JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Bencés Diákszövetség (9090 Pannonhalma, Vár 1.) Elnökségi Üléséről, 1016
Budapest, Somlói út 51. sz. alatt 2011. október 25. napján.
Jelen vannak:
az Elnökség tagjai (7 fő) a mellékelt jelenléti ív szerint
a BDSZ Ellenőrző Bizottságának (EB) tagja, Kapiller Péter
Gereben Ferenc és Hunyadi Márton meghívott vendégek
a diákszövetség 4 tagja hallgatóságként

Kukorelli István 18 óra 00 perckor az Elnökségi Ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az
Alapszabály értelmében az Elnökség határozatképes. Megállapítja, hogy az Alapszabály értelmében
az Elnökségi Ülést ő, Kukorelli István vezeti. Felkéri Deli Gergelyt jegyzőkönyvvezetőnek.
Kukorelli István javaslatára az Elnökség egyhangúlag megszavazza, hogy a meghívóban szereplő
1. napirend tárgyalását mellőzi, a 4. napirendi pontot pedig 2. és 3. napirendi pont között tárgyalja.
Az Elnökség a Főtitkár által készített előkészítő anyagok, az Ellenőrző Bizottság ajánlása és
határozata, valamint a könyvelő szakvéleményének ismertetése után hosszasan tanácskozik a
tagdíjrendelet alapkoncepciójáról. A legfontosabb sarkalatos kérdésekben konszenzus alakul ki:
1. A fiataloknak és az időseknek külön tagdíj kerül megállapításra, az erre vonatkozó korhatárokat
generális jelleggel az érettségitől eltelt évek száma (5 ill. 45 év) alapján fogjuk számítani. A tagdíj
mértéke 5000 ill. 500 Forint.
2. 2012. január 1-től a könyvelés szempontjából mindenki tiszta lappal indul, de korábbi tartozásait
természetesen kiegyenlítheti.
3. Tagdíjat csak tárgyévre lehet fizetni, előre nem.
4. A nem fizetőket szúrópróbaszerűen ellenőrizzük.
5. A tagdíj fizetésének hiányát pozitívan kommunikáljuk, azaz a tárgyévben befizetett tagdíj
mértékét közöljük. A Hírlevél karácsonyi számában az Elnökség erről kommunikét tesz közzé, és
mindenkivel közli 2010-es és 2011-es elmaradásait.
Az Elnökség nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli
István pedig kihirdette az alábbi
22/2011. (X.25.) ÚjEln. számú
határozatot:
Az Elnökség a tagdíjrendelet fenti koncepcióját elfogadja, egyúttal felkéri a főtitkárt, hogy a
végleges tagdíjrendeletet a következő elnökségi ülésre készítse elő.
Kovács Balázs a Nótahajó főszervezője pénzügyi és tartalmi beszámolójának valamint Bischof
Péter Mária Zarándoklatra vonatkozó beszámolójának meghallgatása után Elnökség nyílt
szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig
kihirdette az alábbi
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23/2011. (X.25.) ÚjEln. számú
határozatot:
Az Elnökség a Nótahajó és a Mária Zarándoklat pénzügyi és tartalmi beszámolóját elfogadja.
Kukorelli István a 2. napirendi pont tárgyalását megnyitja. Meghívott vendégünk, Gereben Ferenc
ismerteti a BDSz tiszteletbeli elnökének Faber Miklósnak az új elnökséghez intézett levelét. Faber
Miklós a levélben kifogásolja, hogy az egyetemi tagozatok szerepe a Küldöttgyűlésen
megnövekedett. A kifogás tekintetében Hortobágyi Cirill rendi delegált megjegyzi, hogy az
egyetemi tagozatok szerepének megnövekedéséről még a korábbi Elnökség határozott.
A továbbiakban Gereben Ferenc két érdemi javaslatot terjeszt elő. Az egyik egy BDSz Archívum
felállítására vonatkozik, a másik pedig a BDSz Almanach újjáélesztését indítványozza elő. Ezen
felvetések megvitatása után az Elnökség nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi
24/2011. (X. 25.) ÚjEln. számú
határozatot:
Az Elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy a két javaslat megvalósíthatóságát vizsgálja meg és
keressen pénzügyi forrást a megvalósításhoz. A megvalósítási terv elkészítésére vonatkozó
határidőt 2012. március 15-ben állapítja meg.
Kukorelli István a 4. napirendi pont tárgyalását megnyitja. Deli Gergely beszámol az NCApályázatok igen nehéz helyzetéről. Ismerteti, hogy a pályázatok kifizetése késik, és hogy emiatt
olyan összegről kell az elszámolást elkészíteni, amelyet a BDSz még meg sem kapott. Az Elnökség
nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig
kihirdette az alábbi
25/2011. (X. 25.) ÚjEln. számú
határozatot:
Az Elnökség az NCA pályázatokkal kapcsolatos beszámolót elfogadja, és felkéri Deli Gergelyt
az ügyek további intézésére.
Kukorelli István az 5. napirendi pont tárgyalását megnyitja.
Ebben szóba kerül Nagy Gáspár diáktársunk emlékházának az ügye. Itt az Elnökség úgy határoz,
hogy minden erre vonatkozó kommunikációs segítséget (honlap, levelezőlista, facebook) megad,
felelős: Deli Gergely.
Szóba kerül a levelezőlista ügye, amellyel kapcsolatban egy diáktársunk elektronikus levelekben
megküldött kifogásának megismerése után, az Elnökség a hivatalos szabályzatok alapján leszögezi,
hogy az érintett levelezőlista önszerveződésen alapuló, demokratikus levelezőlista, amely nem a
BDSz vagy az Elnökség hivatalos fóruma. Az Elnökség úgy határoz, hogy az erre vonatkozó,
megtévesztő tájékoztatás cseréjét fogja kezdeményezni a levelezőlista moderátoránál.
A honlappal kapcsolatos szerkesztési problémákkal kapcsolatban viszont leszögezi, hogy a
www.bencesdiak.hu a BDSZ Alapszabálya szerinti, hivatalos honlap. E felett a BDSz Elnökségének
korlátlan kontrollal kell rendelkeznie, hiszen az ott megjelent hírek, felhívások a BDSz hivatalos
megnyilvánulásainak tekinthetőek.
Az Alapszabály áttekintésére és reformjavaslatok kidolgozására a BDSz Elnöksége munkacsoportot
állít fel. A munkacsoport tagjai: Deli Gergely, Komáromi Zsolt, Péter Tamás és Szalay Kornél. A
munkacsoport javaslatát 2012. április 15-ig kell, hogy elkészítse.
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A Pax Hungaricáról és a Keresztény Civil Szervezetek Fórumáról Kapiller Péter számol be. Az
Elnökség helyesli Kapiller Péter delegálti státuszát a fent nevezett szervezetekbe. Kukorelli István
áttekinti ezen szervezetekkel való szorosabb együttműködés lehetőségét.
Az Elnökség elrendeli a raktáron lévő BDSz-pólók újraleltározását (felelős: Kovács Péter). Péter
Tamást leadta a győri gimnázium pontos igényeit.
A BDSz 2012-es naptárának készületeiről Bischof Péter és Péter Tamás beszámolnak. Az Elnökség
határoz a kampány megindításáról (honlap, levél osztályapáknak, felelős: Kovács Péter).
A Hírlevél kiadásával kapcsolatban az Elnökség meghallgatja Hunyadi Mártont. Hunyadi Márton a
technikai részletekre vonatkozó áttekintő jellegű ismertetése után az Elnökség úgy határoz, hogy
Hunyadi Mártont és Radics Ottót megbízza egy karácsonyi alternatív Hírlevél elkészítéséről. Ennek
ismeretében fog arról határozni, hogy 2012. január 1-től a fent említett két bencés diáktársunkat
bízza-e meg a Hírlevél szerkesztésével.
A fenti diskurzus után az Elnökség nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi
26/2011. (X.25.) ÚjEln. számú
határozatot:
Az Elnökség a fenti, 5. napirend alatti döntéseket a jegyzőkönyv szerinti tartalomban egy
határozatban megerősíti.
Kelt Budapesten, 2011. október 25. napján

Kukorelli István
levezető elnök

Deli Gergely
jegyzőkönyvvezető

Hortobágyi T. Cirill
hitelesítő
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