Jegyzőkönyv
amely készült a SASFA (Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete) 2008. évi közgyűlésén,
2008. december 10. napján 17.30 h-kor Budapesten, az Érdi úti Általános Iskola (1112 Budapest, Érdi
út 2.) első emeleti tantermében.
Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint 9 fő rendes tag, valamint 5 fő
pártoló tag.
Az Egyesület Elnökségéből jelen vannak:

dr. Wallendums Árpád, elnök
Vargáné Mátray Csilla titkár
Ködmön Gáborné gazdasági felelős
Lovász Tibor alelnök

dr. Horváth Zsolt alelnök előzetesen jelezte, hogy külföldi útja miatt nem tud a rendezvényen részt
venni. Felhatalmazta az Elnököt, hogy a tagság felé jelezze lemondási szándékát.
dr. Wallendums Árpád, 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 37 fő, közülük az Alapszabály szerint a rendes tagok száma 28 fő, a
pártoló tagok száma 9 fő.
Tekintettel arra, hogy nincs meg a szükséges 50 % + 1fős 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, 2008. december 10.
dr. Wallendums Árpád
Egyesületi elnök

Jegyzőkönyv
amely készült a SASFA (Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete) 2008. évi közgyűlésén,
2008. december 10. napján 18.15 h-kor Budapesten, az Érdi úti Általános Iskola (1112 Budapest, Érdi
út 2.) első emeleti tantermében.
Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint 9 fő rendes tag, valamint 5 fő
pártoló tag.
Az Egyesület Elnökségéből jelen vannak:

dr. Wallendums Árpád, elnök
Vargáné Mátray Csilla titkár
Ködmön Gáborné gazdasági felelős
Lovász Tibor alelnök

dr. Wallendums Árpád köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a korábban kitűzött új
időpontban a rendes tagok közül 9 fő, a pártoló tagok közül 5 fő jelen van, a Közgyűlést megnyitja.
Ismételten köszönti a tagságot és kérte, hogy hatalmazza fel a levezető elnöki tisztség betöltésére.
Javasolta, hogy a közgyűlés napirendje a meghívóban is szereplő pontokból álljon:
1. Napirend jóváhagyása, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása.
2. Beszámoló a 2008. évi munkáról
3. Tájékoztatás a tagnyilvántartásról és az első év tapasztalatairól
4. Tájékoztatás a tagdíjfizetésről és a gazdálkodásról
5. Szavazás a 2008. évi beszámolók elfogadásáról
6. Javaslat a tagság létszámának növelésére
7. Egyebek
Új napirendi pontként javasolta felvenni a vezetőség lemondott tagjainak megválasztását, mivel az
Egyesület Gazdasági felelőse, Ködmön Gáborné nem vállalja tovább a feladatot. Ugyanakkor dr.
Horváth Zsolt egyéb elfoglaltságai miatt ugyancsak kérte felmentését, de lemondásának időpontját a
helyére történő új személy megválasztásának időpontjától teszi függővé. Felhatalmazta az Elnököt,
hogy amennyiben a mai napon tudnak új személyre javaslatot tenni, kérje a közgyűléstől felmentését.
Ennek megfelelően a napirendi pontokra a következő módosításokat javasolja:
6 . A lemondott vezetőségi tag, tagok helyett új tagra, tagokra javaslattétel és választás
7 . Javaslat a tagság létszámának növelésére
8. Egyebek
1. napirendi pont: Az Elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvvezető Vargáné Mátray Csilla
legyen, valamint hitelesítse a jegyzőkönyvet.
A tagság a módosított napirendet, valamint a levezető elnök és a további jelöltek
személyét vita nélkül, nyílt szavazással, 9 igen, 0 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
elfogadta:

7/2008. sz. határozat:
A közgyűlés levezető elnöke dr. Wallendums Árpád, a közgyűlés jegyzőkönyvét Vargáné Mátray
Csilla vezeti, valamint Gyimesi Ferenc és Pomporné Lengyel Katalin hitelesíti. A Közgyűlést a
módosított napirendi pontok szerint kell levezetni.
2. napirendi pont: Az Elnök beszámolt az Egyesület alapításának körülményeiről, valamint
a 2008. évi tevékenységről, kérte a jelenlévőket, hogy a 2., 3., 4. napirendi pontokról szóló
beszámolókat együttesen vitassák meg.
A 2. napirendi beszámoló írásban mellékelve.
3. napirendi pont: Tájékoztatás a tagnyilvántartásról és az első év tapasztalatairól
Vargáné Mátray Csilla titkár ismertette az alapító közgyűlés óta eltelt időszakban a
tagfelvételre tett kezdeményezéseket. Ez idáig nem a tagtoborzásra fordítottunk nagyobb
erőt, hanem a kulturális rendezvények magas színvonalú megrendezésére. Az iskolával és
néhány rendes, illetve pártoló tag közreműködésével sikeresen indítottuk újra a „Farkasréti
esték” sorozatot. Növelni kell a rendezvények számát, szélesíteni a közreműködőket, több
tagot bevonni a szervezésbe. Az Egyesületbe 57 fő jelentkezett, illetve töltötte ki
jelentkezési lapját. Egyesületi tagként azonban csak azokat a jelentkezőket vehetjük
figyelembe, akik legalább az Alapszabályban előírt belépési díjat, vagyis az ezer forintot
befizették. Jelenleg ennek megfelelően a taglétszám 37 fő, közülük 29 fő a rendes tag, 8 fő
pedig pártoló tagként kérte felvételét, mivel az iskolához korábbi kötődése nem volt.
4. napirendi pont: Tájékoztatás a tagdíjfizetésről és a gazdálkodásról
Vargáné Mátray Csilla titkár ismertette a tagdíjfizetés jelenlegi helyzetét. A tagfelvételhez
szükséges kérelmet kitöltő további 20 fő jelentkezését elfogadtuk, várjuk, hogy a tagi
kötelezettségeinek is eleget tegyenek. A jelentkezési, tagfelvételi díjat 37 fő fizette be,
közülük 30 fő az éves tagdíjat is rendezte, további 7 fő a tagdíjfizetéssel még
elmaradásban van.
Hozzászólások:
Több hozzászóló az alábbi kérdéseket érintette:
- A rendezvények színvonala, szervezettsége a vártnál jobban alakult. Minden
előadó nagyszerű tájékoztatást tartott, ezért folytatni kell a hasonló találkozásokat.
- Az anyagi kérdések rendezésére fel kell szólítani a jelentkezett öregdiákokat.
- Meg kell vizsgálni a rendes tag és a pártoló tagság viszonyát. Kérdés, hogy
szükség van-e pártoló tagságra, illetve vizsgálja meg az elnökség, hogy a pártoló
tagok választhatók-e vezetőségi feladatokra.
- Célszerű lenne egységes tagságról beszélni, hiszen valamennyi környékbeli lakos
érdeke az iskola fejlesztése és az eddigiekhez hasonló kulturális rendezvények
szervezése.
- Ugyanakkor elhangzott az is, hogy nem lenne szerencsés az alapszabályt emiatt túl
hamar módosítani.
- Meg kell vizsgálni a tagdíjtoborzás lehetőségét, vagyis az anyagi bázis
megteremtése érdekében célszerű lenne növelni tagjaink számát.
- Meg kell vizsgálni a tagdíjfizetés rendszerét és célszerű lenne növelni az

éves tagdíjak összegét.
5. napirendi pont: Szavazás a 2008. 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 2008.évi munkáról szóló beszámolóról nyílt szavazással, 9 igen, 0
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

8/2008. sz. határozat: A Közgyűlés elfogadta az elnökség 2008. évi munkáról szóló beszámolóját.
A közgyűlés a tagnyilvántartásról, az első év tapasztalatairól nyílt szavazással, 9 igen, 0
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
9/2008. sz határozat: A Közgyűlés elfogadta a tagnyilvántartással kapcsolatos beszámolót, és kérte az
Elnökséget, tegyen meg mindent a taglétszám növelésére.
A Közgyűlés a tagdíjfizetésről és a gazdálkodásról szóló beszámolóval kapcsolatban nyílt
szavazással, 9 igen, 0 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatot:
10/2008. sz határozat: A Közgyűlés elfogadta a tagdíjfizetésről és a gazdálkodásról szóló beszámolót.
6. napirendi pont: A lemondott vezetőségi tag helyett új tagra javaslattétel és megválasztása
Ködmön Gáborné nem vállalja a pénzügyi, gazdasági feladatok ellátását, mert egyéb
elfoglaltságai ezt nem teszik lehetővé. Az Elnök javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el
a lemondást, mert olyan vezetőségi tagokat kell bevonni a munkába, akik össze tudják
egyeztetni a munkahelyi, a családi és az egyesületi tevékenységet. Nagyon sajnálja Erika
távozását, de nem lát más megoldást. Az Alapszabály szerint a Közgyűlés a vezetőséget 2
évre választja meg. Tekintettel arra, hogy külön nem rendelkezik a lemondás tényéről,
ezért az Elnök azt javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön a visszahívás mellett.
Ugyancsak javasolja Horváth Zsolt alelnök visszahívását, saját kérésére.
Mindkét tisztségre vonatkozóan több észrevétel, személyi javaslat hangzott el. Mivel a
jelenlévők közül Pomporné Lengyel Katalin vállalja az alelnöki, Huszár József pedig a
gazdasági felelősi tisztséget, a levezető elnök szavazásra tette fel a kérdést. A szavazás
előtt azonban mindkét személy kérte, hogy az alakuló közgyűlésen 2 évre választott
tisztségviselőkkel szinkronban, feladatuk egy évre terjedjen ki, és 2010. januárjában
kerüljön sor a tisztújításra.
A levezető elnök javaslatára nyílt szavazással, 9 igen, 0 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a
Közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:
11./2008. sz. határozat: A Közgyűlés Ködmön Gáborné elnökségi tagot, saját kérését figyelembe
véve visszahívja választott tisztségéből.
Az Elnök az új gazdasági felelős személyére, az alapító tagok közül Huszár József urat
javasolja. Egyúttal felkéri a tagságot, hogy a volt diákok közül segítsenek keresni olyan gazdasági
feladatokkal foglalkozó munkatársakat, akik a gazdasági felelős munkáját szakmai szempontból
segíteni tudják.
A közgyűlés nyílt szavazással, 9 igen, 0 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatot:
12/2008. sz. határozat: A Közgyűlés megválasztja Huszár Józsefet gazdasági felelősnek. Ugyanakkor
felkéri az Elnökséget, hogy a gazdálkodási, pénzügyi tevékenység végzéséhez keressen további
munkatársakat.
A levezető elnök javaslatára nyílt szavazással, 9 igen, 0 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a
Közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:
13./2008. sz. határozat: A Közgyűlés dr. Horváth Zsolt alelnököt, saját kérését figyelembe véve
visszahívja választott tisztségéből.

Az Elnök az új alelnök személyére, az alapító tagok közül Pomporné Lengyel Katalint
javasolja. A közgyűlés nyílt szavazással, 9 igen, 0 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
14/2008. sz. határozat: A Közgyűlés megválasztja Pomporné Lengyel Katalint alelnöknek.
Ugyanakkor felkéri az Elnökséget és az új alelnököt, hogy a taglétszám növelése, a régi diákok
felkutatása érdekében tegyen újabb lépéseket.
7. napirendi pont: Javaslat a tagság létszámának növelésére
Az Elnök bevezető gondolatai: A Farkasréti Általános Iskola sok évtizedes múltjában a
végzettek száma a jelenlegi jelentkezők sokszorosa. Ugyancsak figyelni kell arra is, hogy az
Alapszabály lehetővé teszi az iskolában jelenleg, vagy korábban tanító tanárok belépését is. Ez
ügyben is lépéseket kell tenni. Ugyancsak propagandát kell kifejteni minden rendezvényen,
hogy nagyobb létszámú támogató segítse munkánkat.
Hozzászólások:
-

Sok régi tanuló nem hallott még az Egyesület létesítéséről, többen várják a
közvetlen megkeresést. Nagyobb mozgósító erőre lenne szükség.
Más végzett tanulók is szervezkednek, néhány hete például több osztály tartott
közös találkozót. Erről csak az iwiw internetes honlapról szereztünk tudomást.
A régi tanárok megkeresését, illetve a jelenlegi dolgozók belépését támogatni kell.
A figyelmüket fel kell hívni az egyesület céljaira.

Tekintettel arra, hogy határozati céllal nem érkezett javaslat, az Elnök megköszönte az észrevételeket
és a napirendi pontot lezárta.
8. napirendi pont: Egyebek
dr. Wallendums Árpád elnök ismerteti, hogy az együttműködő társintézmények közül a
Budai Művészház Alapítványban szombaton Karácsonyi kóstoló címmel egész napos
rendezvényt tartanak, amelyre szeretettel várják a környék lakóit. Tájékoztatást adott a
programokról, felhívta elsősorban a gyermekes szülők figyelmét a játékos
foglalkozásokra.
Hozzászólások:
-

-

-

Az Egyesület anyagi helyzetének stabilitása érdekében szükség lenne 2009-ben
megpróbálni pályázati úton is támogatáshoz jutni.
Az Egyesület elismertségének növelés érdekében meg kell kezdeni a tanulókkal
való foglalkozásokat, talán pályázat kiírását, vagy ha anyagi lehetőségeink
engedik egy-egy nehéz sorsú gyermek pénzbeli segítését.
Tovább kellene bővíteni a térségben működő civil szervezetekkel a kapcsolatokat.
Szükség lenne olyan segítőre, aki az Elnök, illetve a titkár mellett a
rendezvényeken vállalná a tagdíj összegyűjtését. Ehhez szükséges befizetési tömb
biztosítása.
Az egy-ezer forintos évi tagdíj ma túlságosan méltányosnak mondható, ezért
többen is javasolták ennek megemelését 2000, vagy 3-4 ezer forintra.

Az elhangzott észrevételek alapján az Elnök és a Titkár felkérte Madari István pártoló tagot, hogy a
következő rendezvényeken legyen segítségükre a tagdíjak befizetésénél. Mint pártoló tag, nem
választott tisztségben, hanem segítőként e feladatot elvállalta, a Közgyűlés tudomásul vette.

A tagdíjnövelésre vonatkozó javaslatok és észrevételek, valamint a rendes és pártoló tagok 36 %-os
részvételét figyelembe véve, az Elnök a 2009. évi tagdíjfizetés növelésére határozat megfogalmazását
tartotta indokoltnak, mivel az Alapszabály 10. § 3. f pontja értelmében a Közgyűlés évente
meghatározza az éves tagdíjat.
Ennek figyelembevételével szavazott a közgyűlés és nyílt szavazással, 9 igen, 0 ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
15/2008. sz. határozat:
A 2009. évre a Közgyűlés az éves tagdíjat 2.000, azaz kettőezer forintban határozza meg.
Ennek megfelelően módosul az Alapszabály 7. pontja a következők szerint:
7. Az éves tagdíj mértéke a 2009. évre, rendes és pártoló tagok számára:
a. aktívszemély esetén: 2000, - Ft
b. munkaviszonyban nem lévő tagok részére: 1000,- Ft

K.m.f.

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

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

dr. Wallendums Árpád

Vargáné Mátray Csilla

levezető elnök

jegyzőkönyvvezető

lakás: 1112 Budapest, Botfalu utca 18.

lakás: 1112 Budapest, Rákó utca 18

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

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

Pomporné Lengyel Katalin

Gyimesi Ferenc

jegyzőkönyvhitelesítő

jegyzőkönyvhitelesítő

lakás: …………………………

lakás: ………………….…….

…………………………………

………………………………

..........................................
dr. Wallendums Árpád
az egyesület elnöke

