HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖR EGYESÜLET
2092 BUDAKESZI, Fő u. 108.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. november 5. napján 18.05 órakor az Egyesületek Házában
(Budakeszi, Fő u. 85.)
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Jegyzőkönyvvezető: Czégény Béláné
A megjelent Bokor Józsefné alelnök a levezető elnöknek – az új egyesületi
elnök megválasztásáig – Kőrösiné dr. Merkl Hildát javasolja. Kőrösiné dr.
Merkl Hilda a levezető elnöki tisztet vállalja.
Kőrösiné dr. Merkl Hilda levezető elnök: Köszöntöm a megjelenteket,
megállapítom, hogy a taggyűlés 56 fővel határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Bokor Józsefnét és Szirmai Jenőt.
Megállapítom, hogy a felkértek a felkérést elfogadták, ellenvetés nem volt.
Szavazásra bocsátom a meghívóban szereplő napirendi pontok
elfogadását.
A jelenlévő 56 fő egyesületi tag ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendi pontokat egyhangúlag fogadta el:
1. Beszámoló a 2013. év III. negyed év programjairól és az előttünk álló
feladatokról;
2. Tájékoztatás az Egyesület jogi helyzetéről az elnökünk elhalálozása
miatt.
3. Tájékoztatás
az
egyesület
pénzügyi
helyzetéről
és
a
tagdíjbefizetésekről;
4. Tisztújítás (elnök, alelnök, titkár)
5. Alapszabály felülvizsgálata és a módosítás szempontjai;
6. Alapszabály módosítás;
7. Egyebek.
Kőrösiné dr. Merkl Hilda felkéri Bokor Józsefnét az elmúlt időszakról tartsa
meg beszámolóját.
1. Bokor Józsefné alelnök:
Köszöni az elmúlt 4 évvel ezelőtti bizalmat. Édesapja részéről a német
identitásáról beszélt. Édesanyja magyar. Mindkét identitásának
igyekezett eleget tenni. Elnökünk betegsége alatt többször
meglátogatta és megígérte neki, hogy továbbviszi a Hagyományőrző
Kört.
Az alelnök beszámolóját észrevétel és ellenvetés nélkül a tagság
egyhangúlag elfogadta.
2. Kőrösiné dr. Merkl Hilda:
A jogi helyzetről: A törvényszék talált kifogást, kiegészítést kér az
Alapszabállyal kapcsolatban, melyet december 3-ig kell megküldenünk.
Probléma a banki felvétel stb. Az Alapszabály módosításába lehet újat
belevinni. Az aktuális vezetés átdolgozza.
Az új vezetés az átdolgozott Alapszabályt a következő ülésen ismerteti
és szavazásra bocsájtja.
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3. Czégény Béláné titkár beszámolója a Kör ezévi pénzügyi
helyzetéről és a tagdíj fizetésekről.
A szóbeli beszámolót észrevétel és ellenvetés nélkül a tagság
egyhangúlag elfogadta.
4. Tisztújítás
Kőrösiné dr. Merkl Hilda:
A Kör tagságából 56 fő van jelen a mellékelt jelenléti ív szerint. Ez azt
jelenti, hogy a közgyűlés szavazóképes. Meg kell választani az elnököt,
alelnököt és a titkárt. Tisztségviselőkre javaslatokat kérek, amelyek a
táblára kerülnek felírásra.
Szavazatszámláló bizottságba 2 embert javasolok: Nádas Annát és
Molnárné Krizsán Editet.
Schrotti János hozzászóló:
3 Egyesületnek vagyok a tagja. A Szépítő Egyesületnek, mely a
legismertebb és a legnagyobb. A Tájháznak, ahol sikerült újítanunk. Sok
fiatal van benne, tárgyak vannak, programok vannak, megtelt élettel. A
Hagyományőrző Kört vagy meg tudjuk újítani, vagy elvész. Ha lehet a
Német Önkormányzat vezetését szeretném folytatni, ezért tisztséget
nem szeretnék vállalni. Fontos, hogy rövid időn belül a Hagyományőrző
Kör megújuljon, nemcsak kórus, hanem tánccsoport, sőt fúvós zenekar
is legyen. Fiatalítás nem ártana az Egyesületnek.
A kórusban 9 énekes, 2 harmonikás van, akik fiatalok.
Elnöknek javasolja: Ligetfalvi Károlyt, alelnöknek: dr. Kotmayer Zalánt,
titkárnak: Czégény Bélánét.
Kőrösiné dr. Merkl Hilda: Kérem a táblára felírni a javaslatokat!
A Hagyományőrző Kör megalakulásakor 4-en kerültünk be az
önkormányzati testületbe. Most is jobban jelen kell lennünk. A kulturális
tevékenység mellett sok minden lehetőség van. Mi idősek itt vagyunk,
segítünk és átadjuk a tudásunkat.
Hidas Mátyás hozzászóló:
Most már másképpen működik egy Egyesület. Jogász kell, ellenjegyző
kell. A Szépítő Egyesület már 10 évvel ezelőtt átesett ezen. Örülünk,
hogy a Hagyományőrző Kör élettel telíti meg az Egyesületek Házát.
Későbbiekben is számítok rátok. Ez az egyetlen Egyesület, aki
anyagilag is hozzájárul a Ház működéséhez.
Bokor Józsefné hozzászóló:
Elnöknek: Bechtold Gábort, alelnöknek: Ligetfalvi Károlyt javasolja.
Kőrösiné dr. Merkl Hilda:
Kéri nyilatkozni a jelölteket a tisztség elfogadásáról.
Bechtold Gábor más elfoglaltsága miatt nem vállalja a tisztséget.
Ligetfalvi Károly vállalja az elnöki tisztséget
Kotmayer Zalán vállalja az alelnöki tisztséget
Czégény Béláné vállalja a titkári tisztséget
Ezután kiosztottuk a szavazócédulákat. A szavazás titkos volt.
A Nádas Anna szavazatszámláló bizottság elnöke:
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A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a szavazás
érvényes és eredményes volt. Ismertette a választás eredményét.
1/2013. (11.05.) HATÁROZAT
Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Ligetfalvi Károlyt
(Budakeszi, Nagy Sándor u. 57.) 53 igen, 1 nem, 1 tartózkodás, 1
érvénytelen szavazat mellett az egyesület elnökének megválasztotta.
2/2013. (11.05.) HATÁROZAT
Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Dr. Kotmayer Zalánt
(Budakeszi, Szél u.35.) 49 igen, 1 nem, 1 tartózkodás, 5 érvénytelen
szavazat mellett az egyesület alelnökének megválasztotta.
3/2013. (11.05.) HATÁROZAT
Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület
Czégény
Bélánét
(Budakeszi, Rákóczi utca 101.) 55 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1
érvénytelen szavazat mellett az egyesület titkárának megválasztotta.
Kéri a megválasztott új elnököt, hogy a tisztségviselők személyében
történt változást a Budapest Környéki Törvényszék által vezetett
civilszervezetek nyilvántartásában vezettesse át, szükség szerint jogi
szakember segítségét igénybe véve.
Ezután Kőrösiné dr. Merkl Hilda kéri a megválasztott új elnököt
és alelnököt, hogy mutatkozzanak be.
Ligetfalvi Károly elnök:
Nagy megtiszteltetés, hogy megbíztak bennem. Nagy kihívás előtt
állunk. Köszönöm az előző vezetőség eddigi munkáját.
Editnek köszönet a kórusért, nagyon számítunk a jövőben is rá.
Külkereskedelmet tanultam. Először a Technoimpexnél dolgoztam, majd
1991-ben saját céget alapítottam segítséggel. 21 éve működik.
Törökbálinton irányitok egy másik céget. Most Ausztriában is
ingatlanberuházást indítottunk el.
Cégvezetésben van gyakorlatom. Egyesület vezetéséhez kérem a
segítségüket.
A Német Önkormányzat megalakulásakor 12 évig voltam az
Önkormányzat tagja.
A nagy kórusnak Tercsi iránti tiszteletből Starcz Teréz nevét javasolom
felvenni. A férfi kamarakórusnak még keresünk nevet.
A kulturális csoporton belül felújítani a tánckart, fúvószenekart bevonni.
A programokba bevonni a fiataljainkat, temetőnk, kálváriánk ápolása.
Szorosabb együttműködés a Német Önkormányzattal.
A nagy önkormányzattal keresni kell a kapcsolatot, hogy a kölcsönös
támogatás meglegyen.
Plébános úrral felvállalni a kapcsolatot.
Kőrösiné dr. Merkl Hida és Schrotti János benne vannak az
egyházközségben.
Más egyesületek működésébe betekinteni. Hidas Mátyás úrnak
köszönet a segítségéért. Budakeszi Kultúra Alapítványnak köszönet.
A Helytörténeti Tájháznak gyűjtést fogunk szervezni.
Óvodának, iskolának a német kultúrát, nyelvet tovább tudjuk adni.
Pályázni fogunk, amire csak lehet.
Kotmayer Zalán alelnök:
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42 éves, 4 gyermek apja. 2001-ben költöztek Budakeszire. Ősei is
hasonlóan kerültek Magyarországra, mint a Budakeszi svábok, csak
azok Pápánál kiszálltak.
Pártatlan, kívülálló jogász. A tradíciók átadása a gyerekek irányába.
Ha Budakeszi hagyományőrző tevékenységét fel tudom mutatni a
gyerekeimnek, a példamutatás nagyon fontos.
Legfőbb programom, hogy az elnök urat támogassam.
Felügyelő Bizottsági tagoknak jelöltük:
Hidas Mátyás – Budakeszi, József A. u. 71.
Bechtold Gábor – Budakeszi, Széchenyi utca 37.
Dobos Lászlóné – Budakeszi, Petőfi utca 37.
A Felügyelő Bizottsági tagok megválasztására a november 21-ei
közgyűlésen kerül sor. Addig a jelölteknek nyilatkozniuk kell a tisztségre
jelölés elfogadásáról.
5. napirend - Ligetfalvi Károly elnök:
Az Alapszabályt átdolgozására felkérünk egy ügyvédet. Majd november
21-én csütörtökön 18 órakor lesz egy ülés, amelyre kérek mindenkit
jöjjön el. Erre tekintettel a 6. napirendi pont megtárgyalását
elnapolni javasolom.
A napirend módosítását észrevétel és ellenvetés nélkül a tagság
egyhangúlag elfogadta.
7. Egyebek.
Ligetfalvi Károly szót ad Schrotti Jánosnak:
Schrotti János:
• Német Önkormányzat előző vezetősége felújította és kibővítette a
Kunterbunt Óvodát. Nagyon köszöni.
• A Tájházat a Nagy Önkormányzattól megkaptuk, a közeljövőben
lesz az átadás aláírása, melyet nyíltan meghirdetünk, a sajtó
jelenlétében fogjuk aláírni. Szeretnénk Starcz Terézről elnevezni.
• Budakeszi Angyaldíjra (német karácsonyon adjuk ki) a
nemzetiséget érintő egyesületektől kérünk javaslatot (Szépítő
Egyesület, Tájház, Hagyományőrző Kör)
Ezt a díjat kiegészítjük egy másik díjjal: pedagógus díj, amit május
körül a nemzetiségi napon óvónő, nemzetiségi pedagógus kaphat.
• Az Önkormányzathoz bejelentettük, hogy egy Önkéntes Tűzoltó
Egyesületet szeretnénk létrehozni.
Szirmai Jenő tag:
Üdvözli az új vezetőséget. Mivel 4 unokája zenél, kéri, hogy a
fúvószenekar minél előbb alakuljon meg a Hagyományőrző Körön
belül.
Ligetfalvi Károly elnök: Tisztelt Tagok! A meghirdetett napirendeket
megtárgyaltuk. Több hozzászólás, javaslat nem lévén 19 óra 30 perckor a
közgyűlést bezárom.
Kmf.
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