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2ű22. áprllis 19. napján i7,30 órakor

Latuurn étterem Pécs, Hajnóczry t1.ca 17. szárn
a nrellékelt jelenléti íven szereplő 47 tzg

Dr" §chmidtLászlő elnök köszönti a megjelenteket.
Ismsríetiazl,napirendipontot:abatározatképességmegá|lapiása

T$ékaaatlajelenlévőket, hory a 2022. április 12-én megtartott közgyűlésen a jelenléti iv szerint a
tagletsám 10 fő volt jelen, ezért a közgyűlés nern volt határozatképes, a közgyűléstlezárta.
Tá4ekaztatja jelenlévőket, a meghívóban közöltek szerint, ba a kőzgyőlés nem haározatképes
megismételt közgyűlést kell tartani, (a meghívóban közölt megismételt közgl,úlés időpontja 2a22.
április 19. napja 17.3CI órakor} mely megismételt közgrrilés a megielent ágak sámáúól fiiggetlenül az
előre neghirdetett napirendi prntok tekintetében határozatképes. Az április !2-én tartatt közgyűlés nem
vatrtttaárazatképesu ezért került sor jelen ülés rnegtaúására. Örömrnellátja milyen sokan.iöttiink elSajnálatlaltájék*ztatja tagokat, bagy ZaZl-ben több taglársunk elhunyt. Kéúa tagokat, hogy 1 p€rces
néma felállással fejezzük ki részvétünket"

Dn §chmidt László

tájékaáatia jelenlévőket,

ho§ a

jelenléti íven feltiintetett aláításak

szárnbavetelével a közgyűlésen 47 fő jelent meg, ezért a közgyűlés hatérozatképes.

Dr. §chmidtl;ászlő

ismerteti a 2. napirendi pontot:

jegzőkőnyv hitelesítők megváLasztása.
meghívóban feltfintetett napirendi pont előterjesztése törvényi elóírás. A kőzgyőlés \e,lezetését
váltalja iegyzőkőnyv vezetésére felkéri dr. Várbiró Istvánnét, hitelesítesre dr. István lőzsefné dt.
Molnár Katalint ésTentzné Pap Erzsébet tagokat. Érintettek a felkérést elfogadüák.
L"avazatő elnők, jegyzőkönyvvezatő,

A

Keri a tagakat, amennyiben rnás javaslatuk van, aá tegék mag. }./legállapítja, hogy a napirenddel
kapcsolatosan kérdés,hozzászólástemhangzott el, a napirendet szavazásrateszi fel:

a

tagság név szerinti felsorolással mindegyik jelölt vanatkozásában, nyilt
sz,ulazással 47 igen, a fuftőzkadás és 0 nem szavazat mellett megftozta az

Magállapítja, ho§y

l/2B22. (04.19.} sz, közgyűl ési batározatot.

A

kőzgyűlés levezető elnöknek dr. §chrnidt Lászlot jegyzőkőnywezatőnek dr. Vrárbiró Istvránné,
hitelesítőknek dr. trstván Jőzsefté dr. Molnár Katalin és Tenczné Pap Erzsébettagokatmegválasztotta"
dr. §chmidtLászl,& ismerteti a 3. rrapirendi pontat Napirend elfogadása.
Tagok a meghívóbanájékaztatást kaptak a napirendről. A napkendetváltozatlan formában javaso§a.
Kóri a tag*ka|, hogy javaslatukat tegyék meg. Megállapítla,hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés,
ha"zászőlás nem harrgzott el és a napirendet szavarÁsrateszi fel:
Megállaprtja,

meg§ozíaa

ho§ atagságnyiltszavazással47 igen,0

tartózkodásés ü nem szav&zatrnellett

2/2022. {04.7q.' sz. közgyűlési határozatrrt

A

közg_vűlés a napirendet elfogadta.

dr. Schmidt László ismerteti a 4. napirendi pontot:

Az egyesület elnökségértek éves beszárrrolója 2ü21. évről. Tájékaztatja a tagokat az egyesület2821
évben a koronavírus.iánány miatt az egyesiilet nem tudta valamennyi nregíervezett programot
ntegtafiani,
Szeptemberben sikerült megtartani Valcsicsák Zaltán a Magyar Bhutáni Baráti Társaság elnökének
érdekes beszámolóját Bhutánról nreiy rragy népszerüségtekörvendett. Sajnos a áragató előadás rnár
ötödik aikalomrnal maradt el. Eddig a jarványügyi intézkedések miatt, most az előadó lett beteg.
Október 24-reterveztünk egy kirándulást Pécsól - Andocs nevű településre mentiink" ahol egy szép
barokk templomot, ahozzátartozó kegyhely,et néztük meg, najd továbtl Zala nevű telepiilésre. ahol
Zichy Mihály emiék nritzeumot látogattr"rk meg. Egy ren<íkívülmaga§ színvonalú előadást hallattunk a
fustó életéről és megíekinthettiik a kastélybarr kiállított í"estmérryeitis.

a

Balatorr déti partjától kb. 20 ktn-re egy z6lád névű településre, ahoi
somog3,i táj szőlészetének kiilönleges pincéit latogatfirk meg.
Ebben az évben karácsonyi piknikünk nlegtartására sem volt lehetőségünk.

Ezt követően elmentürik

a

Kéri a tagokat, hogy amennyiben kérdés,észrevételjavaslat van, azt tegyék meg, Megállapítja, hogy a
napirenddel kapcsoiatosan kérdés,hazzászőlás nenr hangzott el és a napirendet szayazásra teszi fel:
Megállapítja, hogy a tagság nyílt szavazással 47 igerr. 0 tartőzkrldás és 0 nem sz,avazat mellett
meghozta a
3l

2022. {04. 1 9"} sz. közg,vűlési határozatot.

Á közgyűtés az elnökség éves treszánrolóját elfogadta.
dr. Schmidt László ismerteti az 5. napirendi pontot: Gazdasági alelnök beszámolója 2ü21. évrő|.
Felkéri dr. Tóth Gellértet az előterjesztésre,

Dr. Tóth Gellért: 1\ 2021, évet pénzügyileg _iónak

rnondlratjuk, hiszen pénziigyi eg,vensúlyurrk

megmaradt, sőt mintha javult volna, mefi mindetl kiadásunkat ftzeíni tudtuk, Bevételeink és a pál.vázatt
támogatás, ami 2a21, évben 250.000.- ft megérkezett, így kiadásaink fulnyomó részétíedexe, ille§e

fedezi.

Tagdíj fizetési lelkesedésünk mirrimálisan csökkent. arni részben a taglétszám csökkenésének és a
pandémia miatt elmaradt programoknak is betudható. Az év íolyamán 138,00ű.- ft folyt be tagdíj
címén,- benne vafi az utólag fizetett elmaradás is - ez 49 % - os teljesitést.ielelrt. Ténl,ként kell
megállapítani és elfiogadni. hogy taglétszámunk sajl'os évről - évre csökken, eltekintve az I * 2 {o
újbelépötöl.

lsmeretes. hogy a számlánkat a Raiffeisen bankban vezetjük, aba| az éves számlavezetési
ft volt, ezzel szemben igen szép kamatot kaptunk, mindösszesen 125.- li - ot egész évre.

díj ]6.543.-

Kiadásaink vázlatasan," a terembérlet a nagyobb kiadások között szerepel, de tavaly alig találkoáunk,
ezért csak 8.000.- volt, Eves szinten posta költség 16,480.- ft. szolgálmtást igén.vbe vettiink 57.67ű,forint értékben. Egrl,,ób költségeink 252,750.- ft * *t teftek ki, Tagdi|at két helyre fizetünk: a"l Civil
Közösségek háza évi 2.000.- ft* ezért kapjuk a temet kedvezrnényesel] - b./ a AOWB Világszervezel
részérc25.248.- ft, voít, ez íg7,összesen 27 .248.- 11 volt"
Engedjétek meg" hogy mindazoknak megköszönjem a személyi jövedelernadó 1 % - át, akik azt
nekünk utalták, ami 2021 - ben, 27,a66,- ft volí, rnegjegyzem 2a2ü * ban 84.0fi0.- í1 volt. Sokunir.
n"vrrgdíjasok vagyurik, akik már nern fizetnek _iövedelern adót-

3

(isszegezve a mírlt év pénzmazgásait megállapíthatjuk, hogy jó évet zártunk, hiszen összes kiadásunk
kiegyenlítése utárr bankszámlánkan az év utolsó napján 1.024.000.- ft volt.

dr. §chmidt László Kéri a tagokat, lrogy amennyiben kérdés.észrevételjavaslat vall. azt tegyék meg,
l3rancístiitter 'íün<le; szeretné ha az egyéb költségek címen negielölt kiadás részletezve lenne, mire
ki'ltöttük a252.aaa Ft nagyságlran a kiadást.

Dr Tóth Gellért: lia előre tudta volna" liogy ez fb kérdésel fog merülni a könyvr,ezetésben kikereste
volna. Lzek azok a költségek. arnelyek felmerülnek ( pl előadóknak ajándék, nyomdaszerek, mcst
össze_{szerúen részletezni nern

tutl.! a}

§randstátter l-{inde: a v álaszt elfogadta.

lfr

Schmidt Lász1* kéri tagokat a további kérdéseknreglételére.Megállapí!|a" hogy a napirenddel
kapcsolatosan további kérdés,hazzászőIás nem hangzott el és a napirendet szavazásra teszi fel:
Megállapítja,

ho§ atagságnyílt

meghoztaa

Á közgyűlés

szavazással 47 igen" 0 íaftózkodás és 0 nem szavazat mellett
4/2|}22. (04.1 9.) sz. közgyűl ési határazatot.

a gazdasági alelnök tleszámolóját

elfagadta.

dr" §chmidt László ismerteti a 6. napirendi p*ntot: Közlrasznúsági melléklet ismertetése, elfogadása.
'Tí4ékaztatjatagokat,

_
-

he>gy

az egyesiliet az alíi|bbi közhasznú tevékerrységetvégzíaz alapszabály szerint:

egészséges életmód segítésétcélzó szoigáltatások, egészségmegórzés,betegségmegelózés,

ifiúságot érintő drog * és alkoholproblémák megelőzése ebben a kérdésben előadásokat
haligattunk meg, ahol az egyesület tagiain kívülálló személyek is részt vettek,
A kulturális sr_algáltatás keretében az egyesület Steiermark és Baranya megye kulturális,
tudományos életétés értékeitismerhefle meg Neumarktban eg,y- nagyon érdekes
eiőadássaro;zat keretében.

A hely,i turizmus keretében több kirándrrlást szen,eztiink.

Az Egyesület t989-ben történt alapításakor az alapítók áItal meghatározatt cé| valt a két régió-Baranya
és Steiermark közöli kapcsolatok kialakítása, ápolása. Az utóbbi évtized megváltozott társadalmi,
politikai helyzet adta lehetőségeket kihasznáiva bővitettük ezen tevékenységünket: egyrészt a
Kárpátmedencében élő lionfitársainkkal vettünk fel kapcsolatckat, másrészt társszeryezetünk osztrák
tagait vitttik eI Kárpátalj ára, il|. Erdélybe,

Célunk volt. hogy őket is megismertessük az ott élők rnirrdennapi életével, kulturális értékeikkel.
szociális helyzetükkei.
Iigyancsak szoros kapcsolatot alakítottunk ki a Pécsi ILCO Egyesülettel. Segítjük a bármely ok miatt
sáórnával {hasfuIon kialakított széklet. vizelet elvezető nyílás) élók rehabilitációját, közös
kirándulásokon veszünk/ s vettiink részt"
A 2azl-es év Egyesületúnk számára is gyakortratilag minimálisra korlátozta a teryezett találkozások,
eiőadások, kiáilítások s kirándirlások lehetöségét, Az év eIső felében összejövetelt. előadást,
kirándulást egyáltalán nein tudtunk tartani,
2{}2|. jűnius 15-én a Péesi iLC{} Egyesiilettel közösen vettünk részt a Zselici Csillagparktan egy
egésznapos kiránduláson. ill. néhány sáómával élő sorstárs csatlakozoíthozzánk az október 19-én
tartűtt BhLrtánról szóló előadásan. ítt bemutatásra került többek között a Hirrraiája lábainál fekvő
távolkeleti arszág egészségügyi ellátó rendszere, s fel tudtuk mérni. hogy egészségügyi ellátás keretén
belü1 rnennyivel ,.szerencsésebbek" vag;,"unk az ott élő enrbertársainknál,
Sajnos 2021-ban továtrbi szernélyes találkozőra nenr került §or. az év többi tervezett találkozó.iát.
programját el kellett halasztanunk.

A
.t

Telefonon kereszfiil tartottunk formális kapcsolatot tagiainkkal, ill. egyesületünk elnöke és néhány

tagia rendszerese egészségusyielláást, ellenörzést biztosít a sztómával éló honfitársainknak

A Covid

járvány lecsengésévelremé§ük, hogy 2a22-ben részben be tudjuk pótolni az elbalasrtott

prograrnjainkat.

dr. SchmidtLá.snlő Kéri a tagakat, hory amennyiben kérdés,észrevótel javaslat v&n" aá tegyék meg.
Mxgállapitjahogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzá*zalás nem hangzott ei és a napirendet
szavazásrateszi fel:

Megállapítja, hogy a tagsrág nyilt szavazással47 igen, $ tartózkodá:s és S nem s7ayazat mellett
meg}tortaaz
5na22 " (04.19.) sz. közgyűl é*i batárazatot.

A közgyűlés

a besámolót elfagadta,

dr. §chmidtLászlő ismerteti a 7. napirendi pontot A2a22. éves költségvetés meghatározása.
Felkéri dr Tóth Gellért gazdasági alelnököt, hogy a napirendet ismertesse.

DrTóth Getlért: Firyelemmel

arra, hogy azezévi rendezvényeknagyrészt elmaradtak, arendszeres
kiadások rnellett sok költség nem rnerült fel.
A rendszeresen felmerülő költségek mellett {teremdíj, banksámlavezetés, szalgáltaténat,
rendszergazda díja piúyánatírás díja) sámolnunk kell a könyveléssel kapcsolatos évi díjjat is.
Bevételkéntaz évi tagdíjjal sámolunk, - felhivom a figyelmet - 2021.01.01. - től az éves tagdíj 2.üü0.ft l fő / év - valamintaz elmaradások befizetésévelis.

Részletezve a terv ezet:
1./

Bevételek

Tagdíj ( 90 fióvel számolva ) évi 2.000.- ft 180.ü00.- ft ( nem sámolunk a teljes tagdíj
befizetéssel bér azan vagyunk, hagy ezminél naryobb aránybanteljesü§ön, reálisan tervezvs
1.

l,

hasonlóan

2021-hez53 Yt -kal

sárnolva:

lgÁ-nakátutalásaegyesületíinknek
kamat
l.4.Pálylaat
1.2. aóó

1.3, Bank

összesen:

100.S{}ű.-

ft

30.800"- ft

z}a.-

*.

200.000,- ft
330.2$ü,- ft

2JKiadások

Terembér
közösségekhéna
Z.3.Pastaköltség
2.4. Szolgáltaás
2.5. Bankköltség
2.1.

2.Z"Tagdíj Civil

összesen:

3.1Bank számla:
3.1,2a21.12.31.

zaó
3.2.készpénz:2a22.01.0l"

2ü"000,- ft

z7.aaB.-ft.
16.000.- ft
6ü.0üü.- ft
20.0*ü.-*.
143.üSS.- ft
1.ű24.612.- ft
149,89ü,- ft

dr. Schmidt Lásdrő ájékoztatja ágoká, hory tavaly novemberi határidővel pályáaatat lehetet
benyújtani a magyarság történetének, nemzetségi közösségek r*széra történő ismertetésre. Ennek

keretében felkérte Tétm Lászlő fotóművészt, hogy Erdélyben fotókiállítás keretében ismertesse a
Barwtya megye és Pécs képeit a fotóművész szemével, egy előadás kerstében.

)
Több helyen tery$zzLik a kiáilítást és beszarnolóf. 650 000 Ft tánrogatást kaptunk erre a céka" Ez
nagyban hozzásegíti az egyesiiletet abban, hogy egy színvonalas előadást tartsunk.
Kóri a tagokat. hogy amenn_v-iben kérdés,észrevételjavaslat val, azt tegyék rneg. Megállapítja, hogy a
napirenddel kapcsolatosan kérdés,hazzászőlás nem hangzott el és a napirendeíszavazásrateszi fel:
Megállapítia, lrogy a tagság tlyílt szavazással 47 igen, 0 tartózkodás és 0 liem szavazat mellett
meghozta a

6í2a22. {04.19.} sz. közgyűlési határozatot.

Á közgyűtés

a2{J27. évre vonatkozó költségvetési tervet elfogadta.

Dr Schmidt László: ismer-teti a 8.} napirendi pontot: Atagkizarása. a tagsági jogviszony törlésével,
tagsági díj 2 évet megiraladó elmaradása rniatt.
Előadja, lrogy az atrapszabály 7.1. dd,) pontja szerint az egyesület tagiának tagsági viszonya törlésre
kerül, ha aágtagsági díját2 év tekintetében neln tizeti meg. A tagdíj nem fizetése mtatt az egyesiilet
titkára írásbarr felszólitatta a tagot 1 5 naporr belüli ntegfi zetésre. Több tag a felszólítást követőerr
tarffiz_ását rendezte. de voltak olyanok, akik bejelerrtették lernorrdásukat. illetóleg több tag atartozását
1 5 rrapon be|ü1 rrem tenóerte, ezért az elnökség kezdeményezi ezen tagok a tagsági jogviszonynak a
közgyűlésen a tagsági viszony közgyűlés általi törlését. Felkéri dr Tóth GelléÉet,hogy ismertesse
azcknak a nevét. akik felszólítást kóvetően sem fizették tartozásukat.
Dr Tóth Gellérl:vannak olyanok, akik már 2a19-től sem fizették tartozásukat, de a pandémia miatt
elmaradt. valamint az elektronikusan megtartott közgyűlés miatt, csak most kerülhetett sor ezen
napirendre tűzésére.Az elnökségi ü]ésen meg|eliilt tagok felszólítást kaptak, az itt íelsoroltak a
felszólítást követően sem rendezték kötelezettségüket:
Előterieszti azon tagok listáját, akik évek óta nem fizetnek.

- Deák Konrádné
- fiajdorr Zsuzsanna

- N§árcz

Mónika

- Son-rogyvári Márta dr.

Levezető elnök az elnöksógi ülésen hozrrfi határaz,at alapján kezdeményezi, hogl,a tagok klzárásta
kerüljenek. A tagok ktzárásátatel| szavazás név szerint történt. dr. Sonogl.vári Márta kizárását a
közgyűlés felfiiggesnette, személyes megkereséssel kérnek inforrnációt a tagság fenntartása céljából
Tagok a közgyűlésre rneghívót kaptak, aliol előadhatták volna indokaikat, a közgyűlésen nern jeientek
ffieg.

Az

alapszabály

7,

§

7

.2.pantja sz*únía tagsági jogviszony felrnorrdását, a tagkizárását és tagsági

(továbbiakbau haíározat) a közgyűlés egyszerű többséggel
hozza meg, melyet írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmazniake|l a
határozatalapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,továbbá azon felhívást, hog1, abatárazat ellen jogszabálysértésre hivatkozással - a bíróság előtt jogorvoslati kérelern előterjesaésére van lelretőség.
hhatárazatbarr utalni kell arra" lrogy a határoz-at bíróság előtti megíánraclásának halasáó hatálya nincs,

_irrgvisz,-onya törlését kirnondó határozatot

h

hatérazatot legkésőbb 8 napon belúl az egyesiilet titkára ajárlott ler,élben, postai úton küldi meg az
érintett tag részérc.

Dr Sohmidt László: Kéri a tagokat, hogy amennyiben kérdés,észrevételjavaslat van, azt tegyék meg.
Megállapítja, hogy a rlapirenddel kapcsolatr:san kérdés,hozzászőlás nem hangzott el és a napirendet
sr,ay azásr a

teszi

f'el

:

6
Megállapítja, hogy a ágság nyílt szavazással 47 igen, 0 tartőrkodás és 0 nem szavazat mellett
meghozta a
'7

1282?, "

{04.19.) sz. közgyűl ési batározatot"

A közgyulés Deák Komádné, Gajdon Zsuzsanta,MárczMónika tagokat azegyesúlettag1aikőzu|
kizárja. Akizárás c,ka az alapszabály 7.§ 1.d pontján alapszik, Kizltrl tagoknak ab*árazat ellen -

jogszabálysértésre hivatkozással - abkőság előtt jogorvoslati kérelem előte,qesáésére van lehetöség"
Alatárazat bíróság előtti meg3ámadásának balasrtő hatálya nincs
Felhívja az egyesület titkárát, hogy a határazatot legkésőbb 8 napon belül ajánlott levélben, postai úton
küldi meg azéútúaíttagok
részére"
Dr" Schmidt Lászlő elnök a közgriilés általmegfárgalandó további napirendi pont nincs,
megköszöni a résávevők munkáját és akőzgyűléxbeárja-
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