Jegyzőkönyv
amely készült a SASFA (Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete) 2011. évi közgyűlésén,
2011. december 14. napján 18 h-kor Budapesten, a Farkasréti Általános Iskola (1112 Budapest, Érdi út
2.) magasföldszinti tantermében.
Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint 12 + 1 fő.
Az Egyesület Elnökségéből jelen vannak:

Simó József elnök
Pomporné Lengyel Katalin alelnök
Rezes Molnár Hilda alelnök
Vargáné Mátray Csilla titkár
és Práger Lászlóné gazdasági felelős

Simó József az egyesület megválasztott 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 106 fő.
Tekintettel arra, hogy nincs meg a szükséges 50 % + 1 fős jelenlévő létszám, bejelentette: a kiküldött
meghívó szerint a közgyűlés fél óra várakozás után kezdődik, a megjelölt új időpontban. Akkor az
Alapszabály értelmében a létszámtól függetlenül a közgyűlés határozatképes lesz. Ezért a Közgyűlést
bezárja és a korábban kiírt új időpontra ismét összehívja.
Budapest, 2011. december 14.

Simó József
Egyesületi elnök

Jegyzőkönyv

amely készült a SASFA (Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete) 2011. évi közgyűlésén,
2011. december 14. napján 18.30 h-kor Budapesten, a Farkasréti Általános Iskola (1112 Budapest,
Érdi út 2.) magasföldszinti tantermében.
Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint 12 fő rendes tag, valamint 1
fő pártoló, de nem tag.
Az Egyesület Elnökségéből jelen vannak:

Simó József elnök
Pomporné Lengyel Katalin alelnök
Rezes Molnár Hilda alelnök
Vargáné Mátray Csilla titkár
Práger Lászlóné gazdasági felelős

Simó József köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a korábban kitűzött új időpontban a
rendes tagok közül 12 fő jelen van, a Közgyűlést megnyitja.
Javasolta, hogy a közgyűlés napirendje a meghívóban is szereplő pontokból álljon:
1. Napirend jóváhagyása, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása.
2. Az új vezetőség megválasztása
3. Beszámoló a 2011. évi munkáról
4. Tájékoztatás a tagdíjfizetésről és a gazdálkodásról
5. Szavazás a 2011. évi beszámolók elfogadásáról
6. Az új honlap, a pályázat és egyebek

1. napirendi pont: Az Elnök elvállalva a levezető elnöki szerepkört, felkéri Pomporné
Lengyel Katalint a jegyzőkönyv vezetésére, Müller Jánosnét és Vargáné Mátray Csillát a
jegyzőkönyv hitelesítésére.
A tagság a napirendet, valamint a levezető elnök és a további jelöltek személyét vita
nélkül, nyílt szavazással, 12 igen, 0 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta:

1/2011. sz. határozat: A közgyűlés levezetője az Egyesület elnöke, a közgyűlés jegyzőkönyvét
Pomporné Lengyel Katalin vezeti, Müller Jánosné és Vargáné Mátray Csilla hitelesíti.
Práger Lászlóné javaslatot tett egy új napirendi pontra, amely szerint az alapszabály
módosítására lenne szükség.

2/2011. sz. határozat: A közgyűlés egyértelműen, nyílt szavazással elfogadta a Práger Lászlóné által
javasolt napirendi pontot.
Az Egyesület alelnöke, Rezes Molnár Hilda írásban benyújtotta lemondását. Ezt most szóban
megerősítette. Kérte a tagságot, hogy ezt fogadja el. Segítségét továbbra is felajánlja az
Egyesület számára.
3/2011. sz. határozat: A közgyűlés levezető elnöke szavazásra bocsátotta, hogy a közgyűlés fogadja
el Rezes Molnár Hilda lemondását az alelnöki pozícióról. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta Rezes
Molnár Hilda lemondását.
A tisztújító közgyűlés következő lépésben az egyesület elnökségi tagjai tisztségeiről
lemondanak. Az elnök felkéri dr. Wallendums Árpádot, hogy a tisztújítás során vállalja el a
levezető elnöki feladatot. Kérését a közgyűlés egyhangúlag támogatta.
4/2011. sz. határozat: Simó József az Elnöki pozícióról, Vargáné Mátray Csilla a titkári pozícióról,
Pomporné Lengyel Katalin az alelnöki pozícióról, Práger Lászlóné a gazdasági felelősi titulusról
lemond. A közgyűlés a lemondások elfogadását egyhangúlag megszavazta.
2. napirendi pont: Tisztség megválasztások
A levezető elnök kéri a javaslatokat az Elnök személyére.
Práger Lászlóné elmondta, hogy Simó József korábbi tevékenysége során teljes mértékben
megfelelt feladatának, tekintélyével, tudásával eddig is kiválóan képviselte az Egyesület létét,
így továbbra is őt javasolja.
Dr. Wallendums Árpád, korábbi elnök javaslata: hozzáállásával új mintát adott a
rendezvényeknek, ezért javasolja a közgyűlésnek, hogy ismét Simó Józsefet jelöljék elnöknek.
Vargáné Mátray Csilla titkár szintén Simó Józsefet javasolja az egyesület elnökének.
Simó József javasolta elnöknek Müller Jánosnét.
Müller Jánosné elmondta, hogy hosszú időket nem tartózkodik itthon, így nem tartja magát
megfelelő jelöltnek. Segítségét felajánlja.
Simó József javasolta elnöknek Sass Attilát is, aki rendszeresen részt vesz a rendezvényeken,
megkérdezi, hogy vállalná-e.
Sass Attila jelezte, hogy munkája igen nagymértékben leterheli, így a megtisztelő jelölést nem
tudja vállalni.
Levezető elnök megkérdezte Simó Józsefet, hogy vállalja-e az elnöki tisztet.
Simó József elmondta, hogy szívesen vállalja az elnöki feladatot, amihez eddig is nagy
segítséget kapott a tagságtól. Családi állapota és egyéb társadalmi szerepvállalásai miatt
azonban csak további egy évre tudja vállalni az elnöki tisztet és kéri a tagságot, hogy ez év
alatt igyekezzen új jelöltet keresni. A működés biztosításához szükséges lenne az aktívabb
tagság létrehozása.
Simó József egy évre köszönettel elfogadta az Elnöki tisztet.

A közgyűlés levezető elnöke szavazatra ajánlja, hogy az alapszabálytól eltérően elfogadja az egy éves
vállalást az Elnöki pozícióval kapcsolatban.
5/2011. sz. határozat: A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta az alapszabálytól eltérően az
egy éves vállalást az Elnöki pozícióval kapcsolatban.
A közgyűlés levezető elnöke szavazatra ajánlja, hogy az Egyesület Elnöke Simó József
legyen, aki a tisztséget egy évre vállalja.
6/2011. sz. határozat: A közgyűlés Simó Józsefet egy évre, egyhangúlag megszavazta az Egyesület
elnökének.
A levezető elnök javaslatot kér a közgyűléstől a titkári pozíció betöltésére. A tagság Vargáné
Mátray Csillát javasolja, aki eddig is áldozatos, kitartó és lelkes munkájával éltette az
egyesület munkáját. Más javaslat nem érkezett. A levezető elnök szavazatra ajánlja, hogy a
titkári pozíciót Vargáné Mátray Csilla töltse be az elkövetkezendő két évre.
7/2011. sz. határozat: A közgyűlés a javaslatot elfogadja, és egyhangúlag megszavazta Vargáné
Mátray Csillát titkárnak.
A levezető elnök javaslatot kér a két alelnöki pozícióra. A közgyűlés által javasolt személyek
az alelnöki pozícióra Pomporné Lengyel Katalin, az egyesület korábbi alelnöke és Szabolcs
Imre. Az alelnöki tisztségre egyéb javaslat nem érkezett.
A levezető elnök felkérte Szabolcs Imrét, hogy röviden mutassa be magát.
Szabolcs Imre elmondta, hogy két éve vesz részt az Egyesület rendezvényein. Mátray Csilla
kereste meg, hogy vállalná-e az alelnöki pozíciót. Szabolcs Imre nyugdíjas, mellette saját
vállalkozásában dolgozik. Kisebbik fia is a Farkasréti Iskola tanulója volt.
A levezető elnök szavazatra ajánlja, hogy az egyik alelnöki pozíciót továbbra is Pomporné
Lengyel Katalin töltse be az elkövetkezendő két évre.
8/2011. sz. határozat: A közgyűlés a javaslatot elfogadja, és egyhangúlag megszavazta Pomporné
Lengyel Katalint alelnöknek.
A levezető elnök szavazatra ajánlja, hogy a másik alelnöki pozíciót Szabolcs Imre töltse be az
elkövetkezendő két évre.
9/2011. sz. határozat: A közgyűlés a javaslatot elfogadja, és egyhangúlag megszavazta Szabolcs
Imrét alelnöknek.
A Levezető Elnök kiemelte ismét, hogy igyekezzünk új tagokat is bevonni az egyesület
munkájába.
A levezető elnök javaslatot kér a közgyűléstől a gazdasági vezető pozíció betöltésére. A tagság
Práger Lászlónét javasolja, aki eddig is kitartó és lelkes munkájával segítette az egyesület
munkáját. Más javaslat nem érkezett.

A levezető elnök szavazatra ajánlja, hogy a gazdasági vezetői pozíciót Práger Lászlóné töltse
be az elkövetkezendő két évre.
10/2011. sz. határozat: A közgyűlés a javaslatot elfogadja, és egyhangúlag megszavazta Práger
Lászlónét gazdasági vezetőnek.
3. napirendi pont: beszámoló a 2011. évi munkáról. Vargáné Mátray Csilla ismertette az
év rendezvényeit.
Az előadások időrendben:
- JANUÁR: Egely György kutató mérnök, feltaláló. Az előadás címe: „Tiltott
találmányok”
- FEBRUÁR 18.: A Farkasréti Általános Iskolát 80. születésnapja tiszteletére a
SASFA ünnepi előadással ajándékozta meg. Fellépett Császár Angela Jászai Maridíjas színművész és Ferencz Éva Magyar Örökség-díjas előadóművész. Az
előadás címe: „Hit és hűség”
- FEBRUÁR: Juhász Zoltán kutatómérnök. Az előadás címe: „A zene ősnyelve.”
- MÁRCIUS:Molnár V. József néplélekkutató. Az előadás címe: „Húsvétról és a
gyermekekről”
- ÁPRILIS: Placid Atya, Dr. Olofsson Károly Placid OSB bencés szerzetes, tanár.
Az előadás címe: „A túlélés négy szabálya”
- MÁJUS: Czencz József filmrendező és Franka Tibor újságíró. A két
dokumentumfilm címe, amelyeket levetítettünk: „A hetedik trombitaszó” és „A
látnok.”
- SZEPTEMBER: Grandpierre Atilla csillagász, fizikus, kandidátus, zenész, író,
költő. Az előadás címe: „Az élet titka – magyarok az élet titkának nyomában.
Beszámoló fél éves kutatóútjáról.”
- OKTÓBER: H. Bodó József. Az előadás címe: Különös sorsok, igaz történetek.
1956.”
- NOVEMBER: Dr. Bogár László közgazdász professzor. Az előadás címe:
„Ciklusok hálójában.” A vendégek száma ismét rekordot döntött, 250 főnél is
többen jöttek el. A magas látogatói létszámra előre számítottunk, ezért ezt az
előadást a tornacsarnokban tartottuk.
- DECEMBER: Vértesaljay László jezsuita szerzetes. Az előadás címe ez lesz:
„Örök várakozásaink.”
- Januári előadónk Simó József, az egyesület elnöke, aki Wass Albertre emlékezik
majd.

4.

napirendi pont: tájékoztatás a tagdíjfizetésről és a gazdálkodásról.
Práger Lászlóné beszámolt arról, hogy 2011-ben 11 fővel bővült az Egyesület taglétszáma,
de sajnos sok még a kintlévőség, mert a tagok egy része nem fizeti rendesen a tagdíját. A
külső adományok segítségével el tudtuk kerülni az anyagi összeomlást.
Győrey Attila megköszönte Práger Lászlóné lelkiismeretes együttműködését, amivel segíti
az ő könyvelési munkáját.
Győrey Attila ismertette az egyesület pénzügyi helyzetét december 5-ig bezárólag.

5.

napirendi pont: szavazás a 2011. évi beszámolók elfogadásáról
Tekintettel arra, hogy a beszámolókkal kapcsolatban módosító indítvány nem érkezett, a
levezető elnök szavazásra bocsátotta a két beszámolót, az elhangzottak sorrendjében.

11/2011. sz. határozat: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta Vargáné Mátray Csilla titkár és Práger
Lászlóné gazdasági felelős beszámolóját.
6.

napirendi pont: az új honlap, a pályázat és egyebek.
PÁLYÁZAT: Pomporné Lengyel Katalin ismertette az iskola jelenlegi tanulói körében
meghirdetett Helytörténeti pályázatot, amelyre egy pályamunka sem érkezett. Javasolta,
hogy érdeklődés hiányában a pályázatra felajánlott könyvjutalmakat adományozza az
egyesület az iskola könyvtárába.

Hozzászólások:
-

Práger Lászlóné javasolta, hogy a jutalmakat tartsuk meg egy jövőbeni pályázat
céljára, amit akár a honlapon keresztül is meghirdethetünk

-

Pomporné Lengyel Katalin jelezte, hogy a pályázati anyagot Müller Jánosné
részére átadja, hogy azt megismerhesse.

-

Práger Lászlóné javasolta, hogy a pályázat további sorsát illetően az Elnökség
külön megbeszélés keretében döntsön, Müller Jánosné javaslatai alapján.

ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZAT: Vargáné Mátray Csilla elmondta, hogy az egyesület
2011-ben is indult a kulturális bizottság által meghirdetett pályázaton, a kért összeg felét
meg is ítélte a bizottság, azonban a támogatási szerződést mégsem tudta az egyesület aláírni,
mert az elnyert 100 000 Ft-hoz körülbelül kétszer annyi önrészt kellett volna hozzátenni.
Miután az egyesület non-profit, azaz bevétele csupán a tagdíjakból van és a rendezvényeken
kapott szerény adományokból, ezt a feltételt vállalni nem állt módjában. (Az egyesület
ezután az önrész csökkentésének kérésével fordult a kulturális bizottsághoz, de ezt 3 igen és
4 tartózkodás mellett elutasították.)
HONLAP: Vargáné Mátray Csilla elmondta, hogy az egyesület számára lefoglaltuk a
sasfa.hu domain nevet. A jövőben a farkasreti.hu domaint erre cserélnénk le. Ezzel egy
időben szeretnénk az egyesület honlapját is megújítani, mert folyamatos vírustámadások
érik. Habár az önkormányzat támogatását nem sikerült megszereznünk hozzá, de Dr. Bogár
László novemberi előadásán külön kéréssel fordultunk a közönséghez és a szokásosnál
magasabb összegű adománynak köszönhetően el tudtuk indítani a honlap megújítását.
DIÁKPROGRAMOK SZERVEZÉSE: Vargáné Mátray Csilla említette a jövőbeni terveket.
Fontosnak tartanánk, hogy érdeklődő diákok csoportjai számára szakavatott vezető
bevonásával kirándulásokat, látogatásokat szervezzünk környékünk természeti, helytörténeti
és helyi érdekességeinek megtekintésére (Sas-hegyi Természetvédelmi Terület, Sas-hegyi
Földrengéskutató Intézet, Ugató szikla, Hunyadi János keserűvíz forrás, erdélyi
utcaelnevezések, stb.) Diákcsoportokkal meglátogathatnánk érdekes munkahelyeket, ezzel is
segítve a gyermekeket a pályaválasztásban. Ennek szervezéséhez, azaz szorosabb kapcsolat
kialakításához az iskolával kéri Müller Jánosné segítségét, aki az iskola tanára, sőt
igazgatóhelyettese is volt, ma már nyugdíjas.
SASFA ÁLLÍTÁSA, HIRDETŐTÁBLA: Vargáné Mátray Csilla javaslatot tette egy „sasfa”
felállítására. Javasolná, hogy rendezzünk jövőre is SASFA-napot és ennek keretében
állítsunk egy sasfát. A megvalósítás anyagi fedezetére pályáznunk kellene, de bizonyára
szükségünk lesz majd szponzorokra is.

Hozzászólások:
-

Simó József emlékeztetette a tagságot arra, hogy saját egyesületi hirdetőtáblát is
szeretnénk állítani

-

Varga Tibor felvetette, hogy jó lenne megfelelő helyet keresni a táblának.
Lehetséges lehetne az önkormányzat saját hirdető tábláin is helyet kérni, ily
módon több helyszínen is meghirdetésre kerülhetnének programjaink.

-

Práger Lászlóné megjegyezte, hogy a sasfaállítást venné elsődlegesnek, mert az
publicitást is jelentene az egyesületnek

7. napirendi pont: az Alapító okirat módosítása
Práger Lászlóné felvezette javaslatait az alapító okirat módosításáról.
A tagságformákkal kapcsolatban:
A jelenlegi alapító okirat különbséget tesz alapító tagok, teljes jogú tagok, pártoló tagok és
tiszteletbeli tagok között, amelynek a definíciója az alapszabályzatban újragondolást
igényel. Javasolja, hogy teljes jogú tag legyen az, aki írásban kéri tagfelvételét az
egyesületbe, kijelenti, hogy az egyesület alapszabályzatát ismeri, elfogadja, azt magára
nézve kötelezőnek tarja. A tagdíjat az alapszabályzatban meghatározottak szerint rendben
és folyamatosan fizeti. Pártoló tag legyen, aki azonosul a célkitűzésekkel, de bármilyen
okból nem fizet tagdíjat. Az egyesületet szellemi munkával, gyakorlati, vagy anyagi
támogatással segíti. Közgyűlésen továbbra is szavazati joggal csak a teljes jogú tag bírjon,
pártoló tag a közgyűlésre meghívást kap, de szavazati joga ne legyen.
Hozzászólások:
-

Dr. Wallendums Árpád elmondta, hogy az alapító tagságot meg kell tartani. Ez az
a 11 fő, aki az első alkalommal aláírta az alakulási jegyzőkönyvet.
Alapító tagság marad. Tiszteletbeli tagság marad.

Nem fizető tagok helyzete:
Práger Lászlóné felvette a kérdést, hogy mi legyen a nem fizető tagokkal.
Hozzászólások:
-

Vargáné Mátray Csilla javasolta, hogy a nem fizető tagok is maradjanak tagok,
mert sok olyan ember van közöttük, akik szükség esetén segítenek.

-

Práger Lászlóné javasolja, hogy a nem fizető tagságot postai úton, illetve e--mailben keressük meg. Kérjük a tagdíj rendezését, illetve ajánljuk fel a pártoló tagság
lehetőségét.

-

Dr. Wallendums Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi nyilvántartás a
legújabban hozott törvények miatt 2012-től változik, így szükséges a helyzet
rendezése.

-

Vargáné Mátray Csilla felvetette, hogy a megkereső levélben, a törvényi
hivatkozás említésével, ezeket a személyeket fizetés hiányában pártoló tagként
kell nyilvántartani.

Választás időszakai:
Práger Lászlóné felvette, hogy az Elnökség megválasztás egy évre szóljon.
Hozzászólások:
-

Dr. Wallendums Árpád továbbra is javasolja a két évet, ami az egyesületi munka
végzését segíti.

Lemondás:
Práger Lászlóné felvette, hogy a lemondásra milyen lehetőség van.
Hozzászólások:
-

Dr. Wallendums Árpád elmondta, hogy az időközi lemondás a törvényi
szabályoknak megfelelően mindenkinek joga van. Azt írásban kell benyújtani, és a
soron következő közgyűlésen kell újra választani. A közbenső időre az elnökség
felkérhet valakit a tagság képviseletére.

Egyesület képviselete:
Práger Lászlóné elmondta, hogy a hatékonyabb működés értelmében célszerű lenne az
egyesület képviseletét módosítani. Jelenleg az Elnök egy személyben képviseli az
egyesületet. Ezt kellene kiegészíteni azzal, hogy két elnökségi tag együttesen is
képviselhesse az egyesületet bármilyen ügyben.
Elnök-jelölt
Práger Lászlóné kéri, hogy javaslatára kerüljön be az alapszabályba az, hogy az Elnök
lemondása esetén a képviseletet az alelnök látja el.
Tagsági díjak mértéke:
Práger Lászlóné felvetette, hogy a belépési díj kerüljön eltörlésre, valamint hogy az
éves tagsági díj maradjon 2000 Ft.
Hozzászólások:

-

Dr. Wallendums Árpád felvette, hogy a belépési díjat töröljük el, az éves tagdíjat
pedig emeljük fel 3000 forintra.

-

Többen reagáltak úgy, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben nem lenne
szerencsés a tagdíjak emelése, hiszen a 2000 Ft-ot is sokan nem fizetik meg.

A közgyűlés levezető elnöke összefoglalta az alapszabály módosításainak javaslatait. A javasolt
változásokat szavazásra bocsátotta.

12/2011. sz határozat: A közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
elfogadta az alábbi változtatásokat:
-

teljes jogú tag új meghatározása

-

az egyesületbe történő belépési (regisztrációs) díj törlése

-

éves tagdíj egységesen, valamennyi tag számára 2000 Ft/év

-

egyesület képviseletének kiterjesztése: az egyesületet általában az elnök képviseli,
de akadályoztatása esetén az egyik alelnök és vele együtt az egyik vezetőségi tag
is képviselheti.

A határozat meghozatala után az Elnök berekesztette a közgyűlést.

K.m.f.

..........................................

..........................................

Simó József

Pomporné Lengyel Katalin

levezető elnök

jegyzőkönyvvezető

lakcím: 1112 Budapest, Brassó út 6/A

lakcím: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 49.

..........................................

..........................................

Müller Jánosné

Vargáné Mátray Csilla

jegyzőkönyv-hitelesítő

jegyzőkönyv-hitelesítő

lakcím: …………………………

lakcím: ………………….…….

…………………………………

………………………………

..........................................
Simó József
az egyesület elnöke

