
Jegyzőkönyv 

Felvéve: a Karcagi Öregdiákok Baráti Körének évi rendes közgyűlésén, 2015. október 3-án, a Karcagi 
Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában. 

Jelen vannak: A mellékelt 8 darab jelenléti ív adatai szerint. A tagnyilvántartás és a jelenléti ív 
adatainak összevetése alapján a közgyűlés határozatképes. 

Szőllősi János  levezető elnök üdvözli a jelenlévő öregdiákokat és ismerteti a napirendet: 
 

• A vezetőség beszámolója az előző év tevékenységéről 
• A Számvizsgáló Bizottság jelentése 
• A Beszámoló és a Jelentés elfogadása 
• Az alapszabály módosítása 
• A vezetőség megválasztása 
• A Számvizsgáló Bizottság tagjainak megválasztása. 

A Közgyűlés a javasolt napirendet elfogadta. 
 
Beszámoló a múlt évről: 
Szőllősi János levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést az elmúlt év fontosabb eseményeiről. Az 
Iskolai évhez igazodó programunkban a tervezett előadásokat megtartották az összejöveteleink 
hallgatósága előtt. 
A budapesti rendezvények alkalmanként 25-40 látogatót vonzottak. A 2015/2016 tanévhez igazodó 
programunk elkészült, azt az internet elérhetőséggel rendelkező tagok megkapták. Az e-mail 
címmel nem rendelkezők közül a tagdíjat fizető tagjainknak postán elküldtük. 
A Baráti Kör 2014. október 4-én megválasztott Intéző Bizottsága 2014. október 21-én tartott 
összejövetelt. E napon hozott Határozatával megbízta Vadai Mihály Zsoltot az elnöki teendők 
ellátásával a soron következő közgyűlésig, vagyis a mai napig. Az Intéző Bizottság a titkári tisztségre 
nem tudott jelöltet állítani, ezért a Bizottság tőle telhetően igyekezett a megbízott elnök munkáját 
segíteni. 
 
A Számvizsgáló Bizottság jelentése. 
A jelentés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
A Közgyűlés a Vezetőség beszámolóját és a Számvizsgáló Bizottság jelentését 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Az Alapszabály módosítása 
A levezető elnök javasolja, hogy a 2014. október 4-i Közgyűlésen, az Intéző Bizottság választásáról 
hozott Határozatnak megfelelő Szervezet létrehozásának joga épüljön be az Alapszabályba. Az 
Intéző Bizottság a két közgyűlés közötti időszakban segíti a megválasztott Vezetőség munkáját. A 
Vezetőség betöltetlen tisztségére jelöltet keres,   vagy hiányzó tisztségviselőjének munkavégzésére 
megbízást adhat a következő közgyűlésig. 
 
Vezetőség választás. 
A levezető elnök javasolja, hogy a közel egy éve megbízott elnöki teendőket ellátó Vadai Mihály 
Zsoltot a Közgyűlés válassza meg a Baráti Kör elnökének. 
Felkéri Vadai Mihály Zsoltot, hogy mutatkozzon be a Közgyűlés résztvevőinek. 
A bemutatkozás után a a Közgyűlés Vadai Mihály Zsoltot 3 évre elnöknek 
megválasztja. 



(A 2015. október 3-i közgyűlés jegyzőkönyvének második oldala.) 
 
A levezető elnök Király Csaba gazdasági vezető eddigi tevékenységét megköszöni.  Javasolja a 
Közgyűlésnek, hogy a következő három évre Őt is válassza meg gazdasági vezetőnek. 
A Közgyűlés Király Csabát három évre gazdasági vezetőnek megválasztotta. 
 
A Számvizsgáló Bizottság tagjainak megbízása szintén lejárt. A levezető elnök javasolja, hogy a 
Közgyűlés Kovács Gézáné - T. Kun Juliannát, dr. Mile Sándort és Posztós Imrét a következő három 
évre ismét válassza meg a Baráti Kör Számvizsgáló Bizottságának tagjaivá. 
A Közgyűlés a Számvizsgáló Bizottság tagjaivá Kovács Gézáné - T.Kun Julianna, dr. 
Mile Sándor és Posztós Imre öregdiákokat újabb három évre megválasztotta a 
Számvizsgáló Bizottság tagjaivá. 
 
A Baráti Kör titkári teendőinek ellátására az Intéző Bizottság nem talált jelöltet. Ezért a 
tisztségviselőt nélkülöző időtartam alatt az Intéző Bizottság segíti az elnök adminisztrációs és 
szervezési tevékenységét, emellett megkísérli a titkári munkakört megbízás útján betöltetni. 
 
A Közgyűlés ezzel teljesítette a feladatát. 
A levezető elnök megköszöni a Közgyűlés résztvevőinek munkáját, amit az Iskolánk támogatására, a 
diákok segítésére és a Baráti Kör érdekében végeztek. 
A levezető elnök mindenkinek jó egészséget kíván, és a közgyűlést bezárja. 

Kmf. 
 
 
 
____________________________ 
   Cséti Imre jkv. vezető 
4033 Debrecen, Gábor Áron u. 47. 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
___________________          ____________________ 
   Harangi Istvánné                      Farkas Izabella 
    1119 Budapest                        1149 Budapest 
     Andor u. 10.                             Vezér u. 155. 



A Számvizsgáló Bizottság jelentése  

a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre 2014. évi pénzügyi  

tevékenységének vizsgálatáról. 

  A Számvizsgáló Bizottság a Baráti Kör 2009. évi közgyűlésén jóváhagyott 
Alapszabály 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján 2015. május hó 9-én és május 
hó 26-án vizsgálta a gazdasági vezető által előterjesztett 2014. évi Pénzforgalmi 
jelentést, valamint a pénzforgalom alapbizonylatait. 

A megállapítások az alábbiak: 

  A 2013. évi záró pénzügyi eszközök (bank, pénztár) összegükben megegyeznek 
a 2014. évi napló nyitó tételének összegével.  
 
Bevételek:  
Tagsági díjat 2014. évben 139-en fizettek be a nyilvántartott 187 tagból. 
  A befizetett tagdíj összege 69 500 forint,   
  adományként a befizetés  125 800 forint volt.  
Mind a két tétel a korábbi évek befizetését megközelítő nagyságú. A befizetések 
részben OTP-n keresztül, részben készpénzben érkeztek. A készpénzes befizetésekről 
szabályos pénztári bevételi bizonylat lett kiállítva.   
  A pénzforgalmi jelentés bevételi és kiadási oldalán megjelenő egyaránt 113 900 
forintos összegek átmenő tételek, mely a hagyományos októberi karcagi találkozó 
birkaebédjének tagi befizetését és az étkezdének történt továbbadását tartalmazza. 
 
Kiadások: 
  A pénzkiadások számlákkal, bizonylatokkal alátámasztottak. A kiadások 
bizonylatait tételesen ellenőriztük. Az éves kiadás összege egyező a bizonylatokon 
feltüntetett adatok összegével. Előfordult, egy pénzkifizetés elszámolása pénztári blokk 
ellenében. Ezzel kapcsolatban felhívtuk a gazdasági vezető figyelmét, hogy bármilyen 
vásárlás, pénzkiadás elszámolása kizárólag a Baráti Kör nevére kiállított számla 
ellenében lehetséges. Pénztári blokkon feltüntetett összeg nem számolható el. 
Az éves bankköltség 56 770 forint volt, ami közel azonos az előző évek 
bankköltségeivel. A bankköltség igen jelentős a 309200 forint befizetési és a 224610 
forint kifizetési pénzforgalomhoz képest. Különösen szembetűnő, hogy az elmúlt évi 
bankköltség a tagdíjbevétel 81,7%-át teszi ki. A Számvizsgáló Bizottság javasolja, hogy 
vizsgálja meg a Vezetőség e költség csökkentésének lehetőségét.  
  Évközben, 2014. október 4-én 25 000 forint tagi kölcsön átmeneti felvétele vált 
szükségessé, mert az OTP-nél lévő lekötött betét akkor nem volt hozzáférhető. Ez az 
összeg 2015. évben lett visszafizetve. A kamatmentes tagi kölcsön átmeneti felvétele – a 
vizsgálat megállapítása szerint - szükségszerű és célszerű volt. 
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Adományok felhasználása.  
  A tagság adományaiból a Baráti Kör Gimnáziumunk tanulóinak esetenként 
meghatározott tevékenységét támogatja. Az adományként történt befizetésekből 2014. 
évben nem volt felhasználás. A vezetőség úgy tervezte ugyanis, hogy a 
Gimnáziumunknak szánt szokásos éves adományt 2015. év első felében adja át. A 
tervezett átadás - a gazdasági vezetőtől kapott információ szerint - meg is történt. A 
korábbi gyakorlat szerint az iskolavezetéssel történő előzetes egyeztetés alapján a 
rendelkezésre álló összeg ismeretében történik döntés, hogy melyik évben milyen célú 
legyen az adományok felhasználása.  
  A Számvizsgáló Bizottság végezetül megjegyzi, hogy elismerésre méltónak 
tartja a gazdasági vezető társadalmi munkában végzett, a pénzforgalommal kapcsolatos, 
sok munkát igénylő, felelősségteljes tevékenységét. 
 
Budapest, 2015. október 3.  
 
 

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre Számvizsgáló Bizottsága: 
 
 

Kovács Gézáné T. Kun Julia sk.     Dr. Mile Sándor sk.                Posztós Imre sk. 

 


