Új 

Esztendőt kívánok mindenkinek. 

Végezetül Mark Gungor (amerikai keresztény lelkész) idézetével zárom soraimat. 

„Különbözőek vagyunk, de ha megtanuljuk megérteni és elfogadni egymást, egészen szép 

összhang alakulhat ki közöttünk. A különbségek megértése és elfogadása azonban nem 

valósul meg egykönnyen, ha ezeket a különbségeket rossznak vagy ostobaságnak tekintjük.” 

 

Papp Mihály 

 

* * * 
 

Zárszó 
 

Egyesületünk szolgálatában eltöltött éveim sora fordulóponthoz érkezett. Ennek apropóján az 

Elnökségünk 2018. májusában értékelte Egyesületünk helyzetét és elfogadta lemondási szándékomat 

azzal a feltétellel, hogy 2018 novemberi tisztújító közgyűlésre keressük meg az új tisztségviselőket a 

következő 5 évre. Ennek megfelelően zajlott le november 30-n a tisztújítás. 

Tagságunk nevében gratulálok az új Elnökségnek, sok sikert, kitartást kívánok feladataikhoz. 

 

Az eltelt 17 évet jó szándékaink mellett is változó eredmények kisérték, de mindig sikerült talpon 

maradni, azaz a „közhasznúsági” besorolást megtartani. Sikereink és kudarcaink tapasztalatai alapján a 

következőket ajánlom az új Elnökség figyelmébe a következő évekre: 

1. A „közhasznúsági” besorolás megtartása 

2. Taglétszám gyarapítása és fiatalítása 

3. Pályázati lehetőségek maximális kihasználása 

4. Marketing tevékenység javítása a támogatások (szponzoráció, adomány,  SZJA 1 %, stb)   

    növelése  érdekében 

5. Együttműködés erősítése a tagok és hozzátartozók felé, kifelé a partner szervezetek és  

    támogatók felé. 

 

Köszönetemet fejezem ki Egyesületünk szellemi atyjának dr. Pető Zoltán Tanár Úrnak a tőle kapott 

bátorításért, személyes segítségért, a leköszönő elnökség tisztségviselőinek a 17 év sikeres 

együttműködéséért, programjainkat részvételükkel támogató tagoknak, hozzátartozóknak, az 

együttműködő partnereinknek, köztük kiemelten a Pszichiátriai Klinikának, a székhelyünket biztosító 

Rehabilitációs Osztálynak, a programjainkat, összejöveteleinket befogadó Család és Gyermekjóléti 

Központnak, valamint könyvelésünket végző Vótum Kft-nek, s nem utolsó sorban  mindazoknak akik 

önkéntesként a páciensek érdekében mellénk álltak. 

Végezetül szeretett teljes Karácsonyt és áldott Új Esztendőt kívánok mindenkinek.  

 

Olajos Árpád György 
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