Jegyzőkönyv
amely készült a Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesületének (SASFA) megismételt
alakuló közgyűlésén 2008. február 6-án a Farkasréti Általános Iskolában (1112. Budapest,
Érdi út 2.).
Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerinti 11 fő alapító. Az
alapítók személye megegyezik a 2007. december 28. napi alakuló közgyűlésen
megjelentekkel.
dr. Wallendums Árpád az egyesület első alakuló közgyűlésén megválasztott elnöke
köszöntötte a megjelenteket. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvvezető Vargáné Mátray Csilla, a
jegyzőkönyv hitelesítő pedig Pomporné Lengyel Katalin és Nagyné Vukovics Ildikó legyen.
Kérte a közgyűlés résztvevőit, hogy hatalmazzák fel a levezető elnöki feladatok ellátására.
A közgyűlés a javasolt személyeket vita nélkül, egyénenkénti nyílt szavazással, egyhangúlag
elfogadta.
1/2008. sz. határozat:
Az megismételt alakuló közgyűlés levezető elnöke dr. Wallendums Árpád, a jegyzőkönyvet
Vargáné Mátray Csilla vezeti, Pomporné Lengyel Katalin és Nagyné Vukovics Ildikó
hitelesíti.
A megválasztott levezető elnök a közgyűlés napirendjére a következő javaslatot tette:
1.
2.
3.
4.

A Fővárosi Bíróság 12.Pk.60003/2008/1. sz. Végzésének ismertetése
az Egyesület megalakulásának kimondása
az alapszabály újbóli elfogadása
a tisztségviselők megválasztása

A napirendet ugyancsak nyílt szavazással, egyhangúlag a közgyűlés elfogadta.
2/2008. sz határozat:
A megismételt alakuló közgyűlés a javaslat szerinti 4 napirendi pont megtárgyalásával
foglalkozik.
1. napirendi pont: A Fővárosi Bíróság 12.Pk.60003/2008/1. sz. Végzésének ismertetése
dr. Wallendums Árpád tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a Fővárosi Bíróság 12. Pk.
60003/2008/1. számú végzésében az egyesület bejegyzésére irányuló eljárásban
hiánypótlást írt elő, amely elsődlegesen az alapszabály egyes pontjainak pontosítására,
kijavítására vonatkozó előírásokat tartalmazott. A végzés szövegét részletesen, kivetítve
ismertette, indokolta. Az alapszabály pontosítását a hiánypótló felhívásnak megfelelően
elkészíttette, amelyet az alapító tagok időben előzetesen e-mailben megkaptak. Így minden
alapító tagnak lehetősége volt észrevételt tenni.
3/2008. sz. határozat:
A közgyűlés tudomásul vette a végzés kézhezvételétől elvégzett munkát és egyhangú
szavazással elfogadta a szakmai érveket, a változtatás irányvonalát.
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2. napirendi pont: az Egyesület megalakulásának kimondása
A levezető elnök kérte a jelenlevőket, hogy határozzanak az Egyesület megalapításáról és
annak nevéről. Mivel újabb javaslat nem érkezett, ezért az öregdiák egyesületnek a
Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete (SASFA) nevet javasolta. Ezután a
jelenlévők kézfeltartással, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:
3/2008. sz. határozat:
A jelenlévő 11 fő alapító tag egyhangúlag úgy nyilatkozik, hogy Sasadi és Farkasréti
Öregdiákok Egyesülete (SASFA) néven társadalmi szervezetet hoz létre.
A levezető elnök javasolta, hogy az Egyesület székhelye a Farkasréti Általános Iskola
székhelyén (1112 Budapest, Érdi út 2.) legyen. Ehhez Fidler Gábor Igazgató úr írásbeli
egyetértő nyilatkozatot tett. A levelezési cím a megválasztandó Elnök lakcíme. A
jelenlévők a javaslatot egyhangúlag, kézfenntartással elfogadták.
4/2008. sz. határozat:
A Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete (SASFA) székhelye: 1112 Budapest, Érdi út
2., a Farkasréti Általános Iskola székhelye. Levelezési cím a mindenkori elnök lakcíme.
3.

napirendi pont: az alapszabály újbóli elfogadása
Mindezek után a levezető elnök az alapító tagok észrevételeinek figyelembevételével
elkészített alapszabály pontosító szövegét ugyancsak kivetítés segítségével ismertette a
tagsággal. Minden jelenlévő a tervezetet előzetesen megkapta, azt módja volt
megismerni.
Kérdés, észrevétel a pontosított alapszabály ismételt átnézése után egyetlen paragrafussal
kapcsolatban merült fel: a Végzés 3. pontja előírja, hogy ki kell egészíteni az
Alapszabályt azzal, hogy „az egyesület a céljait milyen konkrét feladatokkal, illetve
tevékenységekkel valósítja meg.” Kérdésként merült fel, hogy a tevékenységek konkrét
leírása mellett szükséges-e az azonosító számok megadása, vagy elegendő a javasolt
szöveges leírás. Az Egyesület tagságának ismeretei szerint más hasonló egyesületek, civil
szervezetek alapító okirataiban sem szerepelnek a tevékenységek statisztikai számai, csak
a fogalmi meghatározások. A közgyűlés az előterjesztett, a statisztikai számokkal bővített
javaslatra szavazott.

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúan meghozta az alábbi határozatot:
5/2008. sz. határozat
A Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete alapító tagjai a Fővárosi Bíróság 12. Pk.
60003/2008/1. számú végzésében foglaltak szerint módosított alapszabályát a mai napon
elfogadták.
4.

napirendi pont: a tisztségviselők megválasztása
A levezető elnök az elfogadott Alapszabályban leírt vezető szervek felépítését ismertette.
Javaslatot tett az 5 fős vezető testületre: elnök: dr. Wallendums Árpád, alelnökei: dr.
Horváth Zsolt és Lovász Tibor, titkára Vargáné Mátray Csilla, gazdasági felelőse
Ködmön Gáborné. Megkérte a jelenlévőket, hogy tegyenek javaslatot más személyekre.
Tekintettel arra, hogy újabb javaslat nem érkezett, szavazásra tette fel a vezetői testületre
vonatkozó előterjesztést.
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A jelenlévők nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:
6/2008. sz. határozat:
Az egyesület elnöke: dr. Wallendums Árpád
Az egyesület alelnökei: dr. Horváth Zsolt és Lovász Tibor
Az egyesület titkára: Vargáné Mátray Csilla
Az egyesület gazdasági felelőse: Ködmön Gáborné
A megválasztott tisztségviselők szóban közölték, hogy a megválasztással szemben kizáró
feltételek nincsenek, a megválasztást örömmel elfogadják. Közölték a tagsággal az egyéb
szervezetekben betöltött tisztségeiket.
Az Elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Fővárosi Bíróság végzésének kézhezvétele után
vezetőségi ülésre kerül sor, ahol elfogadják az éves munkatervet, kidolgozzák a rendezvények
részletes programját, amit e-mailen minden alapító tagnak megküldenek.
Ezt követően a megválasztott tisztségviselők megköszönték az irányukban megnyilvánuló
bizalmat, majd az elnök megköszönte a megjelenteknek az aktív részvételt és berekesztette az
alakuló közgyűlést.
K.m.f.
..........................................
dr. Wallendums Árpád
levezető elnök
lakás: 1112. Budapest, Botfalu utca 18.

..........................................
Vargáné Mátray Csilla
1112 Budapest
Rákó utca 18.

..........................................
Pomporné Lengyel Katalin
jegyzőkönyv-hitelesítő
1112 Budapest,Rácz Aladár utca 48.

..........................................
Nagyné Vukovics Ildikó
jegyzőkönyv hitelesítő
1030 Érd, Zagyva utca 10.

..........................................
dr. Wallendums Árpád
megválasztott elnök
1112. Budapest, Botfalu utca 18.

