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A szervezet neve, székhelye: Duna Menti Katonai Hagyományőrző Egyesület, 2112 
Veresegyház Szent István utca 41. 
 

 
Jegyzőkönyv 

 
Az Egyesület elnöke, Szabadkai László köszönti a megjelenteket, megnyitja a közgyűlést, 
megállapítja, hogy az Egyesület 11 tagjából 7 fő van jelen, tehát az határozatképes. 
 
 
1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) 
a. közgyűlés           b. elnökség              c. kuratórium             d. egyéb: 
 
2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra), helye: 2020. október 18. 10 óra 00 perc.  
1171 Budapest Óvónő utca 18. 
 
 
3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: A mellékelt tagjegyzék szerint.  
 
 
4.Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés 
esetében) két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak. 
 
Levezető elnök neve: Szabadkai László 
Jegyzőkönyvvezető neve: Pécsi Dénes 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők neve (közgyűlés esetén): Mundi Lajos, Mezei Attila 
 
Szavazatszámláló bizottság (amennyiben az ülés azt választott) tagjainak neve: 
 
 
4. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel 
megállapítja, hogy az ülés/közgyűlés (a válasz aláhúzandó) 
a. határozatképes 
b. nem határozatképes 
 
5. Napirend 
 
Napirendi pontok: 
 
1. 2020 évi költségvetési és egyéb beszámoló 
2. Létszám és tagfelvétel, illetve kiléptetés 
3. 2020 évi rendezvények 
4. Dokumentum kiegészítések, illetve módosítások 
5. 2021 évi rendezvények, pályázatok 
6. 2021 évi várható költségek és bevételek 
7. Javaslatok előterjesztése, szavazása 
 
A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták. 
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6.Határozathozatal az egyes napirendi pontokra nézve külön-külön. [A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell a fontosabb eseményeket, elhangzott indítványokat, az egyes napirendi pontok 
ismertetésénél elhangzottak lényegét, a határozati javaslatokat, a határozat egyedi megjelölése 
(év/közgyűlés száma/határozatszám) határozatképesség megállapítása, a határozathozatal 
módja (nyílt vagy titkos), a szavazás eredménye (támogató, ellenszavazatok, és tartózkodók 
száma, a szavazás pontos eredményének megállapítása), a határozat pontos szövege mellett] 
 
1. napirendi pont 
 
A levezető elnök, Szabadkai László ismertette az Egyesület 2020 évi költségvetését (kiadások-
bevételek, bankszámla, könyvelő stb.). A beszámoló szövege mellékelve. 
Az ismertetést követően kérdés, javaslat a jelenlévők részéről nem volt. 
Az Egyesület Közgyűlése a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
 
Határozat száma: 2020/10/1 
 
2. napirendi pont 
 
A levezető elnök, Szabadkai László ismertette, hogy az elmúlt időszakban Kadlot Lajos, Lassú 
Gábor kérte felvételét az Egyesület tagjai sorába. Az Elnökség egyhangúlag javasolta a neve-
zettek felvételét. A levezető elnök szavazásra tette fel a kérdést, jóváhagyja-e a közgyűlés ne-
vezettek tagfelvételét. A közgyűlés 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 
„Kadlot Lajos, Lassú Gábor az Egyesület tagjai.” 
Felvételük akkor lép érvénybe, amikor megtörtént a tagdíj utalása. Határidő:2020 november 
15. 
Az Egyesület megalakulása óta az egyik tagunk (Éltető Levente) a kérések és felszólítások el-
lenére sem fizetett tagdíjat a mai napig, ezért javasoljuk a tag kizárását. A levezető elnök sza-
vazásra tette fel a kérdést, jóváhagyja-e a közgyűlés nevezett tag kizárását. A közgyűlés 6 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
 
„Éltető Levente kizárásra kerül az alapszabályban megfogalmazott tagdíj nem fizetése miatt.” 
 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
 
Határozat száma: 2020/10/2 
 
3. napirendi pont 
 
A levezető elnök, Szabadkai László ismertette az Egyesület 2020 évi tervezett (HMFEST, 16. 
kerület, Bogaras) és megvalósult rendezvényeit 
 Az ismertetést követően kérdés, javaslat a jelenlévők részéről nem volt. 
Az Egyesület Közgyűlése a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
 
Határozat száma: 2020/10/3 
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4. napirendi pont 
 
A levezető elnök, Szabadkai László javasolta, hogy a tagdíj mértéke évi 12000 Ft, azaz 
tizenkétezer forintban legyen meghatározva, amely összeget minden év január (hó) 31. és 
július (hó) 31. napjáig kell az Egyesület pénztárába/bankszámlájára befizetni. Az év közben 
csatlakozók – az adott töredék évre – a felvételt követően – a hátralévő hónapok 
figyelembevételével – részarányos díjat fizessenek 1000Ft/hónap, azaz egyezer forint/hónap 
összegben. 
 
A levezető elnök szavazásra tette fel a kérdést, jóváhagyja-e a közgyűlés a 4. napirendi pont 
szerinti tagdíjat. A közgyűlés 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 
„A tagdíj mértéke havi 1000 Ft azaz egyezer forint.” 
 
Ennek figyelembevételével az Alapszabályt módosítani kell. 
A tagok felvétele és kizárása miatt a tagjegyzéket módosítani kell. 
 
A javaslatokat az Egyesület alakuló Közgyűlése egyhangúlag elfogadta. 
 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
 
Határozat száma: 2020/10/4 
 
 
5-6-7. napirendi pont 
 
Az 5-ös, 6-os és 7-es napirendi pontok egyszerre kerültek ismertetésre. 
A levezető elnök, Szabadkai László ismertette az Egyesület 2021 évi várható költségvetését 
(kiadások-bevételek, bankszámla, könyvelő stb.). A beszámoló szövege mellékelve. 
Tervezésre kerültek a 2021 évi rendezvények (HMFEST, 16. ker Rendvédelmi napok, 
Nagyoroszi Légvédelmi napok, Zsámbék Hagyomány őrző rendezvény, pályázatok. 
Egyesület jelképeinek meghatározása (csapatjelvény, zászló, molinó). Felelős: Szentesi 
Ferenc 
Az ismertetést követően kérdés, javaslat a jelenlévők részéről nem volt. 
Az Egyesület Közgyűlése a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
 
Határozat száma: 2020/10/5-6-7. 
 
 
 
A levezető elnök a közgyűlést 12:00 órakor bezárja. 
 
Kelt: Budapest, 2020. október 18. 
 
 
 
 


