Jegyzőkönyv,
mely készült a “Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete” 2021. év január hónap 18-ai
közgyűléséről.
Időpont: 2021. 01. 18. 16 óra.
Helyszín: Budapest, X. kerület, Ceglédi 30.
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti személyek.
Sárközi András: Köszöntötte a közgyűlés résztvevőit. Javasolta, hogy a mai közgyűlés levezető elnöke
Légmán Miklós legyen. Ezt a javaslatot a közgyűlés egyhangú szavazással támogatta.
1/2021. (01-18.) számú határozat: A közgyűlés úgy döntött, hogy a közgyűlés levezető elnöke
Légmán Miklós legyen.
Légmán Miklós: Megállapította, hogy jelen van fő. Minthogy a mai közgyűlés eredeti időpontjában a
nyilvántartott tagság (91 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.
Ismertette a mai napra tervezett napirendi pontokat: 1./ A Fővárosi Törvényszék 76-os sorszámú
végzésének ismertetése 2./ Az Alapszabály – a Fővárosi Törvényszék 76-os sorszámú végzésének
megfelelő – módosítása. 3./ Egyebek.
Javasolta, hogy a mai közgyűlés jegyzőkönyvét Ifjú Szilágyi Bertalan készítse, a jegyzőkönyv
hitelesítői pedig Lukács Balázs és Lukács Tamás legyenek. A mai közgyűlés a határozatait nyílt
szavazással hozza meg.
Hozzászólás, észrevétel nem volt, szavazás következett. Eredménye: egyhangú igen.
2/2021. (01-18.) számú határozat: A közgyűlés a napirendet és Légmán Miklós levezető elnök
ügyrendi javaslatait jóváhagyta.
A./

A Fővárosi Törvényszék 76-os sorszámú végzésének ismertetése.

Légmán Miklós: Ismerteti a Fővárosi Törvényszék 76-os sorszámú, hiánypótlásra felhívó végzését.
Az Alapszabály újabb módosítása során az alábbi hibák kijavítására kell figyelmet fordítani:
a./

egyértelműen meg kell jelölni az Egyesület céljait, valamint közhasznú és nem közhasznú
tevékenységeit.

b./

A közhasznú tevékenységek megjelölése mellett pontosan fel kell tüntetni, hogy mely jogszabály
mely paragrafusa alapján minősül az adott tevékenység közhasznúnak.

c./

Újra kell szabályozni a távszavazás feltételeit és menetét.

A napirendhez az alábbi hozzászólások hangzottak el:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
További hozzászólás, észrevétel nem volt, határozat hozatal következett.
mellette, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.

Eredménye: mindenki

3/2021. (01-18.) számú határozat: A közgyűlés Légmán Miklós tájékoztatását elfogadta.
B./ Az Alapszabály módosítása.
Légmán Miklós: Részletesen ismertette, hogy az Alapszabály mely részei módosulnak.

a./ A célok a következők:
= A telefóniai ipari emlékek védelme.
= Az egykori Kábelüzem dolgozóinak (nyugdíjasainak) segítése a nehéz élethelyzetekben.
b./ A közhasznú tevékenységek:
=

A telefóniai relikviák, emlékek gyűjtése, tudományos rendszerezése, bemutatása, s e tárgykörben
tudományos konferenciák szervezése, tanulmányok közreadása.

= Azon sírok gondozása, megkoszorúzása, ahol a magyar hírközlés kiemelkedő alakjai nyugszanak,
=

a nehéz élethelyzetbe került egykori kábelüzemi dolgozók és családtagjaik lelki és anyagi
támogatása, segélyezése.

c./ Nem közhasznú tevékenységek:
= A Kábelüzem dolgozói által a Balatonudvari, Hunyadi János út 30-32. (helyrajzi szám: 104-től
108-ig)szám alatt felépített üdülő ingatlanok fenntartásához, üzemeltetéséhez, fejlesztéséhez
való hozzájárulással a tagok és családtagjaik rekreációjának elősegítése.
= Az egykori Kábelüzem (POLÉKÁV, Posta Központi Kábelüzem, Posta Építési Üzem, EMTEL Kft.,
Matávline Kft., a továbbiakban: Kábelüzem) és szakszervezete emlékeinek gyűjtése,
rendszerezése, közreadása.
= Kirándulások, sportesemények, egészségmegőrző programok szervezése.
=

Felnőttek számára tudományos előadások tartása, s ezzel kompetencia szerzés biztosítása a
hírközlés terén.

Változnak a távszavazás szabályai. Ennek a lényege az, hogy mindenki számára biztosítjuk a távoli
elérést.
Légmán Miklós: Hozzászólásokat, észrevételeket kér.
A vitában hozzászóltak:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
További hozzászólás nem volt, határozat hozatal következett.
4/2021. (01-18.) számú határozat: A közgyűlés ……….ellenszavazat és……tartózkodás mellett
elfogadta az Alapszabály módosítását.
C./ Egyebek.
Sárközi András: A járványhelyzet miatt a 2021-es évre vonatkozó munkatervet később fogja az
elnökség megtárgyalni..
Egyéb hozzászólás nincs, Légmán Miklós a közgyűlést befejezettnek nyilvánította.
Kmf.
Az emlékeztető helyesen lett felvéve, azt hitelesítjük:
……………………….

……………………………………….

