Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége
Közgyűlésének jegyzőkönyve 2015.03.20

Jegyzőkönyv
Helye: Földművelésügyi Minisztérium, 1055 Bp. Kossuth tér 1-3.
Ideje: 2015.03.20
Tárgya: éves közgyűlés
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Dr. Sántha Gábor elnök
Köszönti a megjelenteket.
Himnusz eléneklése.
Megkéri, a közgyűlést 1 perces felállással emlékezzen meg a két közgyűlés között elunyt
tagjainkról.
Ezután, felkéri Schrötter Tibor mandátumvizsgáló bizottság elnökét, hogy tegyen jelentést a
Közgyűlésnek.
Schrötter Tibor
A Világszövetség taglétszáma a mai napig, 183 fő.
A jelenléti ív alapján megjelent 66 fő.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés másodszori időpontban határozatképes.
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Alapszabályzata értelmében a
Közgyűlés levezető elnökének javasolja Csigás Zoltánt, a Világszövetség ált. alelnökét.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek más személyre javaslata, tegye meg.
Megállapítja, hogy nincs.
Kéri kézfeltartással, szavazzanak a levezető elnökre Csigás Zoltán úrra.
Megállapítja, hogy egyhangúan megválasztotta a Közgyűlés Csigás Zoltán urat a Közgyűlés
levezető elnökének.
Felkéri Csigás Zoltánt a közgyűlés levezetésére.
Csigás Zoltán
Köszöni a bizalmat. Barna Péter Világszövetségünk tiszteletbeli főtitkára, egészségi állapota
miatt nem tudja vállalni hagyományunknak megfelelően a levezető elnöki tisztet, a
közgyűlésnek sikeres és jó munkát kíván.
Jegyzőkönyv vezetésére javasolja: Kutasné Marosi Tímeát
Kéri, kézfeltartással, szavazzanak.
Megállapítja, hogy a jelenlévők egyhangúan megválasztották Közgyűlés
jegyzőkönyv-vezetőjének.
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri: Petrőcz Tibort és Csikós Lászlót
Kéri kézfeltartással, szavazzanak.
Megállapítja, hogy a jelenlévők egyhnagúan megválasztották Közgyűlés jkv.
hitelesítőit.
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A kiküldött meghívó napirendi pontjaiban, sorrendi változást javasol a levezető elnök.
Javasolt napirendi pontok
1. 2014. évi pénzügyi beszámoló
2. Beszámoló a 2014. évi munkánkról
3. Alapszabály módosítása
4. Tisztségviselők választása
5. 2015. évi munkaterv, a Szabadságharcosokért Közalapítvány pályázatának ismertetése
és elfogadása (25. éves jubileum)
6. Egyebek
Megkérdezi, hogy valakinek van-e más napirendi pont javaslata és elfogadjk a pontok
sorrendjének megváltozását.
Nem érkezett javaslat a napirendi pontokhoz.
Kéri kézfeltartással,
megváltoztatására.

szavazzanak

a

napirendi

pontok

elfogadására

és

sorrend

Megállapítja, hogy egyhangú szavazással a napirendi pontok elfogadásra kerültek.
Csigás Zoltán
A 1. napirendi pont: 2014. évi pénzügyi beszámoló
Felkérem Nagy Juditot, a Számvizsgáló Bizottság elnökét, hogy tartsa meg a beszámolóját.
Nagy Judit
Köszöntöm a jelenlévőket. Nagy Judit vagyok a Számvizsgáló Bizottság elnöke.
Megtartom az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 2014. évi pénzügyi
beszámolóját.
A közgyűlési meghívókat postai ajánlott küldeményként küldtük ki minden tagtárs részére.
A postázás 18 460.- forintba került.
2014.01.01. állapot egyenlegünk:
Nyitó pénztár: 1 860 818.- Ft
Az elmúlt gazdálkodási évek alapján követelés áll fenn. Jelenleg közjegyzői eljárás alatt áll.
Összes követelés: 4 803 000.- Ft.
Nyitó bank: 4 816 750.Világszövetségünk a Szabadságharcosokért Közalapítvány kiírt pályázata alapján 11,6 millió
forintos támogatást igényelt, viszont 5 millió forint támogatást kaptunk. Kiegészítésként a
Belügyminisztériumtól 500 ezer Ft támogatásban részesültünk.
Továbbá a XVIII. kerületi Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatata 200 ezer forint
támogatást nyújott Világszövetségünk részére.
Banki kamat 7 464.-Ft.
Taglétszámunk jelenleg 183 fő. Tagdíjbevétel, 69 961.-Ft, adomány 147 700.- Ft.
Tagdíj/adomány bevételünk összesen 218 661.- Ft volt. Az elmúlt évekhez viszonyítva a
tagdíjbefizetés igencsak megnőtt. Szeretnénk a Világszövetséghez való kötődést ezzel is
kifejezni. 2015. évben a tagdíj változatlan, havi 50.- Ft, azaz évi 600.-Ft. Ha egy mód van rá a
házipénztáron keresztül készpénben fizzesék be a tagdíjat.
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2014. évben az alábbi költségeink merültek fel.
MNV rezsi kölség
MNV irodabérleti díj
Könyvelési díj
Ügyvédi költség
Bérköltség
NAV járulékok
Segély
Megemlékezések, koszorúzások
Irodaszer, nyomtatvány, festékpatronok
Fogyóanyag
Kitüntetések, Vésnök Kft.
Anyagjellegű költségek (emléktáblák, informatikai
eszközök, Lámpás c. újság nyomdai kltsg., stb.)
Telefon, mobil, internet,
Karbantartás, javítás
Posta költség
Egyéb igénybevett szolgáltatások (újságírói tev,
könyvkiadás, autóbuszbérlés)
Tárgyi eszközök
Reprenzentációs költség
Egyéb, illeték a bírósági beadványhoz
Bankköltség
Összesen

120 530
152 532
481 330
101 600
837 466
313 837
380 000
191 400
311 447
11 381
443 179
2 064 625
194 086
191 690
139 550
992 933
213 655
21 734
7 975
144 559
7 315 509

Megállapítható, hogy Világszövetségünk a rendelkezésre álló pénzügyi keretet az
Alapszbályban foglaltak szerint használta fel.
A beszámolót a számvizsgáló bizottság tagjai megtárgyalták és elfogadták.
Kérem a beszámoló elfogadását.
Csigás Zoltán
Megkérem a jelenlévőket, hogy kézfeltartással fogadják el a 2014. évi pénzügyi beszámolót.
Megállapítja, hogy egyhangú szavazattal a beszámolót elfogadták.
Határozat száma: 2015. évi közgyűlés I. sz. határozata.
Hozzászóló:
Iker László: Nem érti, hogy miért ilyen kevés támogatást kaptunk. Kéri az elnökséget, hogy
határozottan lépjenek fel!
Dr. Sántha Gábor: Tarthatatlan, hogy Világszövetségünk kapta majdnem a legkevesebbet.
Dolgozunk rajta. Az idén is pályázunk, remélhetőleg a pályázati anygaban megjelölt összeget
fogjuk megkapni.
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Csigás Zoltán
2. napirendi pont: Beszámoló a 2014. évi munkánkról
Felkérem, Dr. Sántha Gábor elnök urat, hogy tartsa meg a beszámolóját.
Dr. Sántha Gábor
Az anyagi gazdálkodás pontosan, precízen van vezetve. Támogatásokból tudtunk működni,
amit már a pénzügyi beszámolóban Nagy Judit ismertetett.
Büszkeségeink közül néhányat ismertetek, Lámpás című negyedévenként megjelenő
újságunk. Októberi Tűzvirág ’56 irodalmi antológia. Az ’56-os Forradalom és Szabadságharc
60. évfordulójára az antológiában szereplő versekből versmondó versenyt, valamint
versillusztrációs pályázatot hirdetünk a Klebelsberg Intézetfenntartó Központ is támogat.
2014. évi feladataink közül csak néhányat említek. Napkoron, néhai elnökünk Bocskay T.
József szülőfalujában emléktáblát avattunk ünnepélyes keretek között. Bővebben a Lámpás I.
évfolyam 1. számában olvasható. Szabadszentkirályon Éva Béla emléktábláját avattuk.
Hagyományainkhoz híven idén is megtartottuk a Corvin közi megemlékezést, kitüntetések
átadásával egybekötve.
Részt vettünk különböző koszorúzási eseményeken, ahová meghívást kaptunk. (Műegyetem
rkp., XVIII.ker. Hargita tér, Kossuth téri szoboravatások, stb.)
Mátészalkán, március 13-án, Világszövetségünk képviselhette magát a 15-i
emlékünnepségsorozatán. Itt Balázs Ferenc szobránál kivégzett egykori MÚK vezetőjére
emlékeztünk.
Sok munka és elismerés áll mögöttünk.
Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Csigás Zoltán
Felkérem a jelenlévőket, hogy egészítsék ki hozzászólásaikkal elnök úr beszámolóját.
Hozzászólások:
Dr. Petrasovits Anna: Garulálok az Októberi Tűzvirág ’56 antológiához, jó az ötlet a
versmondóversenyhez, támogatom és csináljunk még több ilyen versenyt.
Jakab Ferenc: Javaslom, hogy Szlama Ápádnak legyen emléktáblája a Corvin közbe.
Krázi Csaba: Javaslom, hogy magunkkal is törődjünk, klub délutánokat kéne szerveznünk,
hogy ne csak a közgyűléseken találkozzunk, hanem máskor is és tudjunk kötetlenül
beszélgetni.
Nagy Judit: A fiatalokat be kell vonni a Világszövetség munkájába!
Szűcs Béla Albert: Ács és környéke javasolja, hogy a Világszövetségen belül régiók
alakuljanak.
Apró József: Javaslom és kérem a Világszövetség elnökségét, hogy az örökmécsest hozzuk fel
a föld alól. Nem oda való. Ez a kormány a legkevesebbet tette az ’56-osokért!
Balázs István: Indítványoznunk kell, hogy a 298. parcella kezelési joga a Világszövetségünk
kezébe kerüljön, mivel jómagam is jelentős anyagiakkal és szervezési intézkedésekkel
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nagyrészt hozzájárultam a parcella kialakításához. A Székely kapu - mely a 298-as parcellánál
található - tervezésében, felépítésében is részt vettem.
Arany Tibor: Üdvözlöm a bajtársakat. 45 évig kint éltem Amerikában. Írtam egy könyvet, aki
kér, adunk belőle. 10 éve itthon vagyok, nagy a sárdobálás. A következő éven azon
dolgozunk, hogy olyan ’56-os emléket hagyjunk, ami a lélekről is szól.
Dr. Sántha Gábor:
- Világszövetségünk köszöni a gartulációkat.
- Ha még az idén tudjuk, akkor október 23-án a Corvin közben lesz
emléktáblája.
- Tervezzük a közös programokat, pl. kegyeleti emléktúrát, ill., közös
beszélgetéseket. Lehetőséget szeretnénk biztosítani a művészet terén
tevékenykedő tagtársainknak, hogy rendezvényeinken szerepeljenek.
- Továbbra is célunk a fiatalság bevonása Világszövetségünk munkájába, hogy
hitelesen megismerjék az ’56-os forradalom és szabadságharc történetét, ezt a
célt szolgálja Schrötter Tibor vándorkiállítása, ill., az Októberi Tűzvirág ’56
antológia megismertetése.
- A következő napirendi pontban, tárgyaljuk a régiók megalakításának
lehetőségeit, kérdéseit.
- A parcellák nemzeti emlékhelyek, így a Nemzeti Örökség Intézet kezelésében
vannak. Természetesen megkeressük Radnainé dr. Fogarasi Katalin elnök
asszonyt, Balázs István javaslatáról tájékoztatjuk.
Dr. Lomnici Zoltán válaszol Apró József hozzászólására: A felvetés kapcsán, a legnagyobb
törénelmi esemény ’56., ne a föld alatt, hanem a föld felszínén legyen ’56 emléke.
Dr. Sántha Gábor: Kossuth tér a régi, korhű környezetét kapta vissza. A sortűz áldozatainak
méltó emlékhelyet állított a kormány, hiszen a látogatók számára biztos támponot ad az
eseményekről való tájékozódás. Az emlékmű pontosan a korábbi földfelszínnel megegyező
helyre került az örökmécsessel együtt. Ez már a XXI. századi emlékhely, kiállítással
kiegészítve.
Csigás Zoltán
Kérem, hogy szavazással fogadjuk el elnök úr beszámolóját, a hozzászólásokat és a
válaszokat.
Megállapítom, hogy a jelenlévők egyhangúan elfogadták
Szabadságharcosok Világszövetsége 2014. évi beszámolóját.

az

1956-os

Magyar

Csigás Zoltán
3. napirendi pont: Alapszabály módosítása
a, Kitüntetési rész módosítása
Javaslom, az ’56-os Hősi jelvény visszavonását, mivel az alapítása úgy szól,
szabadságharcban igazoltan résztvevők kaphatják meg.
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Hozzászóló:
Cserhalmi Pál: az indítványt azzal módosítani, hogy ne szűnjön meg a kitüntetés, hanem
posztumuszként lehessen adományozni.
A közgyűlés a fenti javaslattal elfogadta a Hősi jelvény adomyánozásának módját.
Továbbá, javaslom a Corvin keresztet, azok fiatalok kaphatják meg, akik az ’56-os forradalom
és szabadságharc eszméjét őrzik és ápolják.
A Közgyűlés Kézfenntartással a javaslatot egyhangúan elfogadta.
25. évorduló alkalmából emlékplaketteket kívánunk tervezni és adományozni.
Szavazás: egyhangúan elfogadva.
b, Tagsági viszony fejezetének módosítása
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége tagja lehet minden olyan
természetes, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely
egyetért az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége célkitűzéseivel, elfogadja az
alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagdíjat és felvételéhez az elnökség minősített többséggel,
dönt a belépési nyilatkozat elfogadásáról. Elutasító határozat esetén a Közgyűléstől lehet
kérni annak felülvizsgálatát.
A belépési nyilatkozatot az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége alelnökének
kell benyújtani. A kérelmet az alelnök terjeszti az Elnökség elé. majd a közgyűlés minősített
többsége, hozzájárul.(Törlésre javasolt) Az alelnök a közgyűlést tájékoztatja a tagsági viszony
alakulásáról
c, Az Alapszabály 10. oldalának módosítása
A tisztújító közgyűlésen az elnökség tagjait és tisztségviselőket minden estben titkos
szavazással választja meg a közgyűlés.
A tisztújító közgyűlés közötti időszakban a Világszövetség munkájának folyamatossága
érdekében az elnökség többségi szavazattal kooptálja a hiányzó elnökségi tagot. A soron,
következő közgyűlés az elnökség javaslatára a kooptál tagot, nyílt szavazással válassza meg.
A közgyűlésen jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok többségének javaslatára azonban
a közgyűlés elhatározhatja a titkos szavazást is. A kooptált személy megválasztás akkor
érvényes, ha a közgyűlésen a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok 50 % + 1 fő –
szavaztot megkapja.
A Világszövetség Elnöksége tiszteletbeli elnökségi tagnak veheti fel mindazon a személyeket,
akik az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége munkáját kiemelkedő módon
támogatják. Erről a közgyűlést tájékoztatni kell.
d, Régiók alapítása
12. pont beemelése az Alapszabályzatba.
A Szövetségünk vidéken élő tagjai számára lehetőséget biztosítunk, hogy az 1956-os Magyar
Szabadságharcosok Világszövetsége keretében a régiók megalakítására. A régiók
megalakítása a Világszövetség Alapszabályzatban leírtak figyelembevételével történhet. A
régiót Világszövetségünk tagjai hozhatják létre minimum 5 fővel, azzal a céllal, hogy az
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1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége szellemében munkálkodjanak,
természetesen a helyi sajátosságok figyelembevételével.
A régió megalakulását tartalmazó dokumentumokat el kell küldeni az 1956-os Magyar
Szabadságharcosok Világszövetsége elnökségének címezve.
A megalakulás dokumentumainak tartalmazni kell:
A régió nevét: 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége……………. Régiója
Rövidített neve: MSZVSZ ………….régiója
Működési területe:
Székhelyét, levelezési címét:
A régió tagjainak belépési nyilatkozatát.
Jegyzőkönyvet, jelenléti ívet, határozatát.
A régió vezetőjének, illetve helyettesének nevét.
A régió működése az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége elnökségének
írásos megbízása után történhet.
A vezetőséget a régió tagsága választja meg.
Az Elnökség ülésein, tanácskozási joggal vehetnek részt a régió vezetői.
Az Alapszabály módosításait aláhúzott dőlt betűkkel jelöljük.
Az Alapszabály kiegészítésének a, b, c, d, pontjai elfogadása.
A Közgyűlés 65 fő igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással elfogadta.
Határozat száma: 2015. évi közgyűlés II. sz. határozata
Szünet 10 perc
A KÖZGYÜLÉS FOLYTATJA A MUNKÁJÁT
Csigás Zoltán
4. napirendi pont: Tisztségviselők választása
A szünet előtt elfogadott Alapszabály módosítása alapján az alábbi javaslatokat teszem.
Anti László elhunyt alelnök bajtársunk helyett a megbízott Schrötter Tibor tagtársunkat
javaslom alelnöknek. – Életútját röviden ismerteti. –
Nyílt szavazással a Közgyűlés 65 igennel elfogadta.
Péter Árpád tagtársunk lemondott 2014. január hónapban az elnökségi tagságáról.
Javaslatot teszek a Közgyűlésnek, hogy fogadja el lemondását
Egyhangúan elfogadta.
Javaslatot teszek Szász András szeméylében elnökségi tag tisztségének betöltésére.
Korábban a MANESZ volt elnöke volt.
Szavazás: 63 igennel és 2 tartózkodás, ellenszavazat nélkül a Közgyűlés Szász Andrást
megválasztotta elnökségi tagnak.
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Balázs Istvánt, a kegyeleti bizottság elnökének a Közgyűlés 65 igennel elfogadta.
Dr. Pál Jánost tiszteletbeli elnökségi tagnak a Közgyűlés 65 igennel elfogadta.
Határozat száma: 2015. évi közgyűlés III. sz. határozata
Csigás Zoltán
Felkérem, Dr. Sántha Gábor elnök urat ismertesse a Világszövetség 2015. évi munkatervét, és
pályázatát
5. napirendi pont: 2015. évi munkaterv, a Szabadságharcosokért Közalapítvány
pályázatának ismertetése és elfogadása
Dr. Sántha Gábor elnök, Világszövetségünk feladatait, fő célkitűzéseit ismerteti:
1. Világszövetségünk már ebben az évben előkészületeket tesz az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójának méltó megünneplésére.
a) Az ország középiskolás tanulói részére két pályázatot írunk ki. Ebben a Klebersberg
Intézményfenntartó Központ segítségére számítunk, együttműködési megállapodásunk
alapján.
Első lépésben, szeptemberben kiírjuk a rajzpályázatot a középiskolások részére, a
Világszövetségünk által 2014. évben kiadott Októberi Tűzvirág ’56 című antológiában
szereplő versek illusztrálására. Az általunk felajánlott 1050 darab kötetet a
Klebersberg Intézményfenntartó Központ eljuttatja a középiskolákhoz.
Második lépésben, az antológiában szereplő versekből országos versmondó versenyt
írunk ki a 60. évforduló tiszteletére.
Mindezekkel egyik fő célunkat akarjuk megvalósítani, hogy a magyar fiatalságban
erősítsük az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméjét, tovább örökítését!
b) Folytatjuk a már hagyományokkal rendelkező kihelyezett történelemórák
megtartását (előzetes egyeztetés szerint) az iskolákban – vándorkiállítás keretében.
Ennek anyagát, tárgyi eszközeit szintén bővítjük!
Ezzel nemcsak tovább adjuk - hitelesen - a forradalom és szabadságharc eszméjét,
hanem személyes élményt is nyújtunk a diákoknak, tanároknak, akik így érzelmileg
jobban kötődnek e világra szóló történelmi eseményhez.
Továbbra is részt veszünk különféle budapesti és országos iskolai tanulmányi
versenyeken (történelmi, hazafias költészet, irodalmi, helytörténeti versmondó,
prózamondó, informatikai, matematikai, stb.) és az arra érdemeseknek átadjuk az 195os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége különdíjait.
2. Világszövetségünk 2015. március 20-ai közgyűlésén határozatot hozott a régiók
működtetéséről és bővítéséről, hogy vidéki tagságunk aktívabban közre tudjon
működni céljaink megvalósításába munkánk.
Megalakult és működő régiók: Nyíregyháza és környéke, Ács és környéke,
Mátészalka, Miskolc és környéke, Nagykálló és környéke, Pomáz és környéke,
Balatonfelvidék, Pápa és környéke, Pestszentlőrinc-Pestszentimrei régió.
Folyamatban van az emigrációból hazatelepült szabadságharcosok régiójának
szervezése, zuglói központtal.
A régiók programjai megvalósításának segítése Világszövetségünk számára új
feladatot jelent.
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3. Kiemelt feladatunk szintén az emigrációban élő volt szabadságharcosokkal történő
kapcsolattartás, kapcsolatbővítés, tájékoztatás munkánkról.
4. Tovább folytatjuk az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki és fővárosi hőseinek
felkutatását, hogy a helyi közösségek számára példát és hagyományt teremtsünk,
tiszteletükre emléktáblákat helyezünk el. Javaslatot teszünk utcák, terek, intézmények
elnevezésére, történelmi szerepű és példás életművű bajtársainkról.
Ebben az évben az alábbi helyeken állítunk emlékeket, ill. rendezünk kiállítást,
szervezünk előadásokat.
a) A Corvin közben emléktáblát helyezünk el, hagyományainknak megfelelően.
b) Pestszentlőrincen emléktáblát avatunk az 1956-ban utcán kivégzett két iskolásfiú
emlékére.
c) Geszteréd községben 1956-os kopjafát állítunk.
d) A Lakiteleki Népfőiskla szoborparkja környzetében elhelyezzük az 1956-os Magyar
Szabadságharcosok emlékpadját.
e) A. Bak Péter festőművész 24 képből álló 1956-os témájú kiállítása Budapesten
(Hunyadudvárudvar 43/b Corvin Művelődési Ház) XVIII. ker (Kondor Béla
művelődési ház).
f) Ácsi régió az 1956-os emlékmű felújítására.
g) A pápai régióban szervezett Értékeink Élőben előadássorozatban (Dr. Szakály
Sándor professzor úr 2014-ben nagy sikerű előadást tartott) Bencze Izabella jogász
1956-hoz kapcsolódó előadását megrendezzük.
5. Az Alapszabályunk értelmében és hagyományainknak megfelelően az 1956-os Forradalom
és Szabadságharc emlékét őrzők részére elismerést, ill. kitüntetést kívánunk átadni.
Világszövetségünk 25. évfordulója alkalmából ünnepélyt szervezünk, ahol
emlékplakketeket adunk át.
a) azon bajtársak részére, akik alapító tagok, illetve,
b) akik Világszövetségünk céljainak elérését kiemelkedően segítik.
6. A 2015. március 20-ai közgyűlés határozata alapján tájékoztatási kötelezettség hárul ránk a
Világszövetség munkájával
kapcsolatban. Bővülő tevékenységünkről
és
eredményeinkről folyamatosan tudósítjuk tagjainkat és a Világszövetség
szimpatizánsait.
a) A gyakorlatnak megfelelően továbbra is kiadjuk a Lámpás című negyedévenként
megjelenő újságunkat: II. éfolyam 2., 3., és 4. szám.
b) Céljaink, eredményeink, elérhetőségeink megismertetéséhez, megvalósítottuk
korábbi igényeknek megfelelően, júniustól indítjuk a Világszövetség honlapját.
7. Tervezzük 1956-os vidéki emlékhelyek meglátogatását, méltatását, megkoszorúzását,
autóbuszos emléktúra keretében.
a) Kegyeleti emléktúra Ács, Komárom érintésével, Herczeg Lajos hősi halált halt
református teológus és Ács Lajos mártír emlékműnek megkoszorúzása. Kegyeleti
emlékezés.
b) Kegyeleti emléktúra Veszprém, Dr. Brusznyai Árpád emlékművének, Levél,
Gulyás Lajos ref.lelkész emléktáblájának megkoszorúzása. Kegyeleti emlékezés.
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Világszövetségünk munkatervének megvalósításához szükséges pénzügyi terv 2015.
évre:
Anyagjellegű költségek
Összeg
Emléktábla+bronzplakett, kopjafa
800 000 Ft
Kegyeleti ünnepségek, koszorúzások, megmlékezések
2 500 000 Ft
Kitüntetések és emlékérmek a 25. évfordulóra
800 000 Ft
Irodaszer, nyomatvány
500 000 Ft
Fogyóanyag, tisztítószer
40 000 Ft
Egyéb ktg.
20 000 Ft
Utazási költségek
850 000 Ft
Anyagjellegű költségek összesen
5 510 000 Ft

Személyi jellegű költségek
Bérköltség
Szociális hozzájárulási adó
Reprezentációs költségek, étkezési hozzájárulás
Segély
Személyi jellegű költségek összesen

Összeg
1 000 000 Ft
220 000 Ft
30 000 Ft
500 000 Ft
1 750 000 Ft

Működési költségek
Villamosenergia, fűtés, közös ktg,
Ingatlan bérleti díj
Internet, domain, webolal működtetése
Számítógép karbantartás, szoftver frissítés
Vezetékes telefon
Mobil telefon ktg
Posta ktg
Könyvelési díj
Lámpás c. újság nyomdai ktg.
Ügyvédi, közjegyzõi díj
Javítás, karbantartás
Egyéb igénybevett szolg. (újságszerk., tisztelet-, megbízási
díjak, stb.
Régiós program ktg.
Világszövetségünk és régiók részére hímzett zászlók
Működési költségek összesen

Összeg
200 000 Ft
190 000 Ft
160 000 Ft
150 000 Ft
110 000 Ft
200 000 Ft
250 000 Ft
520 000 Ft
600 000 Ft
120 000 Ft
220 000 Ft

Egyéb költségek
Bankköltség
Terv szerinti értékcsökkenési leírás
50e Ft alatti tárgyi eszköz
Világszövetségünk 25. évforduló emlékülés

Összeg
180 000 Ft
130 000 Ft
250 000 Ft
500 000 Ft

1 800 000 Ft
1 000 000 Ft
410 000 Ft
5 930 000 Ft
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Országos rajzpályázat ktg.
Vándorkiállítás program ktg.
Egyéb költségek összesen

500 000 Ft
300 000 Ft
1 860 000 Ft

2015. évi költségtervezet mindösszesen

15 050 000 Ft

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 65 igen szavazattal elfogadta
Világszövetségünk 2015. évi munkatervét, a Szabadásgarcosokért Közalapítvány felé
pályázatban benyújtjuk a pályázati kiírás után.
Határozat száma: 2015. évi közgyűlés IV. sz. határozata
A Közgyűlés hivatalos zárasaképp, V. Lapó Mária és Fodor János tagjaink elénekelték a
Magyarok Világhimnuszát.
A közgyűlést bezárom, és felkérem Kocsor Irén tagunkat, Déki Lakatos Sándor művész úr
kíséretében énekeljen népdalokat, valamint Vásárhelyi-Prodám Miklós tagunk énekeljen
hazafias dalokat.
Dr. Sántha Gábor elnök úr megállapítja, hogy a Közgyűlés eredményes volt és tagságunkat
meghívja közös ebédre és kötetlen beszélgetésre.
Jegyzőkönyv készült, Budapesten, 2015. március 20.

Jegyzőkönyv-vezető,

Kutasné Marosi Tímea
Jegyzőkönyv-hitelesítők,

Petrőcz Tibor

Csikós László
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