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52 fő a mellékelt jelenléti ív szerint.

Bálint László elnök Úr üdvözli a tagságot és felkéri dr Deák Péter ügyvéd Urat a
közgyűlés levezetésére, melyet a tagság egyhangúlag megszavazott.
Dr Deák Péter a felkérést elfogadva üdvözli a közgyűlést és felkéri, hogy a
tagság Vincze Józsefet mandátumvizsgálónak és jegyzőkönyvvezetőnek
szavazza meg.
Levezető elnök ezt követően felkéri a tagságot, hogy szavazzanak meg 1 fő
szavazatszámlálót Kassai György személyében és 2 fő jegyzőkönyv hitelesítőt
Mucha József és Szokolai László urak személyében. A személyenkénti szavazás
egyhangúan megtörtént.
Dr Deák Péter ismerteti a napirendi pontokat, melyek a következők:
1) A Baráti Kör tiszteletbeli elnökének megválasztása.
2) Az Elnökség beszámolója a 4 éves mandátuma alatti tevékenységéről, a
Baráti Kör működéséről.
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3) A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2021. évről.
4) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített éves
beszámoló, valamint a Baráti Kör 2022. évi pénzügyi tervének megvitatása és
elfogadása.
5) A Baráti Kör elnökségi és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása.
6) Az Alapszabály módosítása
7) Egyebek
Dr Deák Péter kéri a napirend megszavazását, a közgyűlés a napirendet
egyhangú szavazással elfogadta.
01. Dr. Deák Péter jelezte tagság felé, hogy az elnökség döntése értelmében
Rákosi Gyulát kéri fel a Baráti Kör tiszteletbeli elnöki pozíciójának
betöltésére, melyet a felkért személy meghatottan elfogadott.
Ezt követően levezető elnök kérte a tagságot, hogy szavazzanak a tiszteletbeli
elnök megválasztásáról, 1 tartózkodás mellett a tagság megszavazta Rákosi
Gyulát.
.
02. Dr Deák Péter felkérte Bálint László elnök urat beszámolójának
megtartására.
Bálint László elnök úr beszámolójában röviden összefoglalta az elnökség előző
ciklusának (2018-2022) tevékenységét. Malatinszky Tibor urat köszöntötte,
mint a tagság legidősebb tagját. Sajnálatát fejezte ki, hogy az elmúlt másfél
évben a vírus miatt nem sikerült a személyes találkozókat sokszor létrehozni. A
köszöntésekben szerencsére nagy lemaradásunk nincs, mivel pótlólag ezeket
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meg tudtunk tenni. Néhány taggal nem sikerült egyeztetni, így nem tudtuk az
ajándékokat átadni. Elnök úr megemlékezett elhunyt legendáinkról. A tavalyi
közgyűlésen felvetett tagdíj emelést eltörlik. Hangsúlyozta szoros kapcsolatot a
klub vezetésével. Pénzügyileg nem deficites a Baráti Kör működése. A bankban
elhelyezett 4.000.000 Ft-hoz nem nyúlt az elnökség. Elnök úr a tagság
jóváhagyását kérte a tagság felhatalmazását arra, hogy az elnökség a jövőben
nem kockázatos befektetéssel gyarapítsa ezt az összeget. Ezt a tagság
egyhangúlag megszavazta. Elnökségi határozatban fogják ezt rögzíteni!
Ismertette, hogy 350 Baráti Kör tagunk van jelenleg, ebből 280 fő az aktív
fizetők száma.
Dr. Deák Péter kérdezte a tagságot, kíván-e valaki hozzászólni. Mivel ilyen nem
történt, szavazásra bocsátotta az elnöki beszámolót, melyet a tagság
egyhangúan elfogadott.
03. Ezt követően Lóránt Sándor a Felügyelő bizottság elnökeként
megtartotta pénzügyi beszámolóját, melyben a 2021-es esztendő
bevételi és kiadási számait ismertette a jelenlévőkkel. Jelezte, hogy a
házipénztárban 200.000-300.000Ft közötti összegnek szükséges lennie.
Nyitóegyenleg 2020-ban 293.000 ft, 2021-ben 265.000 Ft, így szabályok
szerint van kezelve a házipénztár. Lóránt Sándor Úr kiemelte
beszámolójában, hogy a pandémia ellenére Tobak Csaba főtitkár úrral
napi kapcsolatban állt. Megköszönte emellett Raffa György és dr. Török
Lajos felügyelő bizottsági tagok segítségét, valamint a külsős tagként dr.
Hermány Csaba közreműködését.
04. Megerősítette a pénzügyi tervezés kapcsán, hogy mindenképpen
javasolja a jelenlegi helyzet miatt (infláció) elnök úr által felvetett
értékállóságot megőrizni, erről elnökségi ülésen döntés fog születni.
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Levezető elnök úr a 03-04-es napirendi pontokat egyben bocsátotta szavazásra
tagság felé, melyet 2 tartózkodás mellett elfogadtak. Ennek megfelelően a
közgyűlés elfogadta az Egyesület 2021. évre szóló beszámolóját, 5.845.000 Ft
mérlegfőösszeg mellett 449.000 Ft eredménnyel.
05. Mandátum lejáratok miatt került sor elnökségi tagok és
felügyelőbizottsági tagok megválasztására. Szavazás előtt dr. Deák Péter
technikai jelleggel jelezte, hogy az elnökség 11 tagból áll, akik közül 10
mandátuma idén lejár! Tobak Csaba 2019-es és 2023-ig tartana.
Elnökséggel egyeztetve Tobak úr mandátuma 2022-ben lejárna, ezt
tagság 1 tartózkodás mellett elfogadta. Mivel új jelölt állítása nem
érkezett, ezért az elnökségi tagokat egyben szavaztatná meg levezető
elnök úr. Ezt a tagság egyhangúlag megszavazta, ezt követően dr. Deák
Péter úr által felsorolásra került elnökségi tagokat 11 tartózkodás mellett
tagság megszavazta további 4 esztendőre 2026-ig. Megválasztásukat
követően a felügyelőbizottság elnökének és 2 tagjának megválasztására
került sor. Az ő megszavazásukra tagság 3 tartózkodás mellett igennel
szavazott.
06. Alapszabály módosítása! Ennek oka, hogy a Baráti Kör alapszabálya
szerint határozatképtelen közgyűlés esetén eddig nem volt lehetőség
ugyanazon napon megtartani. Itt kötelező a 72 órás távolság megtartása.
Jelenlegi módosítással az FTC közgyűléséhez hasonlóan a Baráti Kör éves
közgyűlését is meg lehessen tartani. Ezt a tagság egyhangúlag
megszavazta, így 2023-tól azonos napon meg lehet tartani a megismételt
közgyűlést határozatképtelenség esetén.
07. Egyebek. Horváth János felszólalásában felvetette Nagy Béla-emléktábla
felállítását, melyről a pandémia előtt már volt szó. Hélisz József
hozzászólásában jelezte, hogy a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület
közgyűlésén ő vetette fel ennek ötletét. Mivel műemlékvédelem alatt áll
az épület, belső területen lenne lehetséges ennek elhelyezése.
Főépítésznek szükséges formális levelet küldeni az ügyben.
Hélisz József felszólalásában Mészáros József-emléktábla ötletét vetette
fel Kispesti házánál. Javaslata alapján FTC, MLSZ, államtitkárság és
egykori egyesülete jogutódjának megkeresése indokolt. Bálint László a
felvetést rögzítette és egyeztetésre a klub vezetőinek támogatásra
előterjeszti.
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Kiss Imre létszám csökkenés kapcsán szólt hozzá, erre Tobak Csaba
főtitkár úr jelzése alapján az elmaradó tagok befizetésére folyamatosan
kísérletet teszünk telefonos és e-mail címes megkeresésekkel.
Katona Miklós felszólalásában Jancsika Károly egykori labdarúgónk
üdvözletét adta át mindenki felé Las Vegasból.
Szollár András meghívott vendég tagsági kérelmét a tagok elfogadták,
ennek további technikai lebonyolítását Czikkely Boldizsárral intézik.

Ezt követően Dr. Deák Péter berekesztette a közgyűlést.

k. m. f.

Dr Deák Péter ügyvéd

Vincze József

levezető elnök

jegyzőkönyv vezető

Mucha József

Szokolai László

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő
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