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Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület 

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. 

 

Egyesületi tagok felvételi rendszere 

 

A Helytörténeti és Kulturális Egyesület jelenleg 16 igazolt, szavazattal rendelkező tagból áll. 
Az egyesületet egy öttagú elnökség irányítja, élén az elnökkel.  Minden egyesület életében 
elengedhetetlen az új tagok felvétele, ezért fordítunk kiemelt figyelmet a jövőben ennek 
megszervezésére. Egyesületünk nem társas klub, a tagság nem kötelező, ám lehet úgy is 
támogatni, hogy különleges jogállású, azaz pártoló tagként segítenek nekünk céljaink 
elérésében. Olyan potenciális tagok jelentkezését várjuk, akik: ténylegesen szeretnének részt 
vállalni az egyesület életében, a jövőbeni tervek kidolgozásában, annak megvalósításában, a 
gyűjtemény gyarapításában és gondozásában.  

Mi szükséges a tagfelvételhez?   Belépési nyilatkozat, szöveges önéletrajz,* kitöltött 
kérdőív.** 

Hogyan kell eljuttatni a felvételi iratokat az az elnökséghez? A három 
dokumentumot kinyomtatva, aláírva, az egyesület elnökének, postai tértivevényes 
küldeményként kell elküldeni az egyesület címére.  

Mivel a tagfelvételről az elnökség dönt, nagyon fontos az, hogy a dokumentumokon alapos és 
hiteles információk szerepeljenek. Amennyiben a jelentkező rendelkezik egy egyesületi tag 
ajánlásával, azt is kérjük csatolni (javasolt, nem kötelező). A beérkező belépési 
nyilatkozatokat az elnökség mindig a soron következő ülésén tárgyalja.  

 

 

 

 

 

 

* A szöveges önéletrajz – kb. 300 szó, 2100 leütés szóközök nélkül – tartalmazza a jelentkező családi 
helyzetét, iskolai végzettségét, tapasztalatait, korábbi és jelenlegi munkáját, beosztását.  

* * Az önéletrajz és a kérdőív csak aláírással hiteles.   
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Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület 

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

 

Alulírott ezúton kinyilvánítom, hogy a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület tagja 
kívánok lenni. Az egyesület alapszabályát ismerem, az abban foglaltakat elfogadom, a tagsági 
kötelezettségek teljesítését vállalom. 

 

Név: ………………………………………………………………  

Születési név: ……………………………………………… 

Anyja neve:  ………………………………………………… 

Születési idő:  …..…………………………………………  

Születési hely: ……………………………………………. 

Lakcím: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Elérhetőség tel., email cím: ………………………………………………..………………………………………………… 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adataim a valóságnak 
megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület az 
adataimat tagnyilvántartás céljából a működéséhez szükséges mértékben kezelje.  

 

 

Kelt, ……………………………………, 2020……………………………………………………………………….. 

        aláírás 

 

Mellékletek csatolva!  
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Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület 

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. 

KÉRDŐÍV A BELÉPÉSI NYILATKOZATHOZ 

   

1. Tudja-e kik az egyesület tagjai, kik alapították és mikor az egyesületet?  
 

2. Van-e ismerősei közt egyesületi tag, ajánlója?  
 

3. Volt-e korábban pártoló vagy tiszteletbeli tag az egyesületünkben?  
 

4. Volt-e már tag, vállalt-e korábban szerepet más egyesületekben? Jelenleg van-e más 
egyesületi, alapítványi, szövetségi, stb. tagsága, tisztsége?   
 

5. Milyen szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, amelyek hasznosak lehetnek az 
egyesületünk számára (Kézügyesség? Promóció? IT-jártasság? Adminisztráció? 
Pályázatírás? Nyelvtudás? stb.).  
 

6. Milyen javaslatai lennének egyesületi programok, kiállítások, kiadványok terén?  
 

7. Ismeri-e az egyesület gyűjteményét? Járt-e már a Régi Városházán a gyűjtemény 
megtekintése céljából? 
 

8. Ha még nem ismeri a gyűjteményt, vállalja-e annak megtekintését, megismerését? 
 

9. Miért érdeklődik a helytörténet és főleg Lajosmizse múltja, jelene és kultúrája iránt? 
 

10. Milyen kiadványokat, könyveket, és tanulmányokat ismer Lajosmizse múltjáról, 
jelenéről? Soroljon fel néhányat a legfontosabbak közül! 
 

11. Élnek-e vagy éltek-e rokonai, családtagjai Lajosmizsén? 
 

12. Van-e birtokában olyan tárgy, családi dokumentum, fénykép, amely a gyűjtemény 
gyarapodását szolgálná?  
 

13. Ismer-e olyan egyéneket vagy családokat, akik rendelkeznek ilyen tárgyakkal, 
iratokkal? Tud-e segíteni abban, hogy az egyesület gyűjteményébe ezek bekerüljenek, 
akár adományként, akár letétként? 
 

14. Tud-e vállalni önkéntes munkát az egyesületben, a gyűjtemény fenntartásában és 
gondozásában?   
 

15. Volt-e már büntetve?   
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MEMO – 1. 2019 (augusztus 14., Elnökségi ülés).  

Elnökségi tagok konkrét feladatok, jövőbeni teendők (2019-2020) 

Elnök – Dr. Kürti László (lásd: Foglalkozások Egységes Osztályozása Rendszere, 

FEOR-kód, 113)  

Meghatározza az egyesület irányelveit, megtervezi, vezeti, koordinálja és képviseli a 
szervezetet és eljár annak nevében. Megtervezi a rövid-és hosszútávú feladatokat, 
megszervezi annak logisztikáját, és a tagság/elnökség megfelelő munkatársainak.  

Kapcsolatot tart a hasonló szervezetek vezetőivel, részt vesz közös programok 
kidolgozásában. Figyeli a lehetséges pályázatokat, azaz: a pénzforrások előteremtése, az 
egyesület vagyonának (gyűjtemény) biztonságos fenntartásának (riasztó rendszer) felügyelete. 
A leltározás aktív irányítása.  

Elindítja és felügyeli Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára között létrejött, az 
Előszerződésben foglaltak tervezését, az új szerződés előkészítését.  

2020-2021. évre ötletek, tervek az egyesület működéséhez, potenciális szponzorok keresése.   

 

Elnökségi tag - Csire Vince 

Megszervezi az őszi jubileumi ünnepséget. Helyszín biztosítása, egyeztetés a tagokkal a 
hozzájárulás mértékéről (anyagi, pénzügyi), a tagok értesítése.   

Az elektronikus tértivevényes program megszervezése, akikkel lehetséges és, akik 
rendelkeznek számítógéppel, internettel, emailel. Megtervezi az egyesület bemutatását és 
népszerűsítését a helyi kábeltelevízióban. Listát készít a lehetséges interjúalanyokról, 
egyesületi tagokról. Egyesületi tagokkal egy 5-10 perces beszélgetést készít. A 
kérdéseket/témákat az elnökkel egyeztetve egységesíti. A felvett interjúkat közzéteszi, 
digitalizálva rögzíti, archiválja, azokat az interjúalanyok részére (kívánság szerint) átadja.  

Feltérképezi a meglévő archív egyesületi interjúk mennyiségét, vállalja a legszükségesebb 
videofelvételek digitalizálását, azok lehetséges közzétételét. 

Az egyesület gyűléseiről és rendezvényeiről, stb. képi és/vagy videodokumentációt készít, 
amelyet – ha igénylik – a tagság részére ingyenesen, másoknak meghatározott értékben 
felajánlja. Szakmai szempontok szerinti képi dokumentáció készítése a leltárba kerülő 
tárgyakról (részben). 2020-2021. évre ötletek, tervek az egyesület működéséhez.  

    

Elnökségi tag - Papp Klára 

Internetes és könyvtári kutatás: feltérképezi, összegyűjti és katalogizálja az eddig 
Lajosmizséről és közvetlen környezetéről – Ladánybene, Kerekegyháza (Adacs, Baracs, 
Csemő, Táborfalva?) - megjelent tudományos és népszerűsítő könyvek, tanulmányok listáját. 
Az egészet digitális formában kezeli, és időszakonként felülvizsgálja, frissíti.  

Az egyesület korábbi, jelenlegi és jövőbeni sajtó-és híranyagának összegyűjtése, 
számítógépes rendszerezése és archiválása (szkennelés), az anyagról katalógust készít (hol 
jelent meg, kiről-miről szól, stb.).  
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Sajtóanyagot, reprezentációs anyagot készít elő, ügyfél- és sajtókapcsolatokat ápolja, 
ügyfélmegkeresések kiszolgálását végzi.  

Rendezvényeink sajtótájékoztatását, úgy helyi, mint megyei, ha kell országos, szinten 
megteszi.  

Segít a leltározás megszervezésében, kivitelezésében. 2020-2021. évre ötletek, tervek az 
egyesület működéséhez.  

 

Elnökségi tag - Czigány Mária 

Czigány Péter hagyatékának felülvizsgálata, válogatása, rendszerezett (leltár) módon a 
gyűjteményben való elhelyezése.  

Kapcsolattartás tagokkal, egyesületi-közösségi email címlista összeállítása (email, messenger, 
mobil, Whats App, stb.).  

Körlevélben felméri a tagok véleményét, ötleteit a következőkről: milyen rendezvényt 
szeretnének megtartani, milyen ötletük van az általános, ill. időszaki kiállításról?  

Up-to-date számítógépes taglista elkészítése, revíziója, év végi zárása. 

Ünnepségek, évfordulók egyesületi hozzájárulásának, lebonyolításának megszervezése. 
Adminisztratív segítségnyújtás a vezetőnek, tagoknak, ügyfeleknek számítógépes 
programcsomagok (szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő) használatával. 

Reprezentációs feladatok ellátása, ellenőrzése, megszervezése, Aktív részvétel a 
leltározásban. 2020-2021. évre ötletek, tervek az egyesület működéséhez.  

 

Elnökségi tag …., titkár 

Titkár (lásd FEOR-kód 4111-00, 4112-00) 

A titkár ellátja az egyesület elnökének és a titkárság adminisztratív, dokumentációs, 
szervezési teendőit, biztosítja a vezetői munka zavartalanságát, az egyesületi munkaprogram 
betartását. 2020-2021. évre ötletek, tervek az egyesület működéséhez. Aktív leltározási 
munka felügyelete. Konkrét titkári tevékenységek: 

• iratok, levelek, egyéb dokumentumok előkészítése, sokszorosítása, postázása; 
• pályázati anyagok előkészítése; 
• jegyzőkönyvek, jelentések, stb. készítése; 
• posta kezelése, ellenőrzése, nyilvántartás, irattározás és iktatás; 
• költségvetés, éves beszámoló, közhasznú jelentés készítésében való részvétel);  
• irodai készletgazdálkodási feladok ellátása (beszerzés, vásárlás, stb.);  
• gazdálkodási feladatok ellátása: házipénztár kezelése; bankszámlával kapcsolatos 

banki ügyek intézése.  

Mindenkire számára fontos: az elnök és egymás munkájának segítése, az együttműködés 

folyamatos és zökkenőmentes biztosítása. Pártoló tagok szervezése.  

(dr. Kürti László, elnök) 
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