
JEGYZOKONYV

Az Egri Fertftymesteri Testiile t 2022.6ves kiizgyiil6sr<!1.

Hellvszin: Sz. J6zsef Koll6gium dtterme, Eger, Fogl6ru.3. sz.

Idep. 2022. janufu 22. szombaton 1400 6ra

Jelen vannak: a melldkelt jelenldti iv szerint

vrirkonyi Gyorgy aK6zgy6les Ievezetdsdre Juhiisz Lftszlokancelliirt javasolta.

vdrkonyi Gybrgt megdllapitotta, hogy a Kdzgyiilds egyhangfilag elfugadta Juhdsz LdszlrjtIevezetd elnijknek.

J uhils z LiszIo kcis zcintcitte a Ko zgyil es en me gj e I enteket.

Juhdsz Ldszld megdrapitotta, hogy a K,z,gyiitis hatdrozatkipes.

A levezetci elncik javasolta a korribban megkrilddsre keriilt meghiv6ban szereplc! napirendipontok elfogadrisrii is tiirgyalilsiit.

Napirendi pontok:
l. 2021. 6vi besz{motri.
2. 202l. Evi p6nziigyi beszrimot6.

6vi gazd6lkod6sryl.
6mol6 elfogad6sa.
sza,b illy inak a ktu alizflis a.
{laszt6sa.

!. 2022. 6viprosram ismerret6se, 
",.u; ",".iif ;ffiIrT:*{l 

asztf sa

9. 2022. 6vi p.nziigyi terv ismertet6se, uiteiu,-.fiJguaeru.
10. Egyebek.

Juhdsz Ldszld negl-tlapttotta, hogy a Klzgyiilds egyhangfi igen szavazsttal etJbgadtu am e g h fv d b a n s ze r ep I 6 n apir e n d i p oi to k ot d s i- zo k t dr[y a I d s;i t.

A levezetri elncik a jegyzdkonyv vezetdsdre orrih Istvdnt javasorta.
A levezcto elncik a jegyzokdnyv hitelesitesire Belrczessy?na.ar, es B6di Zsoltot javasolta.

A levezetf elnilk h^-,, ^ t x----:!, !-
oltih rstvrint jegyz hogy a Ki)zgyiitis egyhangfi igen szavazattal elfogadta

A levezetf elnik hogy o 
--{-6zgltiilds egyhangil igen szavazattal elJ'rga4taBdrcTessy Andrtist a jesyzoki;ni nruteiitasire.

Alevezeto elntik szavazatszecldsre kdt fot javasol valko viktort ds Bdkefi Ltszlot.

A levezetf h^^, ^ r.::-^.!!,!-
kri viktort hogy a flzqtlitds egyhangil igen szavazattat elJbgudta val-

azatszed6nek.
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l. szfmf napirend:

A levezeto elntik felkerte Vrlrkonyi Gyorgydt, hogy tartsa meg a 2021. evj beszrlmoloidt.

Vrirkonyi Gycirgy
Sajniilatos m6don a202r-es dv nem volt teljes a virus okozta
gyomrinyaikhoz hri programot nem tudtdk tartani ds a nagysutt
a kcizcissdg cisszetartdsa miatt fontos artani a kcizgliildst,
jfliusban. Rcjviden dsszefoglalt6k a j
tek, hogy a milsodik fdldvre kitrizott
trilet tagsrlga ugy drezte, hogy itt az ideje elke
egy nagyon j6 hangulatu cisszejcivetelt tartott
kir
kir patri6ta Egylet iital rendezett fdkly6s

zel hcisei elcitt hajtottak fejet, a v6ri gyo_

em akra ds az egri sortr-izben elesettekre

gathattak ds ercisrtettdk a .std;8"?#;::ffii::?:"i',Xtilffiffioft:"Iii,llJ;
okozva, igy adventben b negyed 6ltal javasolt rijoncokat. Szeretne kiemelni,
hogy a kar6csonyi tinnep 150 f-ertiilymester vett rdszt. Foglalkoztak a testrilet
helydnek megoldrlsi lehetcisdgeivel, rdszben szitmititsba vettdk a volt TISZK dpriletdt, melyet

megkapni, egyeztetdseket tartanak. A vort hidriszrirri
gi fenntart6t6r kapott v|raszt kdzze is tette. Kiemeret

ta Egvret szervezisdb"l .sy csalrrdi ".fli[i.1ff;tu]ff:,'-:]*;r""Tfl3*31,,11#i;es nem szabad hagYnr., hogy elsorvadjon. A mdsik ilyen nap a rultyas ilir6lykoszcinto! Szeret-
nd, ha a megemldkezdseken is tcjbben venndnek rdszt, nem'csak azok, akikmindig.lelen van-
nak' Az egyh6zi tinnepeken val6 rdszvdtelre azert van sztiksdg,,hogy megmutass6k, a mellett
vannak, a mellett rlllnak ki, nem szdgyellik a hitiiket, Istent. ,q,zert ii fon6s, mert a mai vil69
nem ebbe az ftfinybahalad.

2. szfmrt nanirend:

Juh:isz Liszlo f-elkdrte Miirton Kiiroly urat, hogy tartsa meg 2021 . evipenziigyi besz6molo36t.

M6rton Kriroly megtartotta penzigyi beszrimol6j 6t a2021-es dvrol, a kcjvetkezo adatok ismer-
tetdsdvel:

A nyitS penzesz'kozdk 2 830 510 forint volt, a teny ugyanennyi. A tagclijakra terv volt
1400000, a teny 999 ezer fbrint. Tdrnogat6st - SZJA ei HIPA _ 200490, u t"ny 1639g0.
PiiyAzat I. 300 ezer forint, nem volt tervezve, pillydzat Il. I I l()l71,nem volt telrezve. Ad6-
rn6ny tcirtdttt 122 135 fbrinttal. egydb bevctel volt 112106 fbrint, banki kamat bevitel 263
fbrint. igy a terv a 443 |000-rel ,r.*b"n letr 5(.t27 6g fcrrin r.
A kiadrisi oldalon a posta ds kommunik6cios kciltsdg volt 200 ezer, a tervezett teny 15464g
forint, egydb ad6, egydb besz6mit6 kdltsdg 300 ezer, ez 47 382lert. Fertrllymester avat6sra ds
egydb rendezvdnyre 500 ezret teweztink, ez 70721-5 fbrint lett. Koszortrz6s, virirg 150.000
volt a tcrv. A tdny 87 640. Csornagol6anyag irodaszer 50000, a tiny lg 135 Kdnyveldsi szol-
giiltatds 50 ezet. tdny 50 ezer. Bankkoltseg, 10000 teny,20265. A piiyazatll. rc;l471 tbr-ipt.
A bir r6sze volt 69 700, ds lett kiadva egy elcileg 12i 000 forinttal. Az egyenleg igy : terv 3

17r 000 forint a tdny, -3 291 312 forint azaro peiztirkeszlet. igy a kiadrisok ajss-iesen a 1431
000 helyett 5 620 768fbrint.

3. szdmf napirend:

\r



Juhiisz Liszro ferkdrte Zay Ferenc urat, hogy taftsa meg a beszamor6jirt.

Zay Ferenc

ndta, komoly bevdtelt jelent a tagdij, melyre
a rendezvdnyek kciltsdgdt. Fontosnak tartja

s, mind bevdtel oldalon.

4. sz{mf nanirend:
A levezeto elncik-megkerte ajelenldv<'ket, hogy aki az elcjz6ekben elhangzottakhoz hozzSkfviln sz6lnt, az jelezze

Habis L6,szlo

sz6mos fertiilytester jelen volt es miis civil
gondolja, a Minorita templom iderllis helyszin
es felemelo mrisorral kezdcidhessek.
a Lokdlpatri6ta Egylet munk6jdt azzal, hogy

Birczessy Andriis
hogy megkapjilk a
tem6khoz kapcsol6 

let tagiai, illetve a napirendek

k kdsztirni, akiir kdr 
annak drdekeben, hogy rit tud-

Vrirkonyi Gydrgy
Egyetdrt a kdrdssel.

Cseh Istviin

dr. Vas Mikl6s

tervezett suttog6jiit megtartotta 2021. evben. A kirrilykdszcjntcjvelte, hogy mindig scitdtben koszoruznak, j6 lenne, 
"rgt;;; fdny, hogysemdnyt.

\,



Rab6czki Ldszlo 
a

2010

trt; rffi"Tlrn:rffJT#.:1,";;'1ff:fl:Xl,*"%riliil-!l,il.

Oldh Istviin
Az dves tervben szerepela csiksomly6i bfcsri. Minden rij tagnak adott ismertet6t, rcivid dsz-szefoglal6t u progru-rZl. Kdri, r,ogf Jr*rur."r. J lr:J""roirri*u,
Szab5 Gydrgy
Szerencsdsnek tarran6,,,.h.a a honlapon fent 

J..y...".k a fertrilymesterek ndvvel, kepper egyr.irt,
nXilr,.:i,:U!lf ;:ff ?"fi 1' "?"''"'^ikiicio, m iut6n n e,n i sm e,net m inden ki'r i n denk i t

Miutdn az e ir--rL^- r-^--

:,**:i,ii"r,t;t::1i11,1xil:t zo:,0:r3;:,:::,,:",,T,in#;,:J;;

Jahdsz Ldszrd megtilrapftotta, hogy a Ki)zgyiiris elfogadta a 202r. dvi beszdmordt.

Juhdsz Ldsz'Id megtillapitotta, hogy a Ki)zgyiilis elfogadta a 2021. dvi pdnziigyi beszdmol,t.

{:!,fi:;l!:rfegdttapttotta, 
hosv a Ki)zgviitis etfogadta a szdmvevt Bizottstig 202r. dvroT

5. szdmf napirend:

iJ,ll'"l.tut'16 
felkdrte vrirkonvi Gvcirgv f6kapitriny urat, hogy mondja et a m6dosir6si javas-

Vdrkonyi Gydrgy

iv6val egytitt a m6dositdsi ra_
kcjddsi Szabiiyzattal, illetvi a

legakibb 40. eletevetbetdltcitt FERFI. . ..
Iehet belefrni, igy ez aresznem modosul.
r 3l-ig kell a jelcilteket leadni... modositds:

i:;!:;:;,f:;:zr;r:lk{o"tta, hogv a Kbzgviitis est tartdzkorttis is kdt euenszavazat met-
- Tiszteletbeli tag - az szMsz-ben ldvo reszt egy az egybenritemeltdk az Alapszabiiyba

L'.-



5

vdrkttnyi Gydrgt megdllapitotta, hogy a Ki)zgyiitis egyhangrtIag elJbgadta a midosittist.

- ez a tagdij. Miutiin m6dosult az ijsszeg, igy

en sz6mszenisitve, hogy ha m6dosulds van. ne

tagdijat uy5zgyiil6s rlllapitja meg. Az egye_
azt megfizetni.

Bdrczessy Andriis

l, hogy vannak, akik t6vol marad_
. Vdlemdnye szerint rik nern kcjte_
e. Ne legyen meltatlan a helvzet

Dr. Tcircik Tam6s
Az Alapszab|ly szintjen az
tcircjlni kellene a jegyzekb6l,
vrln kell tartani.
Palotai Siindor

el6zci felvetds nem kez,elhetci- Az ilyen tagokat igazsitgszerint
valamint az egyesiilet kcinyveiben u b. nem fizetetitagai;ut nyir-

A be nem fizetett tagdijat kciveteldskdnt nyilviin kell tarlani, de aztszilmvitelileg ndhiiny evutiln Ie lehet irni, is nem terheli a kcjltsegvetdst.

se es megszrindse _ ...c) ponr jogut6d ndlkUli

n a mddosftrist.
k esetben nyilt sza_
o Tataikat.

leg viszont mindenki be van irva. 
ell' hogy szerepeljen az Alapszai6lyban, jeten-

Dr. Tcircik Tam6s
Nem kell ndv szerint szerepeltetni, eldg a tisztsdg.
Vrlrkonyi Gycirgy
IX. fej
Vdrko

sltdst.
akkal

pszabdlyszenj m riktjcleseert
s gondoskodik an-61, hogy
6ny hatlrozataival cisszhangban

c') a ktizgytilds dltal adott f'elhatalrnazds kereti kcizcitt szerzoddst kcithet 300 000 Fterejdig, ds meghatar'razdsokat adhat azegyesiiret nevdbend.) gyakorolja a reszere aclott utalvilnyoz,ttsi iogotat
:? ::::::lrr. a kcizgyiilist, ctndk6l a-r<ozgi,.LirEs.n c, n vAtasztmdnyi ritcscn
'' ' Lr vubzrr st, vagy ezt a logol. iitengedi a tiszteletbeli elnijknekg') gondos viilasiilriny jr "u 

sz,imu"ucik dvente es a vdlaszrdsiidcjszak ak munkdjukr.ril

v.lrkonyi Gydrgy megtilraprrofta, hogy a Ki)z.gltiirds r tartdzk'Alapszabdb ,diiei *iiitiinetc ar;zningio a szervezeti ds M[ik ' hogt az

L



_ 13. pont a
keniljenek it6 indftvrlny, togy nlvdrkonyi Gybrgr ek hdrorn tagJa van.,,

dta a mfidosittist.
ydrgy

. 
rir fogjuk nezni. s miut6n tk a levilezcilist:in, ;;;;ilffi*J o:;j};'"'oe 

lesz rbglarva az Arapszabiily,

Bdrczessy Andrris
Java
akik
folyt

Vilrkonyi Gycirsv
Vilemdnye .r"iint az Egri

ki a_z Alaps zabitly ur:ul,.hogy nyiljol meg a lehetcisdg azok feld is,;[:ff ;il::;l *,1 ff 
. 

l::iJ..ff ;. 
i ;, 

", " " 
i",".i..n, r,!.'"n

Fertiilyrnesteri Tes tri let tag ai egri ek legyenek.
S zav az6sr a bo c s iij to tta a modositd inditvrinyt.

f:#:!:fi;'f,,Tf;:#:",:;;:;,fl10 igen 7 turtdz.kodds ds a t6bbi nem szavazat meilett

6. sz{mri napirend:

fli,":H[o:,1unnt vrirkonvi Gvcirgv rdkapitanvurar, hogy ismerresse a 2022.dvre jerdrr

l. Dr. Vas Istv6n

8. Zelei Attila9. Nagy Adrim10. Krihne Gdbor

]l Frilcip Gdza Attita12. Veres Gdbor13. Molndr Csaba14. Molniir Ferenc
15. Havasi R6bert
16. paril Istv6n

{totta' hogy a Kijzeyiiris egyhangilrag erfogadta a 2022. dt,rc jerbrt

Juhdsz L6,szlo felkdr
menetdt. ---^te Bdkefi Ld'szlot a jeldlci bizottsrig elncikdt, hogy mondj a er a szavazas

1-'l



Az ef ncjk szemdlydt titkos szavaz6ssal. kelJ megvii rasztania atagoknak, elkdszrirtek u ,rururl-cdduliik' melyek kiosztiisra ttrur".t*a tdbbi;-.;;;;'^i,'erahrrtidsa nyilt szavazitssartcirtdnik.
Bdkefi Lilszlo
A vezetcisdg 6 fobdl6ll' elnijk szemdlydre Vrirkonyi Gycirgydt jeldrtdk aszavazolapokon.
A levezet6 eln6k megk erdezte a jelenlevciJ<et, van-e mris jelcilt az elnciki poziciora.
ffTff"T::javaslat 

nem e'k";"i;,';;rte, hogv u rturut6""duriikat kitortve az uranbaminden-

Bdkefi Lilszlo
Els6 alkapit6ny Ol6h Isrviin.

f"t;;"J::"^::ffimeekdrdezte a jelenlevciker, hogv van-e mds jercilt. Miutiin nern vort, kcr1c.

t;i:;;t:;;:'; 
#;f1!fi:i.tta, 

hogv a Kdzst{irds I tartdzkodds merrette etJbgadta ers6

Bdkefi L6,szlo
A mdsodik alelncik Dr. Buda pdter.

x":;;7:;'^::fffo-"onrdezte a jelenlevciker, hogv van-e m6s jeldlt. Miur6n nem volt, kdrre.

t;::::^y,::jirT;:,fr;!,::;tta, hoglt a Ki)zgyiitds egyhangri szavazattat etfogadta Dr. Budu

Bikefi Llszlo \

Kancelliir Juhiisz Lfuszlo.

i,rt;;':;:""::l,llott*unrdezte a jelenldvciket, hogy van-e m6s jer6rt. Miutrrn nem vort, kefte,

,:l:;;,:::::;,#:r,f,*ftotta, hogy a Kbzsyiitis egyhangri szavazattar erJbgadta ruhdsz.

Bdkefi L6szlo
Tzlrnokmester Csap6 Norbert.

t":;;:::i'^::::kmegkdrdezte 
a jelenldvciket, hogy van-e md' jelcilt. Miutiin nem volt, kirre.

t;!;;i:;:"rlLf,;:::::{.r"tta, hogy a Kbzgyiitds r tarttjz,kodtis metrett erJbgadta csapd Nor_

Juhdsz L|szlo
Z|szloor szerndlydre kdt szemdly re erkezett lavaslat

A levezetij elncik megk lrdezte a jelenldvciket, hogyhogy szavazzanak.

Jdvorszki Jdnos es Beres Gyula.

van-e m6s jelcilt. Miutiin nem volt, kerte,



Juhdszl 
nu^-t-! rz 8szavazato orszki Jdnos 38 szavazstot kapott, Bdres Gyula 7sGyuldt szavozta meg a testillet zdszldfirdnek.

Bdkefi Liszlo
A sz6mvizsg6l6 bizottsiig hiirom ftjb6l dll, elncjkcjt mazuk ISzucsik Istviin, palotai Salna", er-erri.", Richzird. _ <cjzril viilasztjik. A jelciltek: Dr.

:,.r';;":::Z::fflmeskdrd'ezte a jelenldvciket, hogy van-e m6s jercirt. Miut6n nem vort, kdrre.

Juhdsz Ldszldbizottstig,ffii *:y": f:,,"r,r;,;;":ry,!2:T::f":;f:ffii;,:: a szdmvizss,it,i

Juhdsz Ldszl, *"*d!!:lft1tt1' hogt o igen s nem is I drvdnyteren szavazatmeilett s testiitet einiikdnek /Ariiiri totta meg.

8. sz{mri nanirend:

iJillt' 
Llszlo felkdrte vrirkonyi Gycirgy ftikapitdny urat, hogy rsrnerresse a 2022.dvi progra-

V:lrkonyi Gycirgy
Az avatils iddn hamarabb le
meg. Mdrciusban lesz az el; :eki fopr6b6n njen
programot rcndezni a Gdrd )n9Len, megpr mas
jdt rinneplik, fel keil kdszril r Gdrdonyi Gd ul6-

y a vdrral vagy Keller. peterrel
s palyLzaq mellyel rndrciusig
dsokkal kapcsolatosan kcr.sl

t.

ri az ujfertiilymestereket, hogy

?;1,:::ln.ly 
kdrddse kapcs6n r.elverer citletet, a volr ticlcigon_

Dr. Pajr6k Grlbor

kel iszteler
osi engedte
t a Korhaz

a kci-
rol sz61d tcirvdny gyon-
drtdkri ingatlanok M Ft
mit 25 M Ft. Inne Ez.az ingatlan joval tcibbe r dr,
egyesrilet tekintetdben nem rill tadris ami jelen pillan atban az
kellene olyan kcizfeladat elliitiis vezet, de ha azok lenndnek is

k okzin a kormriny cjsszer,il_
ajdon6ba adnii. Ezek valo_

ezelesi jogot kapni, de a tcjr_
meg lehetn e nezni a haszna_

l.^r



mdnye szerint nem.j6rhat6 [t' ugy gondolja, a rendezvenyek megtartdsdra m6s lehetcis6ge?kell keresni,,akar a kor6bban .,ntii.tirrs zkkir;"';ep.ir.tet, vagy valamlyen egyh6 zi epi_

F'arkas Richiird

Minczer G6bor

Korrisy Gyula

Palotai SSndor

Juhiisz Lilszlo
A kdrd<iivet a fdkapitfiny miir kitoltotte ds visszarrilddse megtcirtdnt.

Boll6k Istvdn ,

az volt, hogy iit kdne gondolni ezeket, rigy veiik a tiidcigondozd dpiilete kicsi,obbnak taftan| a regi t6nciskola 6priletdne"k f'ehijitris:lt a Malom irton. ott lennehelyrik, illetve a laktanya epr.ilete.

Kormos Gyula

Juhilsz Llszlo
Javasolja' hogy a v6lasztm6ny es azerndksdg ez.eketa kdrddseket t6rgyarja meg.

Lv'



10J-l!!t' Ldszld megdllapftotta, hogy a Kbzgyiilds egyhangfi igen szavazattal et/bgadta a2022. dvi programot.

9. szimf napirend:

Juhdsz Laszlo felkerte Mdrton Kdroly urat, hogy rsmertesse a2022.dvipdnzrigyi tervet.

Miirlon Kriroly ismertette a2022. dvi pdnziigyr tervet.

Nyit6, penzesz.k6z0k,3 291312 foriri | 400 000, 6gg forrnr, bevire_lek osszesen 4 892 000. Kiad:lsok ol _ es konrm eg 200 000, egydbkoltsegek 220 ezer, f'ertdlyme.steri av db rendez,u, 600 ezer, koszor[_
zas, vtrag 150 ezet, csomagoloanyag irodaszer 50000, kcinyveldsi szolg6ltatds, 70 000,
bankkciltseg l0 000, iszdro pdnzkiszlet,3 5g2 000 fbrint A kiaclisok a bevJtelekkel egyezo-
en 4 892 000 fbrint.

Juhdsz Ldszld megdllapftotta, hogy a Kdzgy{ilds egyhangu igen s7avazsttal elfogadta tt2022. dvre sujkj pdnzijgti tervet.

10. sz{mf napirend:

Juhrisz L|szlo kerte a jelenlevoket, hogy testtilet munkilj:lval kapcsolatosan tegydk meg 6,szre-
vdtel e i ket, h ozzitszolitsai kat. .

Palotai S6ndor
H6rom javaslattal dlne a teshilet dinamiziil6sa drdekdben . Azt a lehetosdget keri az elnoksdg-ttil, frogy a kcjvetkezci nagysutto gora ezeker a gondolatati elciterjesztheise, majd a vilaszt-
m6nynak megvitatdsra.

Juhdsz L|szlo
A levelezcj list6n esetleg nyilvilnoss6 is Iehetne tenni a iavaslatot.

Moldvzin Mikl<is
A Tetenrv6r emlikmfi kapcs6n drdekl6dik, hogyan 6ll aziigy.

+

TiJbbhozzitszol6s nem ldven, Juh6sz Liszlo megkoszcinte a rdszvdtelt ds a Kcizgyrildst bezar-
ta.

Kmf.

Hitelesit6k:

L- L.
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Bdrczessy Andrds
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