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Iskolánk Tisztelt Vezetői, Barátai, egykori Tanulói
Vadai Mihály Zsolt a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre elnökeként köszöntöm
iskolánk fenntartóját Nt. Koncz Tibor Esperes Urat,
távollétében Dobos László Urat Karcag város polgármesterét, és képviselőjét,
Tóth Barna igazgatóhelyettest,
a gimnáziumi tanárokat,
ülésünk műszaki közreműködőit,
a jelenlévő vendégeket,
és a Baráti Kör tagjait.
Kérem felállva egy perces csenddel adózzunk meghalt tanáraink és iskolatársaink
emlékének.
A közgyűlés levezetésére örökös elnökünk Szőllősi János halála miatt, magamat
javaslom. Jelenlévők egyetértésüket kézfeltartással jelezték.
A jegyzőkönyv hitelesítésére két budapesti öregdiák-társat kell választani a megjelentek
önkéntes jelentkezés után.
1. Himnusz és köszöntő szavak
2. Szavalat vagy prózai idézet következik
3. Az Iskola énekkara szerepel
4. Iskola igazgatóságában bekövetkezett változásról az új vezetés bemutatkozása
5. Meghívott Illetékesek beszédje (Nt. esperes úr, Polgármester Úr,)
6. Elnökünk előadása
7. Dr. Mile Sándor a számv. ellenőrzésről tájékoztat
8. Király Csaba az anyagiakról ismertetése
9. Új titkár megválasztása.
10. Új Választmányi tagok választása
11. Szózat
Koszorúzás

Civil Társaság a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre
(Elnökségi tájékoztató)
Az elnök beszámolója az elmúlt év tevékenységéről.
A Karcagi Öregdiákok Baráti Körének sikeres működése több évtizedes múltra tekint vissza.
A Baráti Kört egyesületként az 1990-es évek elején jegyezte be a cégbíróság az akkor
érvényes jogszabályoknak megfelelően.
2012. évtől hatályba lépett 2011. évi ( 1 7 5 ) CLXXV.- ö s törvény.
A civil szervezetek közül az egyesületekre háruló növekvő feladatok teljesítésének nem
tudtunk eleget tenni.
A jogszabályváltozás új lehetőséget is teremtett számunkra. Lehetővé vált, hogy
szervezetünk az egyesületi formánál egyszerűbb Civil Társaság formában működjön.
Civil társaságként nem kell rendszeres közhasznúsági jelentést, számviteli törvény
szerinti könyvelést vezetni, éves Beszámoló jelentést készíteni, amit a bírósághoz kellett
minden év május hó végéig közgyűlés jóváhagyás után benyújtani.
A korábbi közgyűlésen választott Intéző Bizottság 10 tagja - mint alapító tagok - 2016. július
27-én a társasági szerződést kötött, s ezzel megalapította a Civil Társaságot, Baráti Körünk új
társasági formáját.
A Társasági szerződés és az Alapszabály honlapunkon olvasható.
A Baráti Kör az elmúlt évben az írásban meghirdetett programunknak megfelelően dolgozott.
A havonként tartott összejöveteleken 25÷40 fő jelent meg. A program szerinti előadások
meghallgatása után hangulatos beszélgetésekre került sor.
Ez évi és a jövő évi programunkat mind azoknak, akiknek ismerjük e-mail számait
elküldtük. Programunk honlapunkon is olvasható.
Az titkári tisztséget eddig nem tudtuk betölteni, ezért a Közgyűlés egy Intéző
Bizottságot hozott létre az elnökség munkájának segítésére. Az Elnök ezúttal is köszöni
munkájukat.
Az alapító tagok alkotta szervezethez az alapítást követően egy belépési nyilatkozat
aláírásával mindenki csatlakozhat, aki a Baráti Kör tagja kíván lenni.
Szervezetünkben az alapító és csatlakozó tagok teljesen egyenjogúak, tehát nincs
jelentősége annak, hogy ki mikor lép be, kik voltak az alapítók.
Az eddigi Számvizsgáló Bizottság csak az egyesület pénzgazdálkodását ellenőrizte,
most az új szervezetben ez kiegészül a jogszabály szerinti működés ellenőrzésével, s feladatát
Felügyelő Bizottságként látja el. A 2016. október 1-én a Karcagon megtartott
közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette a Baráti Kör új jogállás szerinti működésére
vonatkozó előterjesztést, s megbízta az Elnökséget, hogy kezdeményezze a Bíróságnál a
korábbi Egyesület bírósági bejegyzésének törlését, ez megtörtént.
-------------------------------------------------------

DR. Mile Sándor a felügyelő bizottság elnöke betegsége miatt
felolvasom jelentésüket.
A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre Felügyelő Bizottságának jelentése a
Közgyűlésnek a Baráti Kör 2016-17. évi tevékenységéről
A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre Elnökségének.
Vadai Mihály Zsolt elnök,
Posztós Imre elnökhelyettes,
Király Csaba gazdasági vezető
részére!

Tisztelt Elnökség!
A Baráti Kör Felügyelő Bizottsága az Alapszabály előírásainak megfelelően megvizsgálta a
Baráti Kör 2017. évi tevékenységét, és arról elkészítette jelentését az elnökség és az
októberben megtartandó közgyűlés számára. Megállapításairól az alábbiakban tájékoztatja a
Baráti Kör évi rendes közgyűlését:
1. Megállapítások a pénzügyi tevékenységről
A Felügyelő Bizottság a Gazdasági vezető által elkészített és előterjesztett 2017. évi
pénzforgalmi jelentést és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat megvizsgálva az alábbiakat
állapította meg:
- 2017. évben a Társaság a 2016. év december 30-án a Baráti Kör megszűnő előző
szervezetének, az Egyesületnek banki számlájáról átutalt 179 303 Ft összegből és a tagok
által a tárgyévben befizetett 32 500 Ft tagsági díjból, valamint a 91 800 Ft adományokból,
összesen
378
003
Ft-ból
gazdálkodhatott.
Bevételek:
Tagsági díjak és adományok címen 2017. évben 65 tagtól érkezett befizetés az előző évi
120 fő befizetővel szemben. A befizetett összeg az előző évi 292 ezer forinttal szemben csak
124 300 ezer forint volt, ami az előző évinek 42,8 %-a.
Költségek és ráfordítások :
Banki költség a tárgyévben kedvezően alakult. Az előző évinek 55,6 % -ára csökkent, ami
főként a sikeres pénzintézet-váltásnak köszönhető, de a kisebb pénzforgalom is mérsékelte a
bankköltséget.
- Működési költség közel azonos az előző évi költséggel.
- Új költségnemként szerepel a hirdetési költség, mely az őszi öregdiák összejövetelnek és
taggyűlésnek a karcagi sajtóban történt meghirdetése miatt merült fel. A jelentős ráfordítással
közzétett hirdetés nem hozta meg a várt eredményt, ugyanis a résztvevők száma
rendezvényeinken továbbra is alacsony. Megfontolandó, hogy a jövőben is alkalmazzuk-e a
felhívásnak, rendezvényünk meghirdetésének az ilyen költséges módját, vagy más módszert
keressünk az öregdiákok, tájékoztatására, mozgósítására.

- A levelezési-, postaköltségünk csaknem azonos a korábbi évivel, s az aktívabb levelezés
ellenére sem növekedett. A tárgyidőszakban igen sok tagunknak küldtünk tájékoztatót,
figyelem-felkeltő információt a szervezeti változásunkról, de levelezésünkben egyre nagyobb
teret kap az internet útján küldött, költségkímélő elektronikus levelezés.
- Az októberi koszorúzás az előző évinek duplájára növekedett, mert ezúttal a Baráti Kör
vállalta a teljes költséget.
- Honlap és weboldal készítés, fenntartási költsége az előző évihez képest csökkent, bár
még mindig jelentős. Ezzel kapcsolatban a vezetőség foglaljon állást a honlap további
fenntartásáról, különösen annak finanszírozást illetően.
A pénzforgalmi jelentés pénzügyi adatai kellően dokumentáltak, bizonylatokkal
alátámasztottak.
2. Megállapítások a Baráti Kör általános tevékenységéről
a.) - Csökkenő tagdíj és adománybevétel
Az Elnökség az érvényes Alapszabály előírásainak megfelelően irányította a Társaság
működését. Az elmúlt években a karcagi őszi összejöveteleken, és a budapesti
rendezvényeken is csökkent az érdeklődő résztvevők száma. Különösen szembetűnő, hogy
a tagdíjat és adományt fizetők száma is lecsökkent. A források beszűkülése miatt ez
veszélyezteti a továbbiakban célkitűzések megvalósítását, iskolánknak és tanulóinak
nyújtott szerény támogatások teljesítését. Alapszabályunk szerint a szervezet működési
költségeit a tagsági díjakból kell fedezni,
s az adományokat pedig az iskola és
tanulóinak támogatására kell fordítani.
A csökkenő taglétszám mellett nem csökkenthető arányosan a működési költség, ezért
megfontolandó, hogy:
- erre a célra a tagdíjat és adományt fizetőktől befolyt összegből tagonként 500 Ft-nál többet,
de ennek legfeljebb dupláját különítsük el átmeneti időre működési költségekre, vagybizonyos mértékű tagdíjnövelés történjen, ami legfeljebb a jelenlegi duplája legyen.
b.) - A Választmány kibővítése
Az elmúlt év során a választmány – alacsony számú részvétel mellett - tanácsaival,
állásfoglalásaival segítette a vezetőség munkáját. A választmány létszámát javasoljuk
kiegészíteni olyan aktív tagokkal, akiknek a tanácskozáson való részvételére lehet
számítani, s elő tudják segíteni az aktívabb közösségi tevékenységet.
c.) Több karcagi öregdiák aktivizálása a Baráti Kör szervezetébe.
A Bizottság javasolja a vezetőségnek, hogy vizsgálja meg - egykori iskolánk jelenlegi
vezetőivel is konzultálva – mi okozza az öregdiákok körében a közösségi élettől, az
öregdiák mozgalomtól való távolmaradást, elzárkózást.
Javasoljuk, hogy próbálkozzunk ismét figyelemfelhívással az egykori karcagi öregdiákok
körében iskolánk öregdiákjainak aktivizálására. Az internetes levelezést lebonyolító Cséti
Imre öregdiáktársunk igen nagyszámú karcagi öregdiákkal tart internetes kapcsolatot, s ez
elősegítheti költségkímélő kapcsolattartással az öregdiák-mozgalom felélesztését.
d.) Az egykori szervező titkári tisztség újbóli betöltése
Korábban Baráti Körünkben volt választott szervező titkári tisztség, melyet olyan öregdiáktársunk töltött be, aki az éves programok és az újabb tagok szervezésének felelőse volt.
Javasoljuk, hogy ezt a tisztséget töltsük be újból.
A jelenlegi érdektelenség okát keresve a megkérdezettek korjelenségnek tekintik a közösségi
élettől való ilyen mértékű visszahúzódást. Tudomásunk szerint hasonló tapasztalatokat
szereztek más iskolák baráti körei is. (pl. a kisújszállási gimn.) Az eddig legaktívabb
korosztály természetes kiöregedését követően eddig nem találtuk meg az utat a következő,
a hagyományokat folytató generációhoz.

Úgy véljük érdemes újabb próbálkozást tenni, hogy legyen továbbra is folytatása a szép
emlékű karcagi öregdiák hagyományoknak.
Javasoljuk, hogy az őszi közgyűlést megelőzően a Baráti Kör elnöke augusztus végére vagy
szeptember első napjainak valamelyikére hívjon össze egy közgyűlést előkészítő
választmányi ülést, ahol a fent említett kérdések megvitathatók.
Budapest, 2018. július 6-án.
A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre Felügyelő Bizottsága:
Kovács Gézáné

Mile Sándor

Vadász István

A Baráti Kör pénzügyi tevékenységét a Számvizsgáló Bizottság ellenőrizte, s erről
jelentést tesz a Közgyűlésnek. Az elnök Szavazásra bocsátja az előző évi tevékenységről
szóló elnöki beszámolót és a Számvizsgáló Bizottság jelentését, hogy a közgyűlés elfogadjae?
Szavazás kézfeltartással.
---------------------------------------------------------------------

Király Csaba gazdasági vezető jelentése

1. Bevételek

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre
2017. évi pénzforgalmi jelentése

1.01

Áthozat 2016. évről UniCredit Bank nyitó egyenleg

179.303.-

1.02

Tagsági díj, 65 fő tagdíj befizetése

32.500,-

Adomány alapba a tagok befizetéséből

91.800,-

Októberi ebéd befizetés

74.400,-

1.03

Összesen:

2.01

2. Kiadások

UniCredit Banknál bankköltség

378.003.-

20.183.4 153.-

2.02

Működési költség

2.03

Hirdetés

38.410.-

2.04

Októberi koszorúzás

56.400,-

2.05

Októberi ebéd kifizetés

74.400.-

2.07

Levelezés

19.050,-

2.08

Honlap készítés

40.654.-

2.09

Vásárlási kártya /előadó tanár, diák/

10.000,-

Összesen:

3. Egyenleg:

Bevételek:
Kiadások:
Különbözet:

Átvitel 2018. évre:

UniCredit Banknál vezetett számlán
Készpénz házi pénztárban

Összesen:

2017.12.31.
Összeállította: Király Csaba sk.
gazd. vezető
---------------------------------------------------------------

263.250.378.003.263.250.114.753.95.696.19.055.-

114.753.-

