
Jegyzőkönyv, 
mely készült a “Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete” 2016. év április hónap 26-ai  
közgyűléséről. 
 
Időpont: 2016. 04. 26. 18 óra. 
 
Helyszín: Budapest, IX. kerület, Gyáli út 22. 
 
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti személyek. 
 
 
Szilágyi Bertalan: Köszöntötte a közgyűlés résztvevőit. Javasolta, hogy a mai közgyűlés levezető 
elnöke Kiss Márton legyen. Ezt a javaslatot a közgyűlés egyhangú szavazással támogatta. 
 

1/2016. (04-26.) számú határozat: A közgyűlés úgy döntött, hogy a közgyűlés levezető elnöke Kiss 
Márton legyen.   
 
Kiss Márton: Megállapította, hogy jelen van 28 fő. Minthogy a mai közgyűlés eredeti időpontjában a 
nyilvántartott tagság (93 fő) ötven százaléka + 1 fő nem volt jelen, ezért most, 18 órakor tartjuk a 
megismételt  közgyűlést. Ez a közgyűlés már a jelenlévők számától függetlenül határozat képes. 
Ismertette a mai napra tervezett napirendi pontokat: 1./ A 2015-ös pénzügyi év kiértékelése 2./ A 2016-
os költségvetés elfogadása. 3./ A 2015-ös munkaterv kiértékelése 4./ A 2016-os munkaterv 
elfogadása. 5./ Az Alapszabály módosítása. 6./ A könyvelő által a 2014-es és a 2015-ös évre 
vonatkozó és az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtott beszámolók elfogadása. 7./ Tagdíj ügyek. 8./ 
Egyebek. 
 
Javasolta, hogy a mai közgyűlés jegyzőkönyvét Légmán Miklós készítse, a jegyzőkönyv hitelesítői 
pedig Lukács Balázs és Galambos József legyenek. A mai közgyűlés a határozatait nyílt szavazással 
hozza meg.   
 
Hozzászólás, észrevétel nem volt, szavazás következett.  Eredménye: egyhangú igen. 

 
2/2016. (04-26.) számú határozat: A közgyűlés a napirendet és Kiss Márton levezető elnök ügyrendi 
javaslatait jóváhagyta. 
 
             1./ A 2015-ös pénzügyi év kiértékelése. 
 
Kiss Márton:: Felkéri Szilágyi Bertalan elnököt, hogy tartsa meg beszámolóját. 
 
Szilágyi Bertalan: A 2015-ös évben az összes bevétel 480.295 forint volt, míg az összes kiadás 
446.417 forintot tett ki. Így pozitív évet zártunk, körülbelül 35.000 forinttal haladta meg a bevételi oldal a 
kiadási oldalt.  
 
Kiss Márton: Hozzászólásokat, észrevételeket kér. 
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, határozat hozatal következik. Eredménye: egyhangú igen.  

 
3/2016. (04-26.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a 2015-ös 
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.   
                            
                                  2./  A 2016-os költségvetés. 
 
Kiss Márton: Felkéri az elnökurat, hogy ismertesse a 2016-os költségvetés tervezetét. 
 
Szilágyi Bertalan: A 2016-os évben a bevételi oldalt 510.035 forinttal, míg a kiadási oldalt 507.000 
forinttal terveztük meg. Tehát ismét pozitív lesz az egyenleg. A kiadási oldalon a „juttatások, 
ráfordítások soron” belül van egy alábontás (költségtérítés, egyéb kiadások, anyagi jellegű 
ráfordítások, stb.), de ez az alábontás nem azonos a korábbi beszámoló alábontásával.  
 
Kiss Márton:  Hozzászólásokat, észrevételeket kér. 



Dávid Sándorné: Nem világos előtte, hogy a „segélyek” soron túl, hol szerepel az a tétel, ami a 
karácsonyi csomagokkal kapcsolatos. 
 
Szilágyi Bertalan: Ez a tétel a „Kis értékű ajándék” soron szerepel. 
 
Sámóczi István: Az „anyagi jellegű ráfordítások” sorban mi van benne? A Túraverseny például itt 
szerepel? 
 
Szilágyi Bertalan: Igen, a Túraverseny ebben a sorban szerepel. 
 
Dávid Sándorné: Kéri az egyes sorok, különösen a „Juttatások, ráfordítások” sor teljes részletességgel 
való megjelenítését. 
 
Sámóczi István: Egyetértve Dávid Sándorné véleményével, ő is kéri az egyes sorok részletesebb 
kifejtését. 
 
Szilágyi Bertalan: Azt javasolja, hogy a Közgyűlés a beszámoló főbb számait fogadja el, azzal, hogy az 
elnökség – a közgyűlésről készülő jegyzőkönyvvel egyidejűleg – köteles az egyes sorok részletes 
megjelenítését tartalmazó adatokat a honlapra feltenni. 
 
Ezzel a többség egyetért.         
 
Kiss Márton: További hozzászólásokat kér. 
 
További észrevétel, hozzászólás nincs, határozat hozatal következik. Eredménye: két tartózkodás, a 
többi mellette. 
 

4/2016. (04-26.) számú határozat: A Közgyűlés az elnökség által összeállított 2016. évi költségvetés 
tervezetét ellenszavazat nélkül, két tartózkodás mellett  elfogadja.  
 
                    3./ A 2015. évi munkaterv kiértékelése. 
 
Kiss Márton: Felkéri Légmán Miklóst, hogy adjon tájékoztatást a 2015. évi munkaterv teljesítéséről. 
 
Légmán Miklós: A 2015-ös évben megtartottuk az éves rendes közgyűlésünket, október 10-én a 2. 
„Hálózatos Találkozót”, részt vettünk az Országos Postás és Távközlési Túraversenyen és 
Természetbarát Találkozón, valamint a Vecsési Káposztafeszten ,  s megemlékeztünk azon 
társainkról, akik elhaláloztak. 2015-ben is megszerveztük a karácsonyi szeretetcsomagok kiosztását 
 
Kiss Márton: Hozzászólásokat, észrevételeket kér. 
 
Észrevétel, hozzászólás nincs, határozat hozatal következik. Az eredménye: egyhangú igen. 
 

5/2016. (04-26.) számú határozat: A Közgyűlés a 2015-ös munkaterv teljesítéséről szóló tájékoztatást 
elfogadja. 
 
                     4./  A 2016-os munkaterv ismertetése. 
 
Kiss Márton: felkéri Légmán Miklóst, hogy beszéljen a 2016-os munkatervről. 
 
Légmán Miklós: Ismerteti a 2016-os munkaterv főbb elemeit. Az anyagot egyébként előzetesen 
megküldtük a tagokhoz. 
 
Kiss Márton: Hozzászólásokat, észrevételeket kér. 
 
Dávid Sándorné: Javasolja, hogy a „szeretetcsomag akció” helyett azt írjuk be a munkatervbe, hogy „a 
karácsonyi csomagokat összeállítjuk és kiosztjuk. 
 
Lukács Balázs: Azt indítványozza, hogy a „Hálózatos Találkozót” október 8-ára állítsuk be. 
 



Sámóczi István: Szerinte a „Hálózatos Találkozó” szervezését már jóval október 8-a előtt el kell 
kezdeni. 
 
Szilágyi Bertalan: Ki szervezi majd a programot? És hol legyen? 
 
Sámóczi István: Legyen a Benczúr utcában. 
 
Füzér Ferenc: A programot Füzér Ferenc,Sámóczi István és Lukács Balázs dolgozza ki. 
 
Kiss Márton: további észrevételeket, hozzászólásokat kér. 
 
További hozzászólás,észrevétel nincs. A többség a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja a tájékoztatót. 
 
Határozat hozatal következik. Eredménye: Egyhangú igen.       
 

6/2016. (04-26.) számú határozat: A Közgyűlés a 2016-os munkatervet a most elhangzott 
kiegészítésekkel, pontosításokkal elfogadja. 
 
                               5./ Az alapszabály módosítása. 
 
Kiss Márton: Felkéri Légmán Miklóst, hogy ismertesse az Alapszabály módosításának főbb elemeit. 
Megjegyzi, hogy az alapszabály módosításának a tervezetét az Egyesület honlapjára kitettük, így azt 
mindenki megismerhette. 
 
Légmán Miklós: Az új Polgári Törvénykönyvhöz igazodóan változtak a vezető tisztségviselők elfogadó 
nyilatkozatai, a minősített többség fogalmát pontosítottuk, s  a jogszabályi hivatkozások is kicsit 
módosultak. 
 
Kiss Márton: Hozzászólásokat, észrevételeket kér. 
 
Füzér Ferenc: Kéri az I/f. pont módosítását. Legyen csak ennyi a szöveg: „A meglévő szellemi és 
anyagi telefóniai értékek védelme.” 
 
Szilágyi Bertalan: Azt javasolja, hogy minősített többség fogalmát úgy határozzuk meg, hogy az a 
jelenlévő tagok kétharmados igen szavazatával jön létre, 
 
Lukács Balázs: Ezzel ő is egyetért azzal, hogy nem lehetne döntéseket hozni, ha az lenne a szabály, 
miszerint a minősített többséghez az kell, hogy a nyilvántartott tagság kétharmados többsége kell a 
minősített többséghez. Ugyanis a korábbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy általában csak harminc 
tag van jelen. 
 
Szántó Sándor: Sajnálja, hogy a módosító, illetve pontosító észrevételek csak most jönnek felszínre, 
annak ellenére, hogy az Alapszabály módosításának a tervezete már régen felkerült az Egyesület 
honlapjára.    
 
További hozzászólás nem volt, határozat hozatal következett. Eredménye: egyhangú igen. 

 
7/2016. (04-26.) számú határozat: A közgyűlés – a most elhangzott kiegészítő, pontosító 
javaslatokkal - elfogadja az Alapszabály tervezett módosítását. 
 
                             6./  A könyvelő által elkészített beszámolók elfogadása. 
 
Kiss Márton: Felkéri Szilágyi Bertalant, hogy ismertesse a könyvelő beszámolóit. 
 
Szilágyi Bertalan: Karáth Péter könyvelő elkészítette az Egyesület 2014-es és 2015-ös évekre 
vonatkozó pénzügyi beszámolóit. Ezen beszámolók azt tükrözik, hogy ebben a két évben megszilárdult 
az Egyesület gazdálkodása. 
 
Kiss Márton: Észrevételeket, hozzászólásokat kér. 
 



Hozzászólás, észrevétel nincs, határozat hozatal következik. Az eredménye: egyhangú igen. 
 

8/2016. (04-26.) számú határozat: A közgyűlés Karáth Péter könyvelő 2014-es és 2015-ös évekre 
vonatkozó pénzügyi beszámolóit elfogadja.  
  
                                       7./ Tagdíj ügyek. 
 
Szilágyi Bertalan: Felkéri azokat a tagokat, akik még nem rendezték a tagdíj tartozásukat, ezt most 
Bohus György pénztárosnál tegyék meg. 
 
                                       8./ Egyéb kérdések. 
 
Szilágyi Bertalan: Megköszöni a tagság aktivitását. Egyben minden jelenlévőt meghív egy szerény 
vacsorára. Ezzel a közgyűlést berekeszti. 
 
A jegyzőkönyv helyesen lett felvéve, azt hitelesítjük: 
 
 
……………………….             ………………………………………. 
 
 
…………………………           …………………………………… 
                                                      
 


