JEGYZŐKÖNYV
A jelen jegyzőkönyv a VASÁRNAPI ISKOLAI SZÖVETSÉG (a továbbiakban: VISZ)
közgyűléséről készült.
A közgyűlés helyszíne a VISZ székhelye (2119 Pécel, Nyírfa utca 1.).
A közgyűlés időpontja: 2016. május 26, 17:00.
A közgyűlésen 19 VISZ-tag vett részt.
Arthur Monroe Taylor III. elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
közgyűlés nem határozatképes, mert a 93 tagból 19 van jelen, ezért tájékoztatta a tagokat,
hogy pótközgyűlést hív össze a meghívóban foglaltak szerint, azonos helyszínre.

Pótközgyűlés
Helyszín: lásd mint fent
Ideje: 2016. május 26., 18:00.
Jelen voltak: a VISZ-tagok közül 20 fő (a mellékelt jelenléti ív szerint), valamint Barta András
munkatárs és Bozsóki Zoltán, a Felügyelő Bizottság elnöke.
A közgyűlést Arthur Monroe Taylor III. elnök nyitotta meg.
A jelenléti ív alapján bejelentette, hogy 20 VISZ-tag jelent meg. Elmondta, hogy a közgyűlés
határozatképes a jelenlévő tagok számától függetlenül.
A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta Arthur Monroe Taylor III. elnököt levezető
elnöknek, Gyügyei Krisztinát jegyzőkönyvvezetőnek, Istenes Ritát és Csikós Mihályt pedig a
jegyzőkönyv hitelesítőinek.
Ezt követően ismertette a közgyűlés napirendi pontjait, melyek az alábbiak:

1)
2)
3)
4)
5)

Köszöntés, áhítat, imaközösség
Elnöki beszámoló – Arthur Monroe Taylor III. elnök
Pénzügyi beszámoló és éves költségvetés – Ambrusz Gábor alelnök
Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló – Ferenci Gábor főtitkár
A Felügyelő Bizottság jelentése – Bozsóki Zoltán, a Felügyelő Bizottság
elnöke
6) Az alapszabály módosításának tárgyalása és szavazás.

A közgyűlés megvitatta a napirenden szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint.

1./5 oldal

1.
Köszöntés, áhítat, imaközösség
Arthur Monroe Taylor III. elnök köszöntötte a megjelenteket, majd áhítatot tartott a János
ev. 17. részéből. Elmondta, hogy Jézus nemcsak a tanítványokért imádkozott, hanem azokért
is, akik majd később hisznek benne. Ő már akkor imádkozott értünk, mert tudta, hogy
szükségünk lesz rá. 3 fő területért járt közben:
-

ebben a világban őrizzen meg minket Isten.
megszentelődésünkért. Ez egy folyamat minden hívő életében.
hogy mindnyájan egyek legyünk. Bár különböző felekezetekből jövünk, egységben
vagyunk az alapvető hitbeli dolgok tekintetében és az elhívásunkban. Nem vagyunk
egyformák, de ez nem baj. Minden tagra szükség van. Kiegészítjük egymást a
szolgálatban.
Ha ezek megvannak az életünkben, Isten még jobban tud használni minket.

2.
Elnöki beszámoló
Arthur Monroe Taylor III. elnök tájékoztatta a közgyűlést az elnökség elmúlt évi
tevékenységéről (elnöki jelentés mellékelve).
Hálás, amiért a VISZ már 27 éve folytathatja szolgálatát.
Az elnökség 14 határozatot hozott az elmúlt év során.
Megköszönte az elnökségi tagok munkáját és odaszántságát, külön kiemelve a nem
Budapesten lakó elnökségi tagokat.
Elmondta, hogy a bevételek 6,9%-kal nőttek, a kiadások pedig csökkentek az elmúlt évben.
Ez részben annak köszönhető, hogy az elmúlt évben is részesültünk az EUROSPAN
támogatásból.
A beszámolót követően Arthur Monroe Taylor III. elnök szavazásra kérte fel a tagokat,
majd megállapította, hogy a közgyűlés az alábbi egyhangú határozatot hozta:
1/2016.KGY határozat
A közgyűlés az elnöki beszámolót elfogadja.

3.
Pénzügyi beszámoló és éves költségvetés

Ambrusz Gábor alelnök ismertette az elmúlt évről készült pénzügyi beszámolót.
Elmondta, hogy hálásak az elmúlt év pénzügyi eredményéért. Továbbra is szükség van arra,
hogy az Úr biztosítsa a forrásokat, és az anyagiakat jól használjuk fel.
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a saját tőke közel 30 millióra nőtt. Ennek legnagyobb
részét a tárgyi eszközök adják, melyek folyamatosan amortizálódnak.
Az értékesítés árbevétele az irodalmi anyagok és az Örömhír újság eladásából származik.
Múlt évben az adományok összege az előző évi 49 millióról 55 millió Ft-ra nőtt. Mind a
külföldi, mind a belföldi adományok növekedtek.
Az összes bevétel 67 millió Ft-ra nőtt.
2015-ben 20 millió Ft-ról 18 millióra csökkent az anyag jellegű kiadás. Ez főként a bérleti
díjak megszüntetése és két személygépkocsi értékesítése miatt történt.
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Elmondta, hogy az idei évben a havi összes kiadás átlag 5 millió Ft. A névkódra érkező
adományok 25%-kal növekedtek. Ez a pozitív változás lehetővé teszi újabb munkatársak
munkába állását.
Ferenci Gábor főtitkár közölte, hogy tavaly 3,85 millió Ft Eurospan támogatás érkezett
külföldről. Ezt a támogatást nagy összegű adományokból tudják biztosítani. Lehetséges, hogy
ebben az évben megszűnik, és jövőre már nem kapjuk.
Imádkozzunk, hogy legyenek továbbra is támogatók!
A pénzügyi beszámolót követően a közgyűlés rátért a következő napirendi pont
megvitatására.

4.
Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló
Ferenci Gábor főtitkár tájékoztatta a közgyűlést a VISZ éves közhasznúsági mellékletéről
(PK-142. éves beszámoló és közhasznúsági melléklet mellékelve).
Elmondta, hogy az SZJA 1%-ából befolyó összeg két évvel ezelőtt 548.000 Ft volt, az előző
évben pedig 534.000 Ft.
Az Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói közül 4 igen-nek kell lennie
ahhoz, hogy közhasznú maradhasson az egyesület. Ezek nagyobb része könnyen teljesül. Más
területen nem biztos, hogy az elvárás fölött alakul a mutató.
Az 1% bevételnek az összes bevétel 2%-át kellene elérnie. Ez nem teljesül nálunk.
Közölte, hogy nincs a közhasznú kiadástól eltérő tevékenységünk, így a kiadásaink a
közhasznú tevékenységhez kapcsolódnak.
Mindent egybe vetve stabilan meg tudjuk tartani a közhasznú státuszt.
A megjelent tagok megtekinthették az iratokat.
A fenti beszámolók elhangzását követően Arthur Monroe Taylor III. elnök felkérte a
közgyűlést, hogy szavazzon a VISZ gazdálkodására vonatkozó tájékoztatóról, az éves
beszámolóról és közhasznúsági mellékletről. Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással
meghozta az alábbi egyhangú határozatot:
2/2016.KGY határozat
A közgyűlés a VISZ anyagi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi; a VISZ
gazdálkodását, valamint a 2015. évi éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet
egyhangúlag jóváhagyja.

5.
A Felügyelő Bizottság jelentése
Bozsóki Zoltán, a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság elmúlt évi
tevékenységéről készült jelentést (a Felügyelő Bizottság jelentése mellékelve).
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6.
Az alapszabály módosításának tárgyalása és szavazás
Ferenci Gábor főtitkár elmondta, hogy az alapszabály jelenleg azt tartalmazza, hogy a
közgyűlés 3 évente 7 tagú elnökséget választ.
A törvény viszont megengedi, hogy ne konkrétan adott számú legyen az elnökség tagsága,
hanem tól-ig számot is meghatározhat az alapszabály.
Rotációs rendszerben is meghatározható az elnökség új tagjainak választása.
Szerinte át kell gondolni azt is, hogy hány egyházhoz tartozzanak az elnökségi tagok.
Ezek nehézségeket vetnek fel jelenleg.
A következő választás 2018-ban lesz.
Elmondta, hogy a jelenlévő tagok ¾-ének kell igennel szavaznia az alapszabály
módosításához.
Megkérdezte a megjelenteket, milyen létszámú elnökségi tagságot javasolnak. Min. 3 főnek
kell lennie.
Draskóczy Gábor VISZ-munkatárs jónak látja, hogy 5-9 főben határozza meg az
alapszabály az elnökség létszámát. Javasolta, hogy legalább 3 felekezetből legyenek tagok az
elnökségben.
Arthur Monroe Taylor III. elnök kevésnek tartja az 5 főt, mert előfordul, hogy nem jelenik
meg minden tag az ülésen. Véleménye szerint jobban megoszlik a felelősség, ha többen
vesznek részt a döntésben.
Csikós Mihály VISZ-munkatárs úgy látja, a VISZ tagjait kellene motiválni, hogy szívesen
vállalják az elnökségi tagságot. Szerinte nem kell csökkenteni az elnökség létszámát.
Ferenci Gábor főtitkár a hozzászólások tükrében visszavonta az alapszabály módosítására
vonatkozó javaslatát.
Arthur Monroe Taylor III. elnök megkérdezte, kíván-e valaki javaslatot tenni az
alapszabály módosítására. Miután javaslat nem hangzott el, megállapította, hogy a közgyűlés
jelenleg nem módosítja az alapszabályt.
Farkas Péter elnökségi tag megkérdezte, lehetne- e úgy módosítani az alapszabályt, hogy a
VISZ-munkatársak munkába lépésükkor automatikusan tagok is legyenek a VISZ-nél.
Ferenci Gábor főtitkár elmondta, hogy meg kell vizsgálni ennek jogi lehetőségeit. Javasolni
lehet a VISZ-tagságot a belépő munkatársaknak.
Csikós Mihály VISZ-munkatárs megköszönte az elnökség munkáját.
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