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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület 2015. május 5-én 18.05 órakor 
kezdődő közgyűlésén, az Egyesületek Házában.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 59 fő

Ligetfalvi Károly elnök:
Megnyitja a Hagyományőrző Kör 2015 évi  közgyűlését.  Köszönti  a megjelenteket,
nagy  szeretettel  köszönti  Polgármester  asszonyt,  továbbá  Bakács  Bernadett
Alpolgármester asszonyt.
Megállapítja, hogy határozatképesek vagyunk.
Jegyzőkönyvvezetőnek Czégény Bélánét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Krizsán Editet és
Albrecht Istvánt javasolja. 
Kéri a közgyűlést, hogy szavazzon a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők
elfogadásáról.
1/2015. (V.05) közgyűlési határozat: 
Mellette: 59
Ellene: 0
Tartózkodás: 0 

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés az 1/2015. (V.05.) számú határozatával a
közgyűlés  jegyzőkönyvvezetőjének  Czégény  Bélánét,  jegyzőkönyv  hitelesítőinek
Krizsán Editet és Albrecht Istvánt elfogadta.

A közgyűlés napirendi pontjai: 
1. Elnöki megnyitó és beszámoló
2. Felügyelő Bizottság jelentése a 2014 évről
3. 2014 évi beszámoló elfogadása
4. Döntés az éves munkatervről
5. Döntés a 2015. évi költségvetésről
6. Előttünk álló feladatok:

o május 10. Solymári zarándoklat
o május 24. Svábhegyi Pünkösdi búcsú
o május 31. de. német mise, du. Pilisvörösvárra egyházzenei találkozó
o június 7. Úrnapi virágszőnyeg készítés, körmenet
o június 28. német mise
o július 3-4 Hagyományőrző Kör kirándulása: Siklós-Máriagyűd-Pécs-Pécsvá-

radra
o (előzetesként: október 10. Zsámbék, október 18. Budakeszi, november 7.

Felsőgalla, december 6. Soroksár kórustalálkozó)
- Egyebek (tagdíj befizetés stb.)



- Hozzászólások
1. számú napirendi pont: 
Az elnök ismerteti a 2014-es év programját, kiemelve a legfontosabbakat. Általános
programjainkon kívül kiemelendő a sváb bál, a kitelepítés emlékére koszorúzás és
gyertyafényes  mise,  az  úrnapi  virágszőnyeg  készítés  és  körmenet,  a  katolikus
templom  alatt  „Őseink  emlékére”  felállított  szoboravatáson  való  részvételünk,
valamint  ezzel  kapcsolatban  a  német  óvodában megrendezésre kerülő  búcsúbál,
ahol a Neckarsulmi Budakesser Gemeinschafttól érkezett vendégeinket fogadtuk és
vendégül láttuk. 

2. számú napirendi pont: 
Ezután  az  elnök  a  2014-es  év  beszámolójából  a  2014.  év  kiadásait  és
bevételeit ismerteti. 
Bevételek: legnagyobb  támogatónk  a  Német  Önkormányzat:  1.300  ezer  Ft-ot
kaptunk. Polgármesteri Hivataltól 300 ezer, Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől 200
ezer Ft-ot kaptunk.
Főbb kiadásaink: kórustalálkozóra 176 ezer, 3 év könyvelési díja 90 ezer, férfi kórus
ruházatára  488  ezer,  német  vendégek  fogadására  284  ezer,  neckarsulmi
utazásunkhoz 1.533 ezer, helyiségbérletre 100 ezer, német emlékműhöz 60 ezer Ft-ot
költöttünk.
Kiemelt  év  volt  a  tavalyi,  az  előző  években  nagyjából  ennek  a  tizede  volt  a
költségvetésünk. 

3. számú napirendi pont: 
Az  elnök  bejelenti,  hogy  az  egyesületünk  gazdálkodását  az  egyesület   Felügyelő
Bizottsága megvizsgálta és mivel Bechtold Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke nem
tud jelen lenni, ezért megkéri Dobos Lászlónét a Felügyelő bizottság tagját, hogy a
Felügyelő bizottság jelentését  ismertesse a  tagság előtt.  Felkéri  Dobos Lászlónét,
hogy ismertesse a jelentést.

Dobos Lászlóné felügyelő bizottsági tag:
Felolvasta a Bizottság jelentését, mely szerint megállapítható, hogy „költségként az
Egyesület  általánosan  és  a  tárgyévben  konkrétan  vállalt  tevékenységéhez
kapcsolódóan felmerült költségek kerültek elszámolásra. A Bizottság megállapította,
hogy  az  Egyesület  2014  évi  bevételei  (2.896  ezer  Ft)  elmaradnak  az  ezen
tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások (3.071 ezer Ft) összegétől.
A gazdálkodás kiegyensúlyozottsága érdekében a Felügyelő bizottság általában is a
veszteséges  működés  megszüntetését,  a  hozzáférhető,  likvid  pénzkészletnek
legalább a 2014. évi nyitó szintre történő mihamarabbi megnövelését szorgalmazza.
A  Vezetőség  a  gazdálkodás  naprakész  nyomon követése  érdekében a  könyvelést
végző  szervezettel  rendszeresebb  kapcsolatot  tartson  fenn.  A  Felügyelő  bizottság
összességében az Egyesület 2014. évi gazdálkodására vonatkozó dokumentumait és
a 2015. évre vonatkozó költségvetését elfogadásra javasolja.”
A Felügyelő Bizottság a jelentését a jelen jegyzőkönyvhöz csatolja.

Ligetfalvi Károly elnök:
Felteszi a kérdést, hogy a közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését elfogadja?
2/2015. (V.05) közgyűlési határozat: 
Mellette: 59
Ellene: 0
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Tartózkodás: 0 
Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a 2/2015. (V.05.) számú határozatával a
Felügyelő Bizottság jelentését az egyesület 2014. évi beszámolójáról elfogadja.

4. számú napirendi pont: 
Ligetfalvi Károly elnök:
Felteszi a kérdést, hogy a közgyűlés az eléje tárt, 2014. évi egyesületi beszámolót
elfogadja-e?

3/2015. (V.05) közgyűlési határozat: 
Mellette: 59
Ellene: 0
Tartózkodás: 0 

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a 3/2015. (V.05.) számú határozatával az
egyesület 2014. évi beszámolóját elfogadja.

5. számú napirendi pont: 
Az elnök ismerteti az egyesület 2015 éves munkatervét és 2015 éves költségvetését.
Új kezdeményezés a januárban megrendezésre került Sautanz disznóvágási fesztivál.
Ennek az atyja a Német Önkormányzat és az egyesület ehhez csatlakozott.
A 2015 évi költségvetésünk szerényebb, mint a tavalyi volt. Német Önkormányzattól
befolyt 400 ezer Ft, valamint a disznóvágási fesztivál kapcsán az ételekből befolyt
190 ezer Ft. A kiadásokra 1.243 ezer Ft-ot terveztünk. Így kb. 200 ezer Ft plusz
maradhat az év végére.
A pályázatokra beállított 300 ezer Ft-ot már meghaladtuk. Jelen állapot szerint 450
ezer Ft-ot elnyertünk, további 200 ezer Ft 90%-os állapotban van.
Tervezett kiadási oldal: CD elkészítésére 91 ezer Ft-ot, disznóvágásra 396 ezer Ft-ot
költöttünk. 
Kórustalálkozókra (4 helyre) utazási költség 175 ezer Ft-ot, saját kórustalálkozónkra
200 ezer Ft-ot, hagyományőrző ülésekre 36 ezer Ft-ot, hagyományőrző karácsonyra
50 ezer Ft-ot, Egyesületek Háza bérleti díjra 100 ezer Ft-ot, könyvelőnek 51 ezer Ft-
ot, egyéb kiadásokra 40 ezer Ft-ot terveztünk. 
Erre az évre új könyvelőt bíztunk meg. Az új könyvelő Verebélyi Andrea családi okok
miatt nem tudott eljönni. Reméli, hogy a következő ülésre el tud jönni.
Az elnök által  ismertetett  2015 évi  tervezett  költségvetéssel  kapcsolatban nincsen
kérdés vagy észrevétel.
Az  elnök  felteszi  a  kérdést,  hogy  a  közgyűlés  az  egyesület  2015.  évi  tervezett
költségvetését és munkatervét elfogadja-e?
4/2015. (V.05) közgyűlési határozat: 
Mellette: 59
Ellene: 0
Tartózkodás: 0 

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a 4/2015. (V.05.) számú határozatával az
egyesület 2015. évi költségvetését és munkatervét elfogadja.

6. számú napirendi pont:
Az elnök tájékoztatja a közgyűlést az egyesület előtt álló feladatokról:



Még a meghívóban sem szerepelt, kaptunk egy felkérést a Budakeszi Önkormányzat,
a Jobb Kor Polgári  Egyesület  szervezésében egy jótékonysági  koncertre fellépésre
május 9-én szombaton este 7 órára a Prohászka Gimnáziumba. Aki tud jöjjön el,
szóljon  az  ismerőseinek  is,  hogy  segítsünk  a  Kárpátalján  élő  magyaroknak,  akik
embertelen körülmények között élnek. 
Május 10-én Solymárra mennek az Asszonykórus tagjai zarándokútra. 
Május  24-én a  Svábhegyi  Pünkösdi  Búcsúra  vagyunk  meghívva.  Itt  szeretném
megköszönni  a  Svábhegyi  Német  Önkormányzatnak,  hogy  egy  külön  buszt  küld
értünk.  A  busz  9  órakor  indul  a  Posta  alatti  parkolóból,  3-4  óra  felé  jön  vissza.
Honlapunkon  is  szerepel,  sőt  nyitottunk  egy  Facebook  oldalt  is,  ott  is  minden
elérhető.
Május 31-én német mise, délután Pilisvörösvárra egyházzenei találkozóra megyünk.
A férfi dalárda most énekel először egyházi énekeket. Kihívás számunkra, izgulunk is.
Június 7-én Úrnap.
Július 3-4-én kirándulás, Siklós, Máriagyűd, Pécs, Pécsváradra.

Több pozitív esemény történt az Egyesület életében. A Nemzeti Művelődési Intézet,
illetve  az  állam  támogatásával  kulturális  közmunkást  foglalkoztathatunk  napi  8
órában. Nekünk nem kerül  semmibe, teljesen az állam fizeti.  Több személy közül
lehetett és lehetne választani. Tavaly 3 főt lehetett alkalmazni, az idén csak 1 főt
lehet. Ezt a munkát Albrecht István kapta. A kottatárat teljes mértékben digitalizálta,
illetve újra írta. Emellett a honlapunkat is ő kezeli, naprakészen. 
Kiadjuk a német misefüzetet újra szép kivitelben. Ez is a Hagyományőrző Kör imázsát
emeli. 
A Hagyományőrző Körnek eddig nem voltak önkéntesei. Nem olyan egyszerű, meg
kell  igényelni.  Az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  most  igazolta  vissza,  hogy
lehetőségünk van önkéntesek felvételére. A pályázatok elbírálásánál fontos szerepe
van,  mivel  sokkal  nagyobb  támogatást  kap  egy  olyan  egyesület,  ahol  sok  az
önkéntes. Csak bátorítani szeretnék mindenkit, akinek ilyen jellegű elképzelése lenne,
kérem jelezze felém. Az önkéntes munkás nem kap fizetést a munkájáért. Önkéntes
alapon, társadalmi munkában végezzük el a napi szintű feladatainkat és szervezzük
az egyesület életét. 

Dobos Lászlóné tag:
Akik eddig dolgoztak, azok vállalhatják?

Ligetfalvi Károly elnök:
Igen.

Schrotti János tag:
Az önkéntesek munkáját forintosítani lehet a pályázatoknál.

Szirmai Jenő tag:
A  múlt  évben  kapta  a  vezetőségtől  a  lehetőséget,  hogy  az  Unsere  Post-ból
szemelgesse főleg a magyar vonatkozású cikkeket, de érdekes módon a legtöbb a
magyar sajtóban nem jelenik meg.
Felsorolta  többek  között,  hogy  a  Balett  intézetet,  a  Hotel  Interkontinentált  arab
sejkek  vették  meg.  A  Hotel  Meridián  is  arab  sejk  kezében  van.  Magyarországi
Németek Gálaestjéről írtak, ahol díszvendég volt Áder János. Angela Merkel asszony
magyarországi látogatásáról, különféle német ifjúsági díjak átadásáról jelentek meg 
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