
Emlékeztetı, 
mely készült a HSHE Elnökség  2010. 02. 08-ai munkaértekezletérıl. 
 
Idıpont: 2010. 02.08. 16 óra. 
 
Helyszín: Budapest, X. kerület, Ceglédi út  30.  
 
Jelen vannak: Oldal Ferencné, Semseyné Böröczki Éva, Dávid Sándorné, 
Abramovszky Béláné, Kiss Márton, Szántó Sándor, Szilágyi Bertalan, Alberty István, 
Sámóczi István és   Légmán Miklós. 
 
Az Elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg: 1./ A 2010. márciusi 
közgyőlés elıkészítése 2./ Tájékoztató az NCA pályázatról 3./ Éliás Imre tisztsége 4./ 
Az 1 % ügye 5./ Tagdíj elmaradások 6./  A beérkezett TDÉA támogatás rendezése 
7./ A FEB jelentése a 2009. évi gazdálkodásról 8./ Az emlékkönyv ügye 
 

1. számú napirend. (A 2010. márciusi közgyőlés elıkészítése) 
 
Légmán Miklós: Javasolja, hogy a 2010. március 30-ai közgyőlés 16 órai 
kezdıidıponttal legyen meghirdetve, a Baross utcai nyugdíjas klubba. 
 
Alberty István: Az értesítések – az eddigi gyakorlattal összhangban – részben 
körtelefonnal – részben pedig elektronikus, illetve hagyományos levéllel menjenek ki. 
A tájékoztatás kerüljön fel az Egyesület honlapjára is. 
 
Légmán Miklós: A napirend a következı legyen: 1./ A közhasznúsági jelentés 
elfogadása 2./ A 2009. évi tevékenység bemutatása 3./ A 2010. évi munkaterv 
elfogadása 4./ A taglétszám helyzete, tagdíj befizetések 5./ Egyebek. 
 
A fentiekkel mindenki egyetért.  
     
1/2010. (02-08.) számú határozat:  Az Elnökség Légmán Miklós tájékoztatását a 
márciusi közgyőlés elıkészítésérıl elfogadja. 
 
2. számú napirend. (Tájékoztató az NCA pályázatról) 
 
Légmán Miklós: Elmondja, hogy február 1-jén megküldte az elnökség tagjaihoz az 
NCA pályázati anyagok tervezetét, ehhez kér korrekciós javaslatokat. 
 
 Oldal Ferencné: Korrekciós javaslatai vannak a 2009. évi tevékenységgel 
kapcsolatban és a 2010. évi munkatervvel összefüggésben. 
 
Szilágyi Bertalan: Jobban koncentráljon az anyag az Alapszabályban 
megfogalmazott célokra.  
 
A javaslatokkal mindenki egyetért. 
 
2/2010. (02.08.) számú határozat: Az elnökség felkéri Légmán Miklóst, hogy a 
felvetéseket építse be a pályázati anyagba. 
 



 
3.számú napirend (Éliás Imre tisztsége) 
 
Légmán Miklós: Javasolja, az elnökség ismét kérje fel Füzér Ferencet, hogy 
tisztázza Molnár Bélával azt, hogy Éliás Imre a jövıben el tud-e jönni az elnökség 
üléseire, vagy sem, ha nem, kit javasolnak az elnökségbe Éliás Imre helyett. 
 
A javaslattal mindenki egyetért. 
 

3/2010. (02.08.) számú határozat: Az elnökség felkéri Füzér Ferenc urat, hogy 
egyeztessen Molnár Bélával arról, kit fog a Hungarokábel delegálni az elnökségbe. 
 
4. számú napirend (Felhívás az 1 % ügyében) 
 
Sámóczi István: Indítványozza, hogy az 1 % miatt a szükséges felhívást tegyük fel a 
honlapunkra. Az 1 % lehetıségérıl kapjanak  tájékoztatást az OPTTT-én résztvevı 
cégek is.  
 
Ezzel a javaslattal mindenki egyetért. 
 
4/2010. (02-08.) számú határozat: Az elnökség úgy dönt, hogy a honlapunkra fel 
kell tenni az 1 %-al kapcsolatos felhívást. 
 
5. számú napirend. (Tagdíj elmaradások) 
 
Oldal Ferencné átadja Légmán Miklósnak azt a listát, melyen azok szerepelnek, akik 
2009-ben nem fizették meg a  tagdíjat. 2 olyan tagunk is van, akik még a 2008-as 
tagdíjjal is adósak. 
 
Szilágyi Bertalan: Az Alapszabály szerint a nem fizetı tagok kizárásáról végsı soron 
a közgyőlés dönthet. 
 
Légmán Miklós: A tagdíj fizetéssel elmaradó tagokat írásban értesítjük, hogy a 
legkésıbb a közgyőlésen rendezzék tartozásukat. 
 
Ezzel mindenki egyetért. 
 
5/2010. (02.08.) számú határozat: Az elnökség felkéri Légmán Miklóst, hogy az 
elmaradásban lévı tagokat írásban hívja fel a tagdíj rendezésre. 
 
6. számú napirend. (A beérkezett TDÉA támogatás rendezése) 
 
Oldal Ferencné: Tájékoztatást ad arról, hogy 2010. január 25-én beérkezett a HSHE 
egyszámlájára a TDÉA által megítélt 34.805 forint összegő adomány. A kérdés az, 
hogy ezt hogyan tudjuk annak a két egyesületi tagnak átadni szabályosan, akik a 
decemberi közgyőlés és a Böllérverseny költségeit megelılegezték. 
 
Szántó Sándor: Szerinte az ügyben kérjük ki az APEH állásfoglalását. 
 
Az a többségi álláspont alakult ki, hogy a kérdést továbbra is vizsgálni szükséges. 



 
6/2010. (02-08.) számú határozat: Az elnökség úgy dönt, hogy a TDÉA adomány 
összegét új számlákkal kell lefedni. 
 
7. számú napirend. (A FEB jelentése a 2009. évi gazdálkodásról) 
 
Kiss Márton: A Felügyelı Bizottság 2010. január 29-én ellenırizte Abramowszky 
Béláné pénztárost, megvizsgálta a nála lévı bizonylatok helyességét. A FEB 
megállapította, hogy a bizonylatok helytállóak, a gazdálkodás a vonatkozó 
jogszabályokkal és az Egyesület Alapszabályával összhangban folyt. 
 
Az elnökség Kiss Márton tájékoztatását elfogadta.  
 
7/2010. (01-05.) számú határozat: Az elnökség a Felügyelı Bizottság tájékoztatását 
elfogadja.  
 
8. számú napirend. (Az emlékkönyv ügye)  
 
8/2010. (02-08.) Az elnökség úgy dönt, hogy az emlékkönyv ügyét  a mai napon a 
Szerkesztı Bizottság tárgyalja meg. 
 
Lejegyezte: Légmán Miklós.      
 
                   
             


