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Balatonföldvár 2011. június 5.

Jegyzőkönyv
Készült 2011. június 5-én az NDK-s Magyarok Egyesületének
Balatonföldváron megtartott taggyűlésén.
A taggyűlés a meghirdetett időpontjában 9,30 órakor nem volt
szavazóképes, így 10 órakor 67 fő jelenlétével kezdte meg munkáját.

Zsebényi József az Egyesület elnöke köszönti a résztvevőket és
felkéri Bobák Jánost a taggyűlés levezetésére.
Bobák János megkérdezi a jelenlévőket, hogy hozzájárulnak-e,
hogy a megbeszélésről videofelvétel készüljön. 2 fő ellenzése mellett
a videó készülék kikapcsolásra került.
A levezető elnök kérdésére a jelenlévők egyhangúlag elfogadják,
Biróczky
Irént
jegyzőkönyvvezetőnek
és
hozzájárulnak
a
megbeszélés hanghordozón történő rögzítéséhez.
Bobák János az alábbi napirendi pontokra tesz javaslatot, melyet a
jelenlévők egyhangúlag elfogadtak, és további javaslattal nem éltek.
A taggyűlés az alábbi témákat terjesztette a taggyűlés elé:
1. Beszámoló az Egyesület előző évi taggyűlése óta eltelt időszak
programjairól
2. Az Egyesület gazdasági helyzetének ismertetése
3. Taglétszám alakulása
4. Személyi változások a felügyelő bizottságban
5. Programjavaslatok a jövő évi taggyűlésig terjedő időszakra
6. Egyebek: - a jövő évi jubileumi találkozó
- egyesületi honlap
- Retro kiállítás

Gergely Márta az Egyesület titkára ismerteti az előző taggyűlés óta
megvalósított programokat.
•
•

A tavalyi találkozón közel 400 fő vett részt
Szeptember
Bogács
szüreti
mulatság
támogatással, kb 100 fő jelenlétével
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Október
Szeged, kiállítás Rigó Erik gyűjteményéből, közös
ebéd
November Színházlátogatás 32 fő részvételével, József Attila
Színház: Made in Hungária utána beszélgetés egy közeli
kávézóban
December Mikulásbuli Óbuda,
Kemencés
kert,
56
fő
részvételével,
tombola
főnyereményét
az
Egyesület
finanszírozta:egy bécsi kirándulás 2 fő részére
Január
Morzsaparti
az
Óbudai
Családsegítő
Központban 43 fővel
Február
Cirkuszlátogatás
kedvezményes
jegyekkel
a
Családsegítő közreműködésével 25 fő
Március
Kecskeméten Bowling parti
Április
Chemnitzi
nosztalgiaút
70
fő
kiutazásával,
barátságfa ültetéssel Chemnitzben és Freibergben. Tájékoztató
az Egyesület által szervezett nosztalgia útról történő
vizsgálatról, melyet a Fogyasztóvédelmi Felügyelet folytatott le.
Május
Retro Kiállítás megnyitása
Csepelen Bobák
János gondozásában, a TV átjáró műsorában bemutatva
Honlap működőképessége
Levéltári kutatások
Jövőre 45 éves az egykori NDK – és Magyarország közötti
Egyezmény, valamint az NDK-s találkozók sorában az ötödik
szervezésére kerül sor
Közel 400 fő vett részt a mostani találkozón, néhányan
regisztráció nélkül

Észrevételek a beszámolóhoz
Bihari Tibor:
a regisztrációs díj nélkül bejövőket ki lehet szűrni,
de lehet, hogy így lehetne tagokat megnyerni, hogy látják a
rendezvény szervezettségét
Bobák János: a regisztrációs díjból költségeket kell fedeznünk, más
időpontban itt nem talál egykori NDK-sokat
Gergely Márta: a szálloda úgy biztosítja a termeket, hogy a szállást
is igénybe vesszük. Balinkától úgy búcsúztunk, hogy ha ott lesz a
következő rendezvény, akkor a szálloda az egynapos vendégektől
500 Ft-ot kér személyenként, mivel ők is használják a szálloda
bizonyos szolgáltatásait.
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Bedy Ibolya:
tavaly is volt regisztráció nélküli részvétel, aminek
megoldására a rendezvényt követő megbeszélésen javaslat is volt,
hogy legyen beléptetés az ajtónál.
Fekete Margó:

a jövőben ragaszkodni fogunk a regisztrációhoz

Bobák János megköszöni a beszámolóhoz a kiegészítéseket, és
felkéri Zsebényi Józsefet a gazdasági beszámoló megtartására
Zsebényi József:
taggyűlés elé

az alábbi pénzügyi információkat terjeszti a

2010 összes
bevétel
kiadás
3 580 381
anyag 1 368 443
egyéb 2 247 105
eredmény:
-35 167
előző évi
maradvány:
486 586
2010. évi tőke:
457 419
bankszámla: 431 401
pénztár:26 018

Kéri a tagokat, hogy az Egyesületi tagdíjat banki átutalással küldjék,
mivel a Raiffeisen Bank komoly összeget számít fel a postai
utalványok után. Felveti továbbá, hogy az Egyesületnek támogatni
kellene a Retro kiállítást, melyre Bobák Edina azonnal reagál, hogy
köszönettel nem kérik a támogatást, a költségeket ők vállalták.
A jövő évi találkozóra egy ünnepi kiadványt terveznek, melyet a
találkozó résztvevőinek adnánk és a regisztrációs díj tartalmazná a
költségeit.

Bobák János elmondja, hogy akit érdekel a részletes pénzügyi
beszámoló az előzetes egyeztetett időpontban megtekintheti az
Egyesület elnökénél, illetve a könyvelőnél.
Tóth György: nem elég az egyeztetés melletti megtekintést
biztosítani, fontos, hogy mindenki megismerje, az is aki távolabb
lakik.
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Vadnai Éva: az Egyesületnek akkor van beszámolója, ha a tagság
azt elfogadta. Fontos lett volna szakértőnek, vagy a Felügyelő
Bizottság vezetőjének vagy tagjának nyilatkozni arról, hogy helyes a
pénzügyi beszámoló és szavatolnak érte.
Krizsán István javasolja, hogy a jövőben a beszámoló a taggyűlés
előtt kerüljön fel a Net-re, hogy az összejövetelen már érdemben
lehessen róla véleményt mondani.
Zsebényi József vállalja, hogy két héten belül a honlapra kerül a
részletes beszámoló.
Wolf Ferenc javasolja, hogy azzal fogadjuk el beszámolót, hogy két
hét múlva a tételes beszámolót megkapjuk.
Bobák János elmondja, hogy két héten belül minden tagnak E-mailban meg kell kapnia a kiegészítést, illetve ha másképp nem, akkor
postán kell hozzájutnia.
Csát Miklós:
mérlegképes könyvelőként elmondja, hogy ezt a
taggyűlést május 31-ig kellett volna megtartania, s a beszámolót a
Felügyelő Bizottságnak ellenőriznie kellett volna. Javasolja az írásbeli
szavazást.
Papp László érdeklődik Csát Miklóstól, hogy jól tudja-e, hogy 5
millió pénzforgalom alatt nem kell felügyelő bizottságot létrehozni.
Csát Miklós elmondja, hogy ez igaz, de ha már van Felügyelő
Bizottsága az Egyesületnek, akkor működtetni kell.

Bobák János szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a fenti
kiegészítéssel elfogadják-e a jelenlévők a beszámolót. Három
ellenszavazattal és 2 tartózkodással a jelenlévők a beszámolót
elfogadták.
Kéri továbbá a jelenlévőket, hogy aki pénzügyi területhez ért és tud,
segítse az Egyesület pénzügyeinek szakszerű vitelét.
Biróczky Irén felveti, hogy a beszámolóhoz záros határidőn belül
lehessen csak észrevételt tenni.
A levezető elnök elmondja, hogy a pénzügyi beszámoló
kézhezvételétől számított 14 napon belül lehet hozzá észrevételt
tenni.
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Ismerteti a következő napirend keretében, hogy az Egyesület
tagjainak létszáma 2010. december végéig 130 fő volt. Az év elejétől
a találkozóig 4 fővel gyarapodtunk, míg a mostani találkozón 10 fő
kérte felvételét.

Javaslatokat kér arra vonatkozóan, hogy miként lehetne növelni a
tagok létszámát.
Tóth György fizetési morálra vonatkozó kérdésére Pappné Zsuzsa
a Felügyelő Bizottság elnöke elmondja, hogy 24 fő nem fizet.
Csát Miklós javasolja, hogy a jövőben a nemfizetőket ne kizárjuk,
hanem figyelmeztessük az elmaradásukra.
Bedy Ibolya elmondja, hogy a honlapon szereplő tagdíjfizetés nem
minden esetben pontos, de szívesen elküldi tavaly év végéig lévő
nyilvántartást. Az elmaradásokról informálta az Egyesület elnökét, de
ö nem szólított fel senkit az elmaradás pótlására.
Bobák János ismerteti, hogy Bedy Ibolya lemondott Felügyelő
Bizottsági tagságáról, ezért fontos, hogy helyette új tagot válasszunk,
a javaslat Biróczky Irén.
A jelölt rövid bemutatkozása után, és mivel a jelenlévőknek nem volt
egyéb javaslata, a taggyűlés Biróczky Irén személyét a Felügyelő
Bizottsági tagságra egyhangúlag elfogadta.
A jövő találkozóig szervezendő programokkal kapcsolatban Kozma
Sándor javasolja, hogy E-Mail-ban küldjék el a tagok az egyesület
címére a javaslataikat.
Gergely Márta felveti, hogy a korábbi észrevételekre, miszerint
hogy az ország keleti felébe is szervezzünk rendezvényeket, kéri a
helyszínjavaslatokat.
Csát Miklós hajóbérlést javasolt, olyat, amire különböző helyeken
lehet felszállni.
Bobák János kéri, hogy a jubileumi találkozó előkészítésével
kapcsolatos ötleteket és javaslatokat mielőbb tudassák a
vezetőséggel és kéri, hogy aki szívesen csatlakozna a szervezéshez
az jelezze.
Tóth György véleménye szerint a szervezésben meg kellene osztani
a feladatokat, mivel az összes szervezést a Gergely Márti viszi
egyszemélyben.
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Erdős János javaslatát, miszerint a jövő évi találkozóra már most
legyen előzetes regisztráció, a jelenlévő elvetik.
Balogh Béla

„Vedd észre, tedd szóvá, oldd meg!”

Bobák János az egyebek keretében tájékoztatja a jelenlévőket az
ndk.hu honlap körüli problémákról, s reményét fejezi ki a
működőképesség mielőbbi helyreállítására.
Elmondja továbbá, hogy a Retro kiállítás minden hónap első hétfőjén
előzetes bejelentkezés nélkül, 15,30 – 19 óra között, egyéb napokon
előzetes bejelentés mellett lehetséges. Október, november hónapban
a nyitva tartás csak 18 óráig. Decembertől február végéig zárva tart.
Pappné Windt
Zsuzsa beszámol a sömmerdai barátságfa
ültetésről, valamint a gyermekeink német nyelvtanulását segítő
programokról.
Fekete Margó olyan tagok jelentkezését kéri, akik pályázatírásban
tudnának segíteni.
Howart Georg elmondja, hogy kilép az Egyesületből, és indokát
nem kívánja elmondani.
Cseh Béla javasolja, hogy az 1967-ben kiutazottakat köszöntsük a
jövő évi találkozón.
Bobák János a taggyűlést bezárja és jó utazást kíván mindenkinek.

Zsebényi József
az Egyesület elnöke

Gergely Márta
az Egyesület titkára

Biróczky Irén
jegyzőkönyvvezető

k.m.f.
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