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Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ)

XIV. KERÜLETI SZERVEZETE
Cím: 1149 Budapest, Nagy Lajos király u. 155.

Levelezési cím: 1051 Budapest, Nádor u. 36. IV. em.
Tel: 06-1-269-1684; +36-20-223-4914

E-mail:pofosz@upc.hu és dszucslaszlone@gmail.com

Jegyzőkönyv

A POFOSZ XIV. kerületi szervezetének tisztújító taggyűlése

2018. november 7.-én 12 órakor

Tisztújítás helyszíne: 1051 Budapest, Nádor utca 36. IV. em. tanácsterem

Megjelentek száma 15 fő

Napirendek:

1. D. Szűcs Lászlóné, a POFOSZ XIV. kerületi elnöke köszöntője

2. Emlékezés az elhunyt bajtársakra, néma felállással

3. Levezető elnök megválasztása (javaslat Ámon Antal)

4. Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

5. POFOSZ XIV. ker. elnökének beszámolója az elmúlt négy évről (2014-2018), majd ennek
értékelése és szavazás a beszámoló elfogadásáról

6. A kerületi tisztségviselők lemondása

7. Jelölő bizottság megválasztása

8. A jelölő bizottság előkészíti a választást (a jelölteket felveszi a szavazólapra)

9. Választás titkos szavazással – helyben

10. A bizottság tagjai értékelik és kihirdetik a választás eredményét
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11. Egyebek

1. D. Szűcs Lászlóné, a POFOSZ XIV. kerületi szervezetének elnöke köszönti a megjelenteket,
köztük Lengyel Jánost, a POFOSZ országos elnökét.

2. D. Szűcs Lászlóné felkéri a tagokat, hogy a 2017-ben elhunyt bajtársak emlékére egy perces
néma felállással tisztelegjenek.

Lengyel János, a POFOSZ elnöke is köszönti az egybegyűlteket, reményét fejezve ki, hogy a
POFOSZ helyi vezetőinek, s majd a POFOSZ országos vezetőinek megválasztásakor valódi
tisztújításra kerül sor, melynek eredményeként friss szellemű, hatékony munka zajlik a
POFOSZ-ban.

3. Ezt követően a taggyűlés egyhangúan – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –elfogadja a
napirendeket, majd egy tartózkodás ellenében 14 igen szavazattal megválasztja Ámon Antalt
levezető elnöknek.

4. A taggyűlés – egy tartózkodás ellenében, 14 igen szavazattal – megválasztja Vasvári Évát
jegyzőkönyvvezetőnek.

Jegyzőkönyv-hitelesítőként a taggyűlés egy tartózkodás ellenében, 14 igen szavazattal
megválasztja Szécsi Istvánnét és második jegyzőkönyv-hitelesítőként ugyancsak egy tartózkodás
ellenében, 14 igen szavazattal megválasztja Arany Tibornét.

5. D. Szűcs Lászlóné megtartja beszámolóját, jelezve, hogy ennek részletes anyagát írásban,
postai úton már korábban kiküldték a tagoknak, így annak tartalmát mindenki megismerhette.
Szóban elmondja, hogy – miután négy évvel ezelőtt, az elhunyt Szécsi István elnöktől átvette a
szervezet irányítását – küzdelmes, de eredményes éveket tudhat maga mögött a közösség.
Jelenleg az 57 élő tagból 23 az aktív tag, míg négy évvel ezelőtt mindössze 9 aktív tagot tudott
soraiban a szervezet. A pályázatokról szólva az elnök asszony elmondja: a források – amelyek a
POFOSZ-tól, illetve a XIV. kerületi önkormányzattól érkeznek – kirándulásokra, kegyeleti
megemlékezésekre, élő történelemórákra fordítódnak. Felhívja a figyelmet arra, hogy a
szervezetnek önálló honlapja van – a www.pofosz.inf.hu és a www.1956orosksege.x3.hu
linkeken az elérhetőség - mely felületre a beszámoló is felkerül majd.

A beszámolót a tagság ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadja.

6. Megköszönve a bizalmat lemondanak a POFOSZ XIV. kerületi szervezetének tisztségviselői:
D. Szűcs Lászlóné elnök, Radnóti Iván elnökhelyettes és Szécsi Istvánné gazdasági vezető.
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7. A taggyűlés megválasztja a jelölőbizottságot.  A tagság egy tartózkodás ellenében, 14 igen
szavazattal megválasztja a jelölőbizottság elnökének Bene Józsefet, egy tartózkodás ellenében és
14 igen szavazattal megválasztja a jelölőbizottság tagjának Dózsa Lászlót és egy tartózkodás
ellenében 14 igen szavazattal megválasztja a jelölőbizottság tagjának Vasváriné Lukács
Borbálát.

8.  A jelölő bizottság javaslatot kér a tagoktól az új vezetők személyére. Kobeláné Horváth Ildikó
kér szót, aki elmondja, hogy az elnökhelyettesi tisztségre vállalja a jelölést. Bemutatkozó
felszólalásában kitér a POFOSZ-hoz való kötődésére és a POFOSZ céljait illető
elkötelezettségére.

 A jelöltek személye a következő: D. Szűcs Lászlónét az elnöki posztra, Kobeláné Horváth
Ildikót az elnökhelyettesi posztra, Szécsi Istvánnét a gazdasági vezetői posztra jelöli a jelölő
bizottság.

9.  A tagság választ. D. Szűcs Lászlóné személyére – akit elnöki posztra jelöltek – titkos, helyben
történő szavazással, míg Kobeláné Horváth Ildikóra – akit elnökhelyettesi posztra jelöltek – és
Szécsi Istvánnéra – akit gazdasági vezetői posztra jelöltek – kézfeltartással szavaznak az
egybegyűltek.

10.  A bizottság a titkosan leadott szavazatok megszámlálása után kihirdeti az eredményt: ezek
szerint a taggyűlés egy tartózkodás ellenében, 14 igen szavazattal D. Szűcs Lászlónét választja
meg a POFOSZ XIV. kerületi szervezete elnökének.

Ezt követően kézfeltartással az elnökhelyettes személyéről szavaznak. Az eredmény: egy
tartózkodás ellenében 14 igen szavazattal Kobeláné Horváth Ildikót választják
elnökhelyettesnek. Végezetül a gazdasági vezető személyéről szavaznak. Az eredmény: egy
tartózkodás ellenében 14 igen szavazattal Szécsi Istvánnét választják meg a gazdasági vezetői
posztra.

A megválasztott tisztségviselők megköszönik a bizalmat.  Radnóti Iván leköszönő elnökhelyettes
elmondja, hogy bár betegsége miatt egyre nehezebben tud részt venni a POFOSZ munkájában,
azonban a jövőben is tartani kívánja kapcsolatot a szervezettel.

11. Az egyebek napirendi pontjaként D. Szűcs Lászlóné elmondja, hogy májusban a POFOSZ
tisztújító közgyűlésére is sor kerül, s ezt megelőzően meg kell választani a különböző
testületekbe delegált kerületi küldötteket, illetve javaslattal kell élni a POFOSZ budapesti
vezetőjének személyére. Ennek megfelelően – mivel a taggyűlésen más személyre javaslat nem
hangzik el – a taggyűlés egyhangú igen szavazattal eldönti, hogy a sorra kerülő budapesti
választáson ismét Szalay Zoltán jelenlegi elnök személyét javasolja az elnöki posztra.

Ezt követően a tagság az országos elnökség soraiba javasol egy személyt a XIV. kerületi
POFOSZ-ból.  A jelölt Dózsa László, akinek a személyéről szavaznak. Az eredmény: a tagság



4

egy tartózkodás ellenében, 14 igen szavazattal megszavazza, hogy a POFOSZ XIV. kerületi
szervezetét Dózsa László képviselje a POFOSZ országos elnökségében.

A POFOSZ XIV. kerületi szervezetének a budapesti vezetőségbe is küldötteket kell delegálnia
saját soraiból.  A jelöltek személye: D. Szűcs Lászlóné, Bene József, Vasváriné Lukács Borbála,
Szűcs Attila László, Szécsi Istvánné, Tóth Nándorné és Kobeláné Horváth Ildikó. Ezen
személyek delegálásáról külön-külön, egyenként szavaz a tagság.  Az eredmény: valamennyi
jelöltet – a saját tartózkodásuk ellenében – 14 igen szavazattal megválasztják budapesti
küldöttnek.

Végezetül D. Szűcs Lászlóné köszönetet mond a tisztújító taggyűlés megjelent résztvevőinek, s
további eredményes munkát kívánva bezárja a taggyűlést:

 13:30-kor.

Meginvitálja a tagokat a Hagyományőrzők tisztújító gyűlése után álló fogadásra.

Budapest, 2018. november. 7                   …………………………….

                                                                Vasvári Éva jegyzőkönyvvezető

                                                             Hagyományőrző Tagozat elnökhelyettese

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

Szécsi Istvánné                                        Arany Tiborné

Jegyzőkönyv-hitelesítő                           Jegyzőkönyv-hitelesítő


