
Emlékeztető, 
 
mely készült a “Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete” közgyűlésének 2010. év 
november hónap 30-ai ülésén. 
 
Időpont: 2009. 12. 02. 17 óra. 
 
Helyszín: Budapest, VIII. kerület, Baross utca 11. 
 
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti személyek. 
 
Oldal Ferencné levezető elnök: Megállapítja, hogy jelen van 44 fő. Minthogy a mai közgyűlés eredeti 
időpontjában (16 óra) a nyilvántartott tagság (105 fő) ötven százaléka + 1 fő nem volt jelen, ezért most 
17 órakor tartjuk a megismételt  közgyűlést. Ez a közgyűlés már a jelenlévők számától függetlenül 
határozat képes. Ismerteti a mai napra tervezett napirendi pontokat: 1./  Beszámoló 2010. évről + A 
2010. évi költségvetés korrekciója 2./ A HSHE 2011. évi munkatervének és költségvetésének 
megvitatása. 3./ Az Alapszabály módosítása  4./ Döntés tagok törléséről 5./ Egyebek. 
 
A mai közgyűlés emlékeztetőjét Légmán Miklós készítse, az emlékeztető hitelesítői pedig Oldal 
Ferencné és Oldal Annamária legyenek. A szavazatokat Kiss Márton számlálja össze. A mai 
közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza meg.   
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, szavazás következik. Eredménye: egyhangú igen. 
 
1/2010.(11.30.) számú határozat: A taggyűlés a napirendet és Oldal Ferencné levezető elnök 
ügyrendi javaslatait jóváhagyja. 
 
                           A./ Beszámoló a 2010. évről + a költségvetés korrekciója. 
 
Légmán Miklós: Felolvassa a 2010. évi munkaterv kiértékelését, valamint a 2010. évi költségvetés 
korrigált változatát. (1. számú és 2. számú melléklet.)  
 
 Oldal Ferencné: Észrevételeket, hozzászólásokat kér. 
 
Abramowszky Béláné: Elmondja, hogy a bevételi főösszeg 600.224 forint, az összes kiadás pedig 
251.930 forint. Az összes pénzeszközünk 348.294 forint. Ez 2010-10-31-ei állapot. Kéri ezért a 2010. 
évi költségvetés ismételt korrigálását. 
 
További észrevétel, hozzászólás nincs, szavazás következik. Az eredménye: egyhangú elfogadás. 
 
2/2010. (11.30.) számú határozat: A közgyűlés – az elhangzott szóbeli kiegészítéssel – a 2010. évi 
munkaterv kiértékelését + a 2010. évi korrigált költségvetést elfogadja. Légmán Miklós elkészítette a 
2010. évi költségvetés ismételt korrekcióját, mely az emlékeztető 3. számú mellékletét képezi. 
 
                       B./ A HSHE 2011. évi munkatervének és költségvetésének megvitatása 
 
Légmán Miklós: Felolvassa a HSHE 2011. évi munka tervének ceruzás változatát + a 2011. évi 
költségvetés tervezetét.  
 
Oldal Ferencné: Hozzászólásokat kér. 
 
Egervári László: Javasolja, hogy a május 17-ei Infokommunikációs világnapot vegyük be a 
munkatervbe. Vegyük fontolóra nyáron, vagy ősszel Taliándörögd meglátogatását. 
 
Lukács Balázs: Az OPTTT nem Miskolcon, hanem Esztergom városában lesz. Kéri a hiba kijavítását. 
 
Oldal ferencné: További észrevételeket kér. 
 
További észrevétel, hozzászólás nincs, szavazás következik. Eredménye: egy tartózkodás, a többi 
mellette. 
 



3/2010. (11-30.) számú határozat: A közgyűlés – egy tartózkodás mellett – elfogadja a HSHE 2011. 
évi munkatervét + 2011. évi költségvetését. (4. és 5. számú melléklet.) 
 
                                                          C./ Az Alapszabály módosítása 
 
Légmán Miklós:  Felolvassa az Alapszabály módosításának a tervezetét. A módosítás lényege az, 
hogy a közhasznúsági jelentést ezentúl elektronikus felületen fogjuk közzétenni, továbbá az, hogy 
pontosítottuk a Segélyezési Bizottság feladatait. 
   
Oldal Ferencné: Hozzászólásokat kér. 
 
Szilágyi Bertalan: Javasolja, hogy abban az esetben, mikor az Elnökség előre nem látott kiadásról 
dönt, az összeghatár legyen 100.000 forint.  
 
Oldal Ferencné: Az Alapszabály szerint az Elnökség négytagú, de Éliás Imre eddig nem vett részt a 
munkában.  
 
Lukács Balázs: Ő személyesen fog beszélni Éliás Imrével és tisztázni fogja vele akar-e az 
elnökségben munkát végezni, vagy sem. 
 
Dávid Sándorné: Az 58./pontban az utolsó fordulat helyes jelölése: 58/g. pont. 
 
További észrevétel, hozzászólás nincs, határozat hozatal következik. Eredménye egyhangú igen.   
 
4/2010. (11-30.) számú határozat: A közgyűlés – az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel – az 
Alapszabály módosítását elfogadja. (A módosított Alapszabály az emlékeztető 6. számú mellékletét 
képezi.) 
                                                            
                                                           D./ Döntés tagok törléséről. 
  
Légmán Miklós: Elmondja, hogy három tagtársunk, Adorjáni Béla, Antók Péter és Tarcsi László kérte, 
hogy őket töröljük a tagnyilvántartásból. 
 
Oldal Ferencné:  Hozzászólásokat kér. Észrevétel, hozzászólás nincs, szavazás következik. 
Eredménye: Hat tartózkodás, a többi mellette.      
 
5/2010.(11-30.) számú határozat: A közgyűlés úgy dönt, hogy Adorjáni Bélát, Antók Pétert és Tarcsi 
Lászlót törölni kell a tagnyilvántartásból. 
 
 
                                                        E./  Egyebek. 
 
Lukács Balázs: „A 100 éves a Kábelüzem” emlékkönyv Szerkesztő Bizottsága 2010-11-24-én tartott 
ülésén elfogadta az emlékkönyv vázlatát. A szerkesztő Bizottság soron következő ülése 2010-12-08-
án lesz. Várjuk, hogy tagtársaink küldjék meg a Szerkesztő Bizottsághoz írásaikat, fényképeiket.   
 
Szántó Sándor: Az Egyesület – megalakulásától kezdve – köteles kigyűjteni a segélyezésekkel 
kapcsolatos dokumentációkat, hogy szükség esetén tudjunk az APEH felé adatokat szolgáltatni.  
 
Légmán Miklós: Kéri, hogy aki tud egy az OTP-énél kedvezőbb hosszú távú lekötésről szóló ajánlatot, 
az ezt az ajánlatot juttassa el az Elnökséghez, mivel az OTP-énél nagyon szerény a kamat. 
 
                      
Légmán Miklós: Elmondja, hogy Balaton udvari ügyében mind az első-, mind pedig másodfokon a pert 
megnyertük. Mivel a Földhivatal eddig a tulajdonosi jogállásunkat nem jegyezte be az ingatlan 
nyilvántartásba, ezért 2010-11-25-én a Balatonfüredi Körzeti Földhivatalt erre írásban szólítottuk fel. 
Minthogy a vesztes fél (Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) a perköltséget 
nem utalta át az egyszámlánkra, ezért velük szemben elindítottuk a végrehajtási eljárást. 
 
Szilágyi Bertalan: A III. Hahdú-Bihar Megyei Böllérverseny igen jól sikerült, a csapatunk még külön 
díjat is kapott. Minden tagnak jut egy kis kóstoló, amihez jó étvágyat kíván.  



 
 
Egyéb hozzászólás nincs, Oldal Ferencné a közgyűlést befejezettnek nyilvánítja. 
                                            Kmf. 
 
 
 
Az emlékeztető helyesen lett felvéve, azt hitelesítjük: 
 
 
……………………….             ………………………………………. 
 
 
…………………………           …………………………………… 
                                                      
 


