Jegyzőkönyv

amely készült a SASFA (Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete) 2009. évi közgyűlésén,
2009. december 9. napján 17.30 h-kor Budapesten, a Farkasréti Általános Iskola (1112 Budapest, Érdi
út 2.) első emeleti tantermében.
Jelen vannak:: dr. Wallendums Árpád, elnök, Vargáné Mátray Csilla titkár, Pomporné Lengyel Katalin
alelnök, Győrey Attila, Rezes Molnár Hilda, Gyimesi Ferenc, Madari István, Sass Szilárd, Varga
Tibor, Bíró Zsoltné, Horváth Rozália, Müller Jánosné.
dr. Wallendums Árpád, az egyesület elnöke köszöntötte a közgyűlés résztvevőit és tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy a Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok felénél több jelen van. Az Egyesület
tagjainak száma 81 fő, közülük az Alapszabály szerint a rendes tagok száma 5 fő és a pártoló tagok
száma 7 fő.

Tekintettel arra, hogy nincs meg a szükséges 50 % + 1fős jelenlévő létszám, bejelentette: a
kiküldött meghívó szerint a közgyűlést a megjelölt időpontban, 18.00 órára ismételten
összehívja. Akkor az Alapszabály értelmében a létszámtól függetlenül a közgyűlés
határozatképes lesz. Ezért a Közgyűlést bezárja és a korábban kiírt új időpontra ismét
összehívja.
Budapest, 2009. december 9.

dr. Wallendums Árpád
Egyesületi elnök

Jegyzőkönyv

amely készült a SASFA (Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete) 2009. évi közgyűlésén,
2009. december 9. napján 18 h-kor Budapesten, a Farkasréti Általános Iskola (1112 Budapest, Érdi út
2.) első emeleti tantermében.
Jelen vannak: dr. Wallendums Árpád, elnök, Vargáné Mátray Csilla titkár, Pomporné Lengyel Katalin
alelnök, Győrey Attila, Rezes Molnár Hilda, Gyimesi Ferenc, Madari István, Sass Szilárd, Varga
Tibor, Bíró Zsoltné, Horváth Rozália, Müller Jánosné.
Az Egyesület Elnökségéből jelen vannak:
dr. Wallendums Árpád, elnök
Vargáné Mátray Csilla titkár
Pomporné Lengyel Katalin alelnök
Lovász Tibor alelnök és Huszár József gazdasági felelős előzetesen jelezte, hogy nem tudnak a
közgyűlésen részt venni. A továbbiakban a vezetőségi feladatokat nem vállalják.
dr. Wallendums Árpád köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a korábban kitűzött új
időpontban a rendes tagok közül 5 fő, a pártoló tagok közül 7 fő, valamint egy fő érdeklődő van jelen,
a Közgyűlést megnyitja.
Köszöntötte a tagságot és kérte, hogy hatalmazza fel a levezető elnöki tisztség betöltésére.
1. napirendi pont: Az Elnök javasolta, hogy a közgyűlés napirendje a meghívóban is
szereplő pontokból álljon, kiegészítve a 9. egyebek napirendi ponttal.:
1.) napirend jóváhagyása, jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők megválasztása
2.) beszámoló a 2009. évi munkáról
3.) tájékoztatás a tagdíjfizetésről és a gazdálkodásról
4.) szavazás a 2009.évi beszámolók elfogadásáról
5.) javaslat az Alapszabály módosítására
6.) szavazás az Alapszabály módosításáról
7.) a vezetőség felmentése
8.) javaslat az új vezetőségre és vezetőség választás
9.) egyebek
Az Elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvvezető Vargáné Mátray Csilla legyen, valamint
hitelesítse a jegyzőkönyvet Pomporné Lengyel Katalin és Gyimesi Ferenc.
A tagság a napirendet, valamint a levezető elnök és a további jelöltek személyét
(jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesítő) vita nélkül, nyílt szavazással, 5 igen, 0
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta:

1/2009 sz. határozat:
A közgyűlés levezető elnöke dr. Wallendums Árpád, a közgyűlés jegyzőkönyvét Vargáné Mátray
Csilla vezeti, valamint Pomporné Lengyel Katalin és Gyimesi Ferenc hitelesíti. A közgyűlés
napirendje kiegészül az Egyebek napirendi ponttal.
2. napirendi pont: Az Elnök beszámolt az Egyesület eredményeiről, valamint a 2009. évi
tevékenységéről, kérte a jelenlévőket, hogy a 2., és a 3. napirendi pontokról szóló
beszámolókat együttesen vitassák meg.
A 2. napirendi beszámoló írásban mellékelve.
3. napirendi pont: Tájékoztatás a tagnyilvántartásról és a gazdálkodásról
Vargáné Mátray Csilla titkár ismertette a tagfelvételre tett kezdeményezéseket. Nem a
tagtoborzásra fordítottunk nagyobb erőt, hanem a kulturális rendezvények magas
színvonalú megrendezésére. Az iskolával és néhány rendes, illetve pártoló tag
közreműködésével sikeresen folytattuk a „Farkasréti esték” sorozatot. Növelni kell a
rendezvények számát, szélesíteni a közreműködőket, több tagot bevonni a szervezésbe. Az
Egyesületbe 81 fő jelentkezett, illetve töltötte ki jelentkezési lapját. Egyesületi tagként
azonban csak azokat a jelentkezőket vehetjük figyelembe, akik legalább az
Alapszabályban előírt belépési díjat, vagyis a kétezer forintot befizették, illetve befizetik.
Jelenleg ennek megfelelően a taglétszám 32 fő, közülük 17 fő a rendes tag, 15 fő pedig
pártoló tagként kérte felvételét, mivel az iskolához korábbi kötődése nem volt.
(Az Egyesület tagjai közül eddig még semmit nem fizetett 14 fő, 35 fő pedig hiányosan
fizetett.)
Wallendums Árpád ismertette a tagdíjfizetés elmaradása miatti bizonytalan helyzetet,
kérte a tagokat vállalt kötelezettségeik pótlására, amire ma este is lehetőség van. Akik nem
rendezték tagdíjukat, a következő napokban, hetekben ismételten megkérjük elmaradásaik
rendezésére.
A befizetett tagdíjak fedezik a kiadásokat, így decemberben pozitív összesítéssel zárhatjuk
az évet. Tulajdonképpen erre az évre ez volt a legfőbb feladatunk, bár szerettünk volna
több rendezvényt a tanulók számára is előkészíteni, de részben anyagi, részben
elfoglaltságok miatt nem sikerült. Sajnálatos, hogy a többszöri felkérésre is nagyon kevés
a társadalmi munkát vállaló tagtársunk. A rendezvényekre örömmel jönnek, de nagyon
kevesen vállalnak további munkát. Pedig szélesíteni kellene a tevékenységi kört. A
tagdíjfizetés csak nagyon lassan halad előre, az érdeklődők a rendezvényeken fizetik be
leginkább, de jelentős az elmaradás.
Hozzászólások:
Több hozzászóló az alábbi kérdéseket érintette:
Sikeres rendezvények voltak az idei évben. A környék lakói között sikeres egyesületként
tartják számon. Az érdeklődés fokozatosan növekszik. Több olyan rendezvényre lenne
szükség, ahol nagyobb tömeget lehet megmozgatni. Az előadások anyagát jó lenne kiadni,
vagy ha készül felvétel DVD lemezen elérhetővé tenni mások számára is. A tanulók
részéről is jó visszajelzés érkezett az ELTE rendezvényéről, több hasonlóra lenne szükség.
Nem szabad feladni a reményt és újabb pályázatokat kell benyújtani. Reméljük, hogy a
kerületi önkormányzat is támogatni fogja. Jövőre is el kell készíteni, a fővárosnál is lesz
ismét civil keret. Valószínűleg nagyon sok volt az érdeklődő, a pályázó és nem jutott
minden szervezetnek. Túlzottan pedig nem akarták elaprózni. Újabb támogatási
lehetőséget kellene keresni. A zöldségbolt és a virágüzlet támogatása is nagyon jó,
remélhetőleg lesz több szponzor is. Köszönjük meg segítségüket egy Karácsonyi üdvözlő
lappal.

Gondolkodni kellene a tiszteletbeli tagok személyéről, valamint a rendszeresen részt
vállaló pártoló tagok rendes taggá válásának kérdését indokolt lenne megvizsgálni. A
tagdíjfizetést elmulasztók esetén jó lenne meggondolni a tagsági jegyzékről történő törlést
is, mert ha valaki nem jön el a rendezvényekre, nem fizeti a tagdíjat, akkor nem kell
nyilvántartásban tartani.
4. napirendi pont: Szavazás a 2009. évi beszámolók elfogadásáról
Tekintettel arra, hogy a beszámolókkal kapcsolatban módosító indítvány nem érkezett, a
levezető elnök szavazásra bocsátotta a három beszámolót, az elhangzottak sorrendjében.
A közgyűlés a 2009.évi munkáról szóló beszámolóról nyílt szavazással, 5 igen, 0
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
2/2009. sz. határozat: A Közgyűlés elfogadta a 2009. évi munkáról szóló beszámolót.
A Közgyűlés a tagdíjfizetésről és a gazdálkodásról szóló beszámolóval kapcsolatban nyílt
szavazással, 5 igen, 0 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
3/2009. sz határozat: A Közgyűlés elfogadta a tagdíjfizetésről és gazdálkodásról szóló beszámolót, és
kérte az Elnökséget, tegyen meg mindent a taglétszám növelésére.

5. napirendi pont: az alapszabály módosítása
A pártoló tagság és az iskolába járó tanulók szüleinek, nagyszüleinek kérésére több
alternatív javaslatot terjesztett elő a vezetőség.
Hozzászólások:
Az Egyesület tagjairól szóló 4.§-ban a tagság körének bővítéséről hosszas vita,
beszélgetés alakult ki. Volt javaslat teljes körű bővítésre, pl. a környéken lakók,
mindenki, akinek rokona az iskolába jár, vagy járt, mások inkább csak a közvetlen
szülői részvételt támogatták, illetve a pártoló tagok közül a rendszeres segítőket,
támogatókat javasolták rendes taggá fogadni. Javaslat hangzott el, hogy legalább egy
éves pártoló tagság legyen szükséges a teljes jogú tagsághoz. Ez a feltétel teljesül, ha a
teljes jogú tagságról mindig a decemberi közgyűlés dönt. Az észrevételek alapján
javított, pontosított szövegjavaslatot terjesztett a levezető elnök a közgyűlés elé.
Felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közgyűlés a változtatási javaslatot elfogadja,
akkor a következő napirendi pontoknál a jelenlevő Rezes Molnár Hilda, Varga Tibor,
Sass Szilárd, Győrey Attila, Bíró Zsoltné és Horváth Rozália teljes jogú tagként,
szavazati joggal fog rendelkezni.
A 4. § 1. bekezdésének a. pontja a vitában kialakult javaslat szerint változik, új b. és c.
ponttal egészül ki, a korábbi b., c., d., e., f. pontok d., e., f., g., h. pontokra változnak.
A levezető elnök javaslatára nyílt szavazással, 5 igen, 0 ellenszavazattal és tartózkodás
nélkül a Közgyűlés meghozta az alábbi határozatot
6. napirendi pont: szavazás az alapszabály módosításáról
4/2009. sz határozat: az Alapszabály 4.§-a a következők szerint változik:

4.§. Az Egyesület tagjai
1. Az Egyesület teljes jogú tagja lehet az a bel- és külföldi, természetes személy, aki:
a. a Farkasréti Általános iskolában, illetve jogelődeinél tanult, az iskolában
tanított, illetve jelenleg ott tanít, az iskola dolgozója volt vagy jelenleg az
intézmény dolgozója,
b. az iskolával szoros kapcsolatba került, mivel gyermeke vagy közvetlen
hozzátartozója az iskola tanulója volt, vagy jelenleg tanulója,
c. az Egyesületnek pártoló tagja, a rendezvényeken és az Egyesület
munkájában rendszeresen részt vesz, segíti az Egyesület tevékenységét és
teljes jogú taggá választását a közgyűlésen szóban, vagy azt megelőzően
írásban kéri,
d. egyetért az Alapszabályban foglaltakkal, azt magára nézve kötelezőnek
tartja,
e. támogatja az Egyesület céljainak megvalósítását,
f. felvételét írásban kéri,
g. az előírt kötelezettségek teljesítését vállalja és
h. akinek a felvételét az Elnökség elfogadta.
A határozat alapján javaslat született, hogy szavazzon a közgyűlés a pártoló tagok
teljes jogú tagsági formává történő elfogadásáról.
Az új Alapszabály értelmében a levezető elnök valamennyi jelenlevő pártoló tagot
megkérdezett, hogy mivel megfelelnek a módosított Alapszabálynak, kérik-e pártoló
tagságuk helyett a teljes jogú tagságot. Valamennyi jelenlevő pártoló tag megfelelt a
követelményeknek, mert rendszeresen részt vettek az egyesület munkájában, segítették
a rendezvények lebonyolítását, hozzájárultak a SASFA tevékenységének
elismertetéséhez. A jelenlevő pártoló tagok valamennyien kérték a közgyűlést, hogy
tagsági viszonyukat tejes jogú tagsági viszonyként fogadják el.
A levezető elnök javaslatára nyílt szavazással 8 igen, 0 ellenszavazattal és tartózkodás
nélkül a Közgyűlés meghozta az alábbi határozatot.
5/2009. sz. határozat: a közgyűlés elfogadja a pártoló tagok kérését, és teljes jogú taggá
nyilvánítja a következő pártoló tagokat: Sass Szilárd, Győrey Attila és Bíró Zsoltné.
napirendi pont: a vezetőség felmentése
dr. Wallendums Árpád tájékoztatta a tagságot, hogy az Alapszabály értelmében letelt a
két éves ciklus, és új vezetőség választása válik szükségessé. Ezzel kapcsolatban
októberben a tagságnak körlevelet küldtek ki, melyben név szerint javaslatokat kértek,
és személyesen is jelezte, hogy szívesen átadná az elnöki feladatokat. A
rendezvényeken és egyéb személyes beszélgetéseken kérték a tagságot, illetve a
vendégeket, hogy tegyenek személyi javaslatokat. Jelölő bizottság felkérésére végül
nem került sor, mert nem sikerült azt felvállaló teljes jogú tagokat ebbe a munkába
bevonni. A korábbi munka, a vezetőség tevékenységének folytatását kérték és
javasolták.
A közgyűlés nyílt szavazással, 12 igen, 0 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
6/2009. sz. határozat: a közgyűlés elfogadta a vezetőség lemondását.

7. napirendi pont: javaslat az új vezetőségre és a vezetőség megválasztása.
A levezető elnök javaslatot kért a közgyűlés részvevőitől a vezetőség új összetételére.
A jelenlévők hozzászólásaikban támogatták az elnök és a titkár, valamint Pomporné
Lengyel Katalin ismételt jelölését. További javaslat született Rezes Molnár Hilda
személyére, a SASFA elnökhelyettesi tisztségének ellátására. A megismételt kérésre
további javaslat nem érkezett, ezért a levezető elnök szavazást kért a titkár személyére.
A közgyűlés egyhangúlag,12 igen és 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi határozatot.

7/2009. sz. határozat: a közgyűlés titkárnak megválasztotta Vargáné Mátray Csillát.
Ezt követően dr. Wallendums Árpád átadta az elnöki feladatot az újonnan
megválasztott, tevékenységében megerősített titkárnak, Vargáné Mátray Csillának.
Vargáné Mátray Csilla titkár megköszönte az iránta megnyilvánuló bizalmat és a
hozzászólások alapján elnöknek javasolta dr. Wallendums Árpádot.
A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag,12 igen és 0 nem szavazattal és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot.

8/2009. sz. határozat: a közgyűlés elnöknek megválasztotta dr. Wallendums Árpádot.
Vargáné Mátray Csilla a levezető elnöki feladatot visszaadta dr. Wallendums
Árpádnak. A levezető elnök megköszönte az iránta megnyilvánult bizalmat és folytatta
a vezetőségi választás lebonyolítását. Alelnöknek javasolta Pomporné Lengyel
Katalint.
A közgyűlés egyhangúlag,12 igen és 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi határozatot.

9/2009. sz. határozat: a közgyűlés nyílt szavazással alelnöknek megválasztotta Pomporné
Lengyel Katalint.
A levezető elnök a korábbi felszólalások alapján vezetőségi tagnak, gazdasági
vezetőnek javasolta Gyimesi Ferencet.
A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag,12 igen és 0 nem szavazattal és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
10/2009. sz. határozat: a közgyűlés nyílt szavazással vezetőségi tagnak, gazdasági vezetőnek
megválasztotta Gyimesi Ferencet.
A levezető elnök a korábbi felszólalások alapján vezetőségi tagnak, alelnöknek
javasolta Rezes Molnár Hildát.
A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag,12 igen és 0 nem szavazattal és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
11/2009. sz. határozat: a közgyűlés vezetőségi tagnak, alelnöknek megválasztotta Rezes
Molnár Hildát.
9.
napirendi pont: Egyebek
Az elnök javasolta, hogy az Alapszabályban megfogalmazottak szerint, az Egyesületet
támogató, munkáját elismerő, a környéken közmegbecsülésnek örvendő Kálnai Balázst egyes
sorszámmal fogadjuk az Egyesület tiszteletbeli tagjává.

A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag,12 igen és 0 nem szavazattal és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
12/2009. sz. határozat: a közgyűlés tiszteletbeli egyesületi taggá fogadja Kálnai Balázst,
megköszönve eddigi támogatását.
A levezető Elnök az előzetesen elkészített tagsági oklevél mintáját átadta Vargáné
Mátray Csillának, kérve a formai és tartalmi felülvizsgálatot, illetve az oklevél elkészítését,
melyet valamennyi vezetőségi tag aláírásával javasolja átadni.
Varga Tibor tagtársunk javasolta, hogy szervezzünk a SASFA tagság, illetve a szülök részére
látogatást a Sas-hegyi természetvédelmi területre májusban, valamint szabadtéri kulturális
rendezvényt. A Sas-hegy látogatást hét végi programként célszerű lebonyolítani, a
továbbiakról pedig részletesebb javaslatot célszerű készíteni. Varga Tibor vállalta a májusi
természetvédelmi területre történő látogatás megszervezését, és konkrét javaslatot készít a
szabadtéri rendezvényre.
Egyéb észrevételeket, javaslatokat a tagság nem vetett fel, ezért a levezető elnök megköszönte
az aktív részvételt, az eddigi munkát és mindenkinek Kellemes Ünnepeket kívánva a
vezetőségválasztó évi rendes közgyűlést berekesztette.

K.m.f.

………………………….
Dr. wallendums Árpád
levezető elnök

………………………………….
Vargáné Mátray Csilla
jegyzőkönyvvezető

…………………………………
Pomporné Lengyel Katalin
jegyzőkönyvhitelesítő

……………………………..
Gyimesi Ferenc
jegyzőkönyvhitelesítő

……………………………………..
Dr. Wallendums Árpád
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Budapest, 2009. december 23.
dr. Wallendums Árpád
elnök

