
Emlékeztető, 
 

mely készült a HSHE Elnökség  2011. 09. 21-ei munkaértekezletéről. 
 
Időpont: 2011. 09.21. 16 óra. 
 
Helyszín: Budapest, X. kerület, Ceglédi út  30.  
 
Jelen vannak: Oldal Ferencné,  Dávid Sándorné, Abramowszky Béláné, Kiss Márton, 
Lukács Balázs és Légmán Miklós 
 
Az Elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg: 1./ A tagnyilvántartás 
kiegészítése 2./ Pályázat az Érdekvédelmi Alapítványhoz 3./ Pályázat a Nemzeti 
Kulturális Alaphoz 4./ Mozgósítás a Káposztafesztre 5./ Aláírási címpéldány 
készítése 6./  Egyebek.  
 

1./ számú napirend. (A tagnyilvántartás kiegészítése) 
 
Légmán Miklós: Kéri, hogy azokat is vegyük fel a tagnyilvántartásba, akik a legutóbbi 
közgyűlés óta kérték a felvételüket. 
 
Dávid Sándorné: Az én férjem is belép. 
 
Oldal Ferencné: Saláta István is csatlakozik. 
 
Lukács Balázs: Vállalja, hogy felveszi a kapcsolatot Krizbai Istvánnal és hozzá is 
eljuttatja a belépési nyilatkozatot. 
 
Oldal Ferencné rövid úton átadja Saláta István és Dávid Sándor belépési 
nyilatkozatát Lukács Balázsnak.  
 
Az elnökség egyetért azzal, hogy a fent megnevezett személyek az Egyesület 
tagjaivá váljanak és felkéri Ifjú Szilágyi Bertalant, hogy ezen tagok nevével és 
személyi adataival egészítse ki a tagnyilvántartást. 
 
Határozat következik. Eredménye: Egyhangú igen. 
 
1/2011.(09-21.) számú határozat: Az elnökség úgy dönt, hogy Ifjú Szilágyi 
Bertalan az elektronikus tagnyilvántartásba vegye fel Dávid Sándor, Saláta 
István és Krizbai István nevét és személyi adatát. 
 

2./ számú napirend. (Pályázat az Érdekvédelmi Alapítványhoz) 
 

Légmán Miklós: Tájékoztatást ad arról, hogy két témában van lehetőségünk 
pályázatot benyújtani a Távközlési Dolgozók Érdekvédelmi Alapítványához (a 
továbbiakban: TDÉA): 
 
A./  A november végi böllérverseny támogatása. 
B./  Az emlékkönyv elkészítésének támogatása. 
 



A vitában az a többségi álláspont alakult ki, hogy Légmán Miklós előzetesen 
folytasson az esélyinket feltáró tárgyalást a TDÉA elnökével, Krassovics Miklóssal. 
 
2/2011. (09-21.) számú határozat:  Az Elnökség felkéri Légmán Miklóst, hogy 
pályázat ügyben folytasson előzetes tárgyalást Krassovics Miklóssal. 
 
3./ számú napirend (Pályázat a Nemzeti Kulturális Alaphoz.) 
 
Légmán Miklós: Elmondja, hogy a Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: NKA) 
minden év elején kiír egy úgynevezett „Alkotói pályázatot”. Az NKA elérhetőségei: 
www.nka.hu és Budapest, VIII. kerület, Gyulai Pál utca 13. Javasolja, hogy Füzér 
Ferenc barátunkat kérjük fel az NKA honlapjának figyelésére. Természetesen, ha ez 
év végén vagy jövő év elején a pályázati kiírás megjelenik, akkor az elnökség tagjai 
is segítenek a pályázat összeállításában. 
 
Az elnökség Légmán Miklós tájékoztatását és javaslatát elfogadja. 
 
3/2011. (09-21.) számú határozat: Az elnökség elfogadja Légmán Miklós 
tájékoztatását és felkéri Füzér Ferencet az NKA honlap figyelésére. 
 
4./ számú napirend. (Mozgosítás a Káposztafesztre.) 
 
Lukács Balázs: Idén 2011-09-25-én kerül megrendezésre Vecsésen a hagyományos 
Káposztafeszt. Minden tagunkat és családtagjaikat szeretettel várunk. 
 
Oldal Ferencné: Ezen a napon egy kicsi, de lelkes csapat Balatonudvariban fog 
dolgozni, mert vége a szezonnak. Ezért ő és segítői (Fazekas János, Balogh Zoltán, 
Bendő Béla, Szabó Csaba, Viziné Panni és Némethné Erzsike) nem tudnak a 
Káposztafesztre elmenni. 
 
Légmán Miklós: Kéri, hogy Lukács Balázs tegye fel a honlapra a Káposztafeszt 
programját. Ezzel mindenki egyetért.  
 
Határozat jön. Eredménye: egyhangú. 
 
4/2011. (04-13.) számú határozat: Az elnökség úgy dönt, hogy Lukács Balázs tegye 
fel a HSHE honlapjára a Káposztafeszt programját. 
 
5./ számú napirend. (Aláírási címpéldány.) 
 
Légmán Miklós: Az NKA pályázat esetében – többek között – be kell nyújtani az 
aláírási címpéldányt is. Jelenleg az elnökség tagjai közül csak Oldal Ferencné 
rendelkezik közjegyző által záradékolt aláírási címpéldánnyal. Javasolja, hogy ezt az 
okiratot készítessük el Füzér Ferenc és Légmán Miklós esetében is. Ezzel mindenki 
egyetért. Határozat hozatal következik. Eredménye: egyhangú igen. 
 
 
5/2011. (09-21.) számú határozat: Az elnökség úgy dönt, hogy el kell készíttetni 
Füzér Ferenc és Légmán Miklós aláírási címpéldányát is. 
 



6./  számú napirend (Balatonudvari forrásigénye.) 
 
Oldal Ferencné: Balatonudvariban annyira rossz állapotban vannak az ablakok az „A” 
a „C” és a „D” jelű házban, hogy azok cseréje tovább nem halogatható. Kért be 
árajánlatot két helyről is, a kedvezőbb végösszege: 430.000 forint. 
 
Figyelemmel az üdülő üzemeltetéséből eredő összes bevétel és összes kiadás 
pozitív egyenlegére, valamint a HSZB kontra PHDSZSZ per 258.000 forintos 
perköltségére, a vállalkozó költségeire – úgy tűnik – a fedezet rendelkezésre áll.  
 
Kiss Márton: kéri, hogy az elnök asszony adjon tájékoztatást az üdülő 
vízrendszeréből elfolyt nagy mennyiségű víz okáról és javítás módjáról. 
 
Oldal Ferencné: A hibát - a DRV Rt. tájékoztatása szerint - egy karmantyú 
elcsúszása okozta. A magas számlát időközben a DRV Rt. jóváírta. 
  
7./ számú napirend (egyebek.)  
 
=  A NAV levele 1 százalékról. 
 
Légmán Miklós: Javasolja, hogy idén is tartalékoljuk a várhatóan befolyó 55.331 
forintot az emlékkönyvre. Javasolja továbbá, hogy a NAV felé történő 
adatszolgáltatást idén is Czeitner Anna végezze el. Javasolja továbbá, hogy mind a 
2010. évben tett, mind pedig az idei évben készülő adatszolgáltatás egy-egy 
példányát Czeitler Anna juttassa el Ifjú Szilágyi Bertalanhoz, hogy a dokumentumok 
esetleges ellenőrzéskor gyorsan bemutathatók legyenek. 
 
 Ezzel mindenki egyetért. 
Határozathozatal következik. Eredménye: egyhangú igen. 
 
6/2011. (09-21.) számú határozat: Az elnökség úgy dönt, Légmán Miklós kérje fel 
Czeitler Annát, hogy a NAV 589412401 iktatószámú levele alapján (melyet hozzá 
Oldal Ferencné eljuttatott) tegyen az Ügyfélkapun keresztül adatszolgáltatást a NAV 
felé, hogy a 2010. évi 1 százalékos felajánlásból befolyó 55.331 forintot – a 
tartalékolás lehetőségét felhasználva - a HSHE a „Volt egyszer egy Kábelüzem” című 
emlékkönyv megjelentetésére kívánja fordítani. Kérje fel továbbá Czeitler Annát arra 
is, hogy mind a NAV felé a tavalyi évben (2010-ben), mind pedig az idei évben tett 
adatszolgáltatás egy-egy másolati példányát küldje meg Ifjú Szilágyi Bertalanhoz, 
hogy azokat – a NAV esetleges ellenőrzésekor - gyorsan elő tudjuk venni az 
irattárból.     
 
=  Segélyezés 
 
Légmán Miklós kéri, hogy a Segélyezési Bizottság vizsgálja meg, hogy kik azok a  
tagtársaink, akiket szociális helyzetük miatt indokolt segélyben részesíteni. 
 
Dávid Sándorné: A Segélyezési Bizottság a kérdést meg fogja vizsgálni. 
 
=  A HSHE  2011. évi költségvetésének korrekciója 
 



Dávid Sándorné: Figyelemmel az időközben bekövetkezett változásokra, indokolt az 
év elején elfogadott költségvetést módosítani. 
 
Oldal Ferencné: Egyetértve ezzel a javaslattal a bevételi és a kiadási oldal főbb 
számait az alábbiak szerint javasolja módosítani: 
 
Bevételi oldal: Nyitó: 574 Eft., tagdíj: 180 Eft., 1 % 60 Eft., támogatás: 70 Eft.,  
Kiadási oldal: rendezvények: 100 Eft., segélyek: 110 Eft., Udvari: 100 Eft, Működés: 
80 Eft., Egyéb: 20 Eft., tartalék: 484 Eft. 
 
A korrigált 2011. évi költségvetés tervezetét az emlékeztető 1. számú melléklete 
tartalmazza. A korrigált költségvetést a 2011-10-05-ei elnökségi ülés fogja 
véglegesíteni. 
 
7/2011. (09-21.) számú határozat: Az elnökség a következő ülését 2011-10-05-én 
16 órai kezdettel tartja a Ceglédi út 30. szám alatti székhelyén. 
  
  
Lejegyezte: Légmán Miklós. 
    
                   
             


