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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. Jegyzőkönyvvezető megválasztása
Csatlós Árpádné javasolta, hogy elvállalja a jegyzőkönyv vezetését.
Az elnökség egyhangú, nyílt szavazással elfogadta a javaslatot.
2. Logóhasználat iránti kérelem elbírálása
Csatlós Árpádné tájékoztatta az elnökséget, hogy Czibula Péter szeretné feltüntetni az IBK
egyesület logóját a 2015. évre kiadni tervezett Philatelista Calendárium elnevezésű
emlékívén.
Csatlós Árpádné a kérelem jóváhagyását javasolja, azzal a feltétellel, hogy a nyomtatásra kész
emlékív tervét még megtekinthetik az IBK elnökségi tagok, és annak alapján adja az IBK
elnökség végleges jóváhagyását.
Az elnökség megtárgyalta és egyhangú szavazással jáváhagyta a kérelmet /93. határozat/,
azaz hozzájárul az IBK egyesület logójának feltüntetéséhez a 2015. évi Philatelista
Calendárium emlékíven, azzal a feltétellel, hogy a nyomtatásra kész emlékív tervét még
megtekinthetik az IBK elnökségi tagok, és annak alapján adja az IBK elnökség végleges
jóváhagyását. A jóváhagyáshoz elegendő az elnökségi tagok elfogadó véleménye, elnökségi
ülés összehívása már nem szükséges. Amennyiben bármely elnökségi tag nem fogadja el az
emlékív tervét az IBK logóval, és nem születik közös jóváhagyás, akkor a kérelmet az IBK
elnöksége elutasítja újabb elnökségi ülés összehívása nélkül.
3. Tagsági kérelem elbírálása
Csatlós Árpádné tájékoztatta az elnökséget, hogy a legutóbbi elnökségi ülés óta (2014.
augusztus 29.) egy új tag nyújtott be jelentkezési lapot, Török László (az IBK Találkozón). A
tagdíját készpénzben átadta Csatlós Árpádnénak. Több IBK egyesületi tag etikai kifogást
emelt Török Lászlóval szemben, filatéliai üzleti és társasági hozzáállását nem tartják
megfelelőnek, ezért nem szeretnék az IBK egyesület tagjai közt tudni.
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A kapott visszajelzések alapján Csatlós Árpádné a jelentkezés elutasítását javasolja. A már
átvett tagdíj visszaadását javasolja.
Az elnökség megtárgyalta és egyhangú szavazással elutasította Török László tagfelvételi
kérelmét. /94. sz. határozat/ Az elnökség megbízza Csatlós Árpádnét, hogy tájékoztassa
Török Lászlót a tagfelvételi kérelem elutasításáról, és juttassa vissza Török Lászlónak a
tagdíjként átvett 2.650 Ft-ot.
4. IV. Szabolcsi Bélyegmikulás, Tiszadada – előkészületek
Csatlós Árpádné tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy a sorrendben immár negyedik
Szabolcsi Bélyegmikulás előkészületei rendben zajlanak. Az alkalmi postabélyegző tervét
Czibula Péter készítette el, a Magyar Posta már meg is kapta. A kihelyezett postahivatal és az
alkalmi postabélyegző a Magyar Posta támogatásából valósul meg, ezzel támogatja a Magyar
Posta a rendezvényünket. Szintén Czibula Péter tervezett emlékívet a Bélyegmikulás
tiszteletére, ahogyan a korábbi években is, az emlékív gyűjtői pénzügyi támogatással valósul
meg. Az ifjú bélyeggyűjtők számára számos ajándékot kaptunk a felnőtt gyűjtőktől, melyet
ezúton is hálásan köszönünk! Az ajándékokat idén is a Mikulás fogja átadni a gyermekeknek.
Programokkal, foglalkozásokkal is készülünk, hogy minél tartalmasabban teljen a Szabolcsi
Bélyegmikulás. A rendezvényt Tiszadada önkormányzata azzal támogatja, hogy
rendelkezésünkre bocsátja a Művelődési Házat, és vendégül lát minden résztvevőt egy
ünnepi ebédre. Hálás köszönetünk Tiszadada polgármesterének a támogatásért és Kovács
Gézának a szervezésért!
Az elnökségi tagok megköszönték a tájékoztatást, és az előkészületeket rendben lévőnek
találták.
5. V. Bélyegkarácsony, Budapest – előkészületek
Csatlós Árpádné tájékoztatta az elnökségi tagokat, hogy az IBK egyesület idén is támogatja a
MABÉOSZ székházban az Ifjúságért Szakosztály által megrendezett Bélyegkarácsonyt. Már
ötödik alkalommal kerül sor erre a rendezvényre, melyet az IBK a kezdetektől fogva támogat.
Idén is részt vesznek tagjaink az előkészületekben, a rendezésben, tagjaink támogatásával
valósul meg az ingyenes büfé. A szervezés legnagyobb részét Angyal Erzsébet IBK egyesületi
tagunk végzi, aki egyben az Ifjúságért Szakosztály elnöke is. Kérjük, hogy aki szívén viseli a
jövő bélyeggyűjtő generációinak kinevelését, és ideje, energiája is engedi, segítsen Erzsikének
a rengeteg előkészületi munkában!
Az elnökségi tagok megköszönték a tájékoztatást, és az előkészületeket rendben lévőnek
találták.
6. IBK Kalendárium 2015
Csatlós Árpádné tájékoztatta az elnökségi tagokat, hogy már készül a 2015. évre szóló IBK
Kalendárium, melyet várhatóan még decemberben megkapnak az IBK tagjai és támogatói.
Sebestyén Imre felhívta rá a figyelmet, hogy az IBK jövőre ünnepli majd 10 fennállását, ezért
javasolja, hogy az IBK Kalendáriumban is ez legyen a fő téma. Csatlós Árpádné és Farkas
István támogatta a javaslatot.
Az elnökségi tagok megköszönték a tájékoztatást, a javaslatokat támogatták.
7. Egyebek
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Egyéb napirendi pont nem volt.
A napirendi pontok megtárgyalása után az elnök megköszönte a részvételt, és 20:00 órakor
berekesztette az ülést.
A határozatokat az elnök dokumentálja a határozatok nyilvántartásában.

Dátum: 2014.11.18.
Csatlós Árpádné
jegyzőkönyvvezető és elnök
Melléklet:
1. melléklet: 2014.11.18-i elnökségi határozatok
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1. sz. melléklet: Határozatok
93. Az elnökség egyhangú határozatot hozott, hogy a Philatelista Calendáriumon az IBK egyesületi
logó használatához hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy a véglegesnek szánt emlékív terv alapján
adja az IBK elnökség a végső jóváhagyását.
94. Az elnökség egyhangú határozatot hozott, hogy elutasítja Török László tagfelvételi kérelmét.
Indoklás: Több IBK egyesületi tag részéről etikai kifogás merült fel Török Lászlóval szemben, ezért
az elnökség nem támogatja tagfelvételi kérelmét. Csatlós Árpádné tájékoztassa Török Lászlót az
elutasításról, annak indoklásáról, és juttassa vissza a tagdíjra korábban átvett 2.650 Ft-ot.

Csatlós Árpádné
jegyzőkönyvvezető és elnök
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