HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖR EGYESÜLET
2092 BUDAKESZI, Fő u. 108.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. november 21. napján 18 órakor az Egyesületek Házában
(Budakeszi, Fő u. 85.) tartott rendkívüli közgyűlésről.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Jegyzőkönyvvezető: Czégény Béláné
Jegyzőkönyv hitelesítők: Bokor Józsefné és Szirmai Jenő
Ligetfalvi Károly elnök köszönti a tiszteletbeli Elnök asszonyt, Bechtold
Jánost, a Zsámbéki Német Önkormányzat elnökét, Hofher Mártont a
Németországi Budakesser Gemeinschaft kultúr-referensét és a megjelent
tagságot.
Megkéri a tagságot, hogy a nemrég elhunyt id. Hidas Mátyás körtagunkról
1 perces néma felállással emlékezzünk meg.
Megállapítja, hogy a közgyűlés 50 fővel határozatképes.
Ezután ismerteti a meghívóban is szereplő napirendi pontokat:
I. Felügyelő Bizottság megválasztása titkos szavazással
II. Alapszabály módosítása
III. Egyebek
A jelenlévő 50 fő egyesületi tag ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
felsorolt napirendi pontokat egyhangúlag fogadta el.
Az Alapszabály tervezet megküldésre került azok számára, akik email
címmel rendelkeznek, akinek nincs e-mail címe az a napirend elfogadását
követően kapott belőle.
I. NAPIRENDI PONT
A tagság Felügyelő Bizottsági tagnak: Dobos Lászlónét, Bechtold Gábort és
Hidas Mátyást javasolja, akik a tisztséget elvállalják.
Elnök ezután felkéri Nádas Annát és Bokor Józsefnét a Szavazatszámláló
Bizottságba. A szavazás titkos volt.
A Nádas Anna szavazatszámláló bizottság elnöke:
A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a szavazás
érvényes és eredményes volt. Ismertette a választás eredményét.
4/2013. (11.21.) HATÁROZAT
Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Dobos Lászlónét (Budakeszi,
Petőfi u. 37) 48 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 1 érvénytelen szavazat mellett
az egyesület Felügyelő bizottságába megválasztotta.
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5/2013. (11.21.) HATÁROZAT
Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Bechtold Gábort (Budakeszi,
Széchenyi u.37.) 49 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 1 érvénytelen szavazat
mellett az egyesület Felügyelő bizottságába megválasztotta.
6/2013. (11.21.) HATÁROZAT
Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Hidas Mátyást (Budakeszi,
József A. u.71. 49 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 1 érvénytelen szavazat
mellett az egyesület Felügyelő bizottságába megválasztotta.
II. NAPIRENDI PONT
Ligetfalvi Károly elnök:
Az Alapszabály mind terjedelemben, mind tartalmában erősen kibővült,
átfogó lett (12 oldal lett, az előző 3 oldal volt). Bízunk benne, hogy a
jövőben elősegíti Egyesületünk működését. Megkéri Kotmayer Zalán
alelnököt, ismertesse azokat a változtatásokat, amelyek jogi szempontból
elengedhetetlenek voltak.
Kotmayer Zalán alelnök:
Három ok miatt kellett módosítani és kiegészíteni az Alapszabályt.
Egyrészt a jogszabályok időközben megváltoztak, ezeket frissíteni kellett.
Másrészt eleget kellett tenni a Törvényszék felhívásának.
Harmadrészt pedig az Alapszabály legnagyobb részét kitevő módosítását
az okozza, hogy terveink szerint közhasznúságra készülünk. A
közhasznúság több előnnyel jár. Terveink szerint ki szeretnénk ezeket
használni.
Az Alapszabályt részletesen áttekintve az alábbi fontos elemeket emeli ki:
A jogszabályok előírják azt, hogy mit kell tenniük a tisztségviselőknek. A
pontos feladatokat és hatáskört le kellett fektetnünk az Alapszabályban is.
Az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatban nagyon sok kötelezettséget
írnak elő.
A mérlegünket nyilvánosságra kell hoznunk.
Összeférhetetlenségi szabályok: Elnök, alelnök, Felügyelő Bizottság tagjai
milyen döntés meghozatalában vehetnek részt, és melyekben nem.
Az Egyesület jelenleg még nem közhasznú, de tervezi, hogy az legyen (II.
pontban erre utalás).
Székhelye: Budakeszi, Fő u. 85-be került át.
Az Egyesület céljai és tevékenysége nem változott. Ugyanazokat a célokat
követi, mint korábban.
Az Alapszabály III. pontjával kapcsolatban megjegyzi, hogy az Egyesület
szervezete kibővült.
A tagság jogai és kötelezettségei, a rendes tag mit tehet és mit nem tehet,
az Alapszabályban kell rögzíteni.
Alapszabály III/9. pontja: Mi történik azzal a taggal, aki nem fizeti a
tagdíjat? A tagsági díjat meg kell fizetni május 31-ig. Ha nem fizeti, akkor
egy felszólító levelet kell küldeni.
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Az Egyesület tisztségviselői: elnök, alelnök, titkár és a Felügyelő bizottsági
tagok is.
Képviselet: elnök egy személyben jogosult, adhat meghatalmazást
természetesen.
SZMSZ-t fogunk készíteni, mely mindazokat a részletszabályokat
tartalmazza, amit az Alapszabály nem tartalmaz.
Az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos rendelkezések tartalmazzák az
Egyesület bevételeit. Fontos kiemelni, hogy 500 ezer Ft feletti
kötelezettségvállaláshoz az Elnökségi határozat szükséges.
Arra kéri a tagságot, hogy akinek kérdése, észrevétele van tegye meg.
Hidas Mátyás hozzászóló:
Külön pénzkezelési szabályzatot kell készíteni. A Szépítő Egyesületnél
nyugdíjas és a diáktagdíj kevesebb, mint a dolgozók tagdíja.
Az Alapszabály III/9-es pontjával kapcsolatban: a tagdíjat nem fizető tag
kizárása kényes kérdés és nehéz ügy.
Nádas Anna hozzászóló:
Ha valaki nem fizeti a tagdíjat, az nem kizáró ok.
Ligetfalvi Károly elnök:
Az Alapszabály III/1 pontjával kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy
a korábbi Alapszabály csak természetes tagokról szólt. Az új Alapszabály
alapján az egyesületnek jogi személy is lehet tagja, vagy pártoló tagja.
Dobos Lászlóné hozzászóló:
Az Alapszabály tervezet 7. o. III/4. pontjával kapcsolatban kérdezi, hogy az
Elnök tartós távolléte esetén a banki ügyleteket kivéve, az Alelnök
helyettesíti. Ha az Elnök egy félévre külföldre megy, akkor nem lehet
hozzáférni a bankszámlához? Hogyan alakul az utalványozási jog? Mikorra
készül el az ügyrend (SZMSZ) és a pénzkezelési szabályzat?
Kotmayer Zalán alelnök:
Az elnök a bankszámla felett önállóan rendelkezik, az alelnök pedig a
titkárral együttesen jogosult majd rendelkezni a bankszámla felett az Elnök
akadályoztatása esetén. Az utalványozási jog gyakorlásának részletes
szabályait a pénzkezelési szabályzat rögzíti majd.
Az
Alapszabály
VII/5.
pontja
szerint
500
ezer
Ft
feletti
kötelezettségvállaláshoz elnökségi határozat szükséges, de ez nem
korlátozza az Elnök képviseleti jogát harmadik személyek felé. Az Elnökség
határozata a meghatározott összeg feletti kötelezettségvállaláshoz az
Egyesület irányában fennálló felelősség kérdését rendezi, azaz Elnökségi
határozat nélkül a kötelezettségvállalás érvényes ugyan, de az Elnök a
belőle eredő károkért felelős lesz az Egyesület felé.
Az ügyrend (SZMSZ) és a pénzkezelési szabályzatot az Elnökség legkésőbb
2014. február 28. napjáig terjeszti majd a Közgyűlés elé elfogadásra.
Kőrösiné dr. Merkl Hilda hozzászóló:
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Megköszöni az elnök és alelnök munkáját, amit az Alapszabály
előkészítésében végeztek. Gratulál ehhez a munkához. Jogilag és minden
szempontból a Hagyományőrző Kör működését segíti. Mindannyian
mellettetek állunk, természetesen a kritikánk is. Mindannyiunk érdeke,
hogy az Egyesület jól működjön.
Nádas Anna hozzászóló:
Közgyűlés összehívásának gyakorisága számszerűen nem lett nevesítve az
Alapszabályban.
Ligetfalvi Károly elnök:
Ezt nem szükséges az Alapszabályban rendezni, de kéthavonta ülünk
össze, ahogy eddig is volt, a korábbi közgyűlési határozatoknak
megfelelően.
Herein Gyuláné hozzászóló:
Két részletben kéri a tagdíj befizetését.
Ligetfalvi Károly elnök:
Az Alapszabály lehetőséget ad majd a két részletben történő fizetésre.
Ebben a formában véglegesítjük az Alapszabályt.
Kéri, hogy a Közgyűlés mind a megváltozott alapszabályi rendelkezéseket,
mind pedig az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt fogadja el, és
szavazásra bocsátja azt:
7/2013. (11.21.) HATÁROZAT
Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület 50 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
szavazat mellett mind az Egyesület Alapszabályának módosításait, mind
pedig az egységes szerkezetű ALAPSZABÁLYÁT elfogadta.
III. EGYEBEK
Ligetfalvi Károly elnök:
Soroksári Önkormányzat a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület
45. éves jubileumi ünnepségére hívja az érdeklődőket. Akit érdekel, az itt
kiosztott plakátokon megjelölt helyen részt vehet.
A Hagyományőrző karácsony december 16-án lesz a Művelődési Házban.
Az idei „meglepetés karácsony” lesz. Az Asszonyokat kérjük süssenek
süteményeket, mint eddig is. A többi meglepetés lesz.
Schrotti János hozzászóló:
A Tájház átvétele a Német Önkormányzat részére megtörtént. Jelen volt
Bechtold János a Zsámbéki Német Önkormányzat elnöke, a Solymári
Német Önkormányzat, továbbá több Budakeszi egyesület is.
Jövő évben lesznek a nemzetiségi választások is. Az Országgyűlésbe is két
nemzetiség képviselője is bekerülhet. Az egyik biztosan a romák, a másik
valószínűleg a német lesz. Január 1-jétől lehet regisztráltatni magát annak,
aki részt szeretne venni a választáson. Viszont ha valaki az országos
nemzetiségi választáson részt vesz, akkor a pártlistán nem szavazhat.
Körülbelül 20-25 ezer szavazatra van szükség ahhoz, hogy nemzetiségi
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jelölt bekerülhessen az országgyűlésbe. Ha most bekerül egy nemzetiségi
képviselő, akkor később többször, azaz 4 évenként nem kell majd
feliratkozni, ugyanaz a választási lista lesz érvényes.
Bechtold Jánosnak köszöni, hogy részt vett az ülésünkön.
Ligetfalvi Károly elnök:
Tisztelt Tagok! A meghirdetett napirendeket megtárgyaltuk. Több
hozzászólás, javaslat nem lévén 18 óra 59 perckor a közgyűlést bezárom.
Kmf.
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