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Csatlós Árpádné

Az elnökségi ülés határozatképes, mert az elnökség mindhárom tagja részt vesz.
Az elnökségi ülésről az elnökség egyhangú döntése alapján nem készült hangfelvétel.
Napirendi pontok:
1. A 2012. évi mérleg és közhasznúsági jelentés megvitatása és elfogadása
Csatlós Árpádné az előzetesen kiküldött mérleget és közhasznúsági jelentést elfogadásra
javasolja.
Sebestyén Imre javításra javasolt néhány elírást, illetve az előző (2011. évi) bevételek
feltüntetésénél javítani javasolja a részletezést, mert a részösszegek nem adják ki az összesen
sorát.
Csatlós Árpádné és Farkas István támogatja a javasolt javításokat.
Az elnökség megtárgyalta az elnök javaslatát és Sebestyén Imre javítási javaslatait, és
egyhangú határozatot hozott, hogy a mérleget és a közhasznúsági jelentést Sebestyén Imre
javításaival az elnökség elfogadja. (31. sz. határozat)
2. A 2012. évben elvégzett feladatok áttekintése
A NAV-nak benyújtandó mérleg és közhasznúsági jelentés magában foglalja a 2012. évi
tevékenységi beszámolót is. Csatlós Árpádné elfogadásra javasolja a mérleg és közhasznúsági
jelentés ezen részeit is.
Az elnökség megtárgyalta az elnök javaslatát, és egyhangú határozatot hozott, hogy a 2012.
évi tevékenységi beszámolót elfogadja. (32. sz. határozat)
3. A 2013. évi tagdíjbefizetések és az egyesület aktuális gazdasági helyzetének áttekintése
Csatlós Árpádné tájékoztatta az elnökséget, hogy az áprilisi bankszámla kivonatot még nem
kapta meg. A tagok visszajelzése alapján 6 tagdíj áprilisban került befizetésre, ezt még
ellenőrizni kell az áprilisi kivonaton, egy tagunkat, Blaskovits Lászlót már hosszabb ideje nem
sikerült elérni, tagdíjat sem fizetett, a többi tagunk már korábban befizette a tagdíját, többen
támogatást is. Az egyesület pénzügyi helyzete stabil, a 2013. március végi bankszámla
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egyenlegünk 528.954 Ft, készpénzes pénztárunk nincs. Tartozásunk és kintlévőségünk – a
függőben lévő tagdíjakon kívül – nincs.
Az elnökség megtárgyalta és egyhangú szavazással elfogadta az elnök beszámolóját.
4. Egyebek
a. Taglétszám változásai
Csatlós Árpádné tájékoztatta az elnökséget a tagsági viszonyokkal kapcsolatos változásokról:
 2012. május 14. óta a következő tagok kérték felvételüket írásos kérelemmel, a
tagdíjat is befizették:
Fehér István
Plesovszki István
Az elnök elfogadásra javasolja a tagsági kérelmeket.
 Egy tagunk, Blaskovits László email címe nem elérhető, telefonon sem sikerült
felhívni, a postai értesítésre sem reagált, tagdíját sem fizette be, így őt jelenleg nem
tekintjük IBK egyesületi tagnak.
Az elnök javasolja, hogy a tagdíj befizetésének pótlásáig Blaskovits Lászlót ne
tekintsük IBK egyesületi tagnak a 2013. évre.
 A 2013. január 19-i tisztújító közgyűlésünket követően Szücs Károly kilépett az IBK
egyesületből.
Az elnök a kilépés tudomásul vételét javasolja.
 Az új belépő tagokkal együtt, a kilépőt és a tagdíjat nem fizetőt nem számítva jelenleg
35 fő az IBK egyesület taglétszáma, feltételezve, hogy áprilisban a 6 hátralékos tagdíj
befizetésre került az ígéreteknek megfelelően.
Az elnök a pontos taglétszám megállapításának elhalasztását javasolja a 2013. május
18-i közgyűlésre, melynek időpontjára már minden adat rendelkezésre fog állni.
Az elnökség megtárgyalta az új tagsági kérelmeket, elfogadja az elnök javaslatát, és
egyhangú határozatot hozott, hogy elfogadja az új tagok tagsági kérelmét, egyben üdvözlik
az új tagokat az IBK egyesület soraiban. Az elnökség egyhangúan elfogadja az elnök
javaslatát, hogy Blaskovits Lászlót mindaddig nem tekintjük IBK egyesületi tagnak, amíg a
2013. évi tagdíjat be nem fizeti. Az elnökség egyhangúan tudomásul vette Szücs Károly
kilépését. Az Elnökség egyhangúan elfogadja, hogy a pontos taglétszám a 2013. május 18-i
közgyűlésen kerül majd megállapításra. (33. sz. határozat)
b. Együttműködés, kapcsolatépítés árverező házakkal, bélyegkereskedőkkel
Csatlós Árpádné Javasolta, hogy törekedjünk közvetlen, konkrét együttműködésre az
árverező házakkal és a bélyegkereskedőkkel. Az elnökség közösen a következőket javasolja
egyeztetni a lehetséges partnerekkel:
 Az éves, őszi IBK Találkozó természetbeni támogatása (a találkozó költségeit fedező
árverésre tételek felajánlása, 2012-ben már a Darabanth Kft. és a Bélyegshop is
ajánlott fel tételeket, segítségüket ezúton is köszönjük!).
 Az éves őszi IBK Találkozóra kedvezményes vásárlási lehetőség (2012-ben a
Darabanth Kft. és a Bélyegshop is támogatta már tagjainkat ezzel a lehetőséggel,
segítségüket ezúton is köszönjük!).
 Elfekvő készletek kedvezményes megvásárlásának lehetősége (ez új kezdeményezés,
szeretnénk, ha tagjaink bizonyos időszakonként – havonta, negyedévente – ajánlatot
kapnának elfekvő tételek kedvezményes megvásárlására).
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Szeretnénk évente egy jótékonysági árverést szervezni felajánlott tételekből, melynek
teljes bevételét ifjúsági bélyegkiállítás és kapcsolódó programjainak támogatására
fordítanánk.
 Egyeztessünk a lehetséges partnerekkel további együttműködési lehetőségekről (pl.
kedvezmény szolgáltatásokból).
Az IBK egyesületet támogató, a velünk együttműködő árverező házak és bélyegkereskedők
logóit, elérhetőségeit feltüntetnénk a honlapunkon, az árverésekről, akciókról rendszeresen
tájékoztatnánk tagjainkat.
Az elnökség egyhangú határozatot hozott, hogy az árverező házakkal és a
bélyegkereskedőkkel az együttműködési lehetőségekről az egyeztetést el kell kezdeni, és az
erre vonatkozó megállapodásokat célszerű írásba foglalni. (34. sz. határozat)
A napirendi pontok megtárgyalása után az elnök megköszönte a részvételt, és 12:30-kor
berekesztette az ülést.
A határozatokat az elnök dokumentálja a határozatok nyilvántartásában.

Dátum: 2013.05.02.
Csatlós Árpádné
jegyzőkönyvvezető és elnök
Melléklet:
1. melléklet: 2013.05.02-i elnökségi határozatok
2. melléklet: Javított mérleg és közhasznúsági jelentés (külön csatolt pdf állomány)
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1. sz. melléklet: Határozatok
31. Az elnökség egyhangú határozatot hozott, hogy a mérleget és a közhasznúsági jelentést a javasolt
javításokkal az elnökség elfogadja.
32. Az elnökség egyhangú határozatot hozott, hogy a 2012. évi tevékenységi beszámolót elfogadja.
33. Az elnökség egyhangú határozatot hozott, hogy a beérkezett tagfelvételi kérelmeket az elnökség
elfogadja. A felvett tagok név szerint: Fehér István és Plesovszki István.
34. Az elnökség egyhangú határozatot hozott, hogy az árverező házakkal és a bélyegkereskedőkkel az
együttműködési lehetőségekről az egyeztetést el kell kezdeni, és az erre vonatkozó
megállapodásokat célszerű írásba foglalni.

Csatlós Árpádné
jegyzőkönyvvezető és elnök
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