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A szervezet neve, székhelye: Bencés Diákszövetség, 9090 Pannonhalma, Vár 1. 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

I. A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) 

a. közgyűlés           b. elnökség              c. kuratórium             d. egyéb: 

II. Az ülés időpontja, helye: 

2020. december 5. (szombat) 10 óra 00 perc 

Tekintettel az egyre erősödő COVID-19 fertőzés okozta humánjárványra az elnökségi ülésre 

online módon, a Jitsi Meet ingyenes szolgáltatásának igénybevételével, videó konferencia 

keretében került sor. 

III. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: 

Az Elnökség részéről: 

Nógrádi László (elnök); Hornyák Levente (főtitkár); Hardi Titusz OSB (elnökségi tag); Juhász 

Norbert (elnökségi tag); dr. Kovács Péter (elnökségi tag); dr. Szalay Kornél Géza (elnökségi 

tag); dr. Varga Gábor (elnökségi tag) 

A Felügyelőbizottság részéről: 

dr. Fejes Antal (tag) 

A tagság részéről: 

Szentirmay István 

IV. Az ülésen jelen lévők jegyzőkönyvvezetőt és egy jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak. 

Jegyzőkönyvvezető neve: Hornyák Levente 

Jegyzőkönyv hitelesítő neve: dr. Varga Gábor 

V. Az elnök a határozatképesség vizsgálata során megállapítja, hogy az ülés 

a. határozatképes 

b. nem határozatképes 
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VI. Napirend 

Napirend előtt Nógrádi László, a Bencés Diákszövetség elnöke köszönti a résztvevőket. 

A 2020. november 24-én megküldött meghívóban szereplő napirendi pontok: 

 

1. Napirend elfogadása 

2. Naptár 2021 

3. Szent Benedek szobor támogatása 

4. 2021. évi program tervek 

5. Egyéb aktualitások 

 

A megjelentek a fenti napirendi pontokat egyhangú szavazással, külön határozat hozatala 

nélkül elfogadták. 

VII. Határozathozatal 

1. Naptár 2021 

Nógrádi László: röviden beszámol a 2021. évi naptár készítéséről és ennek státuszáról. 

Hardi Titusz OSB: javasolja a naptár összköltségét maximalizálni 1.500.000 Ft-ban, amivel 

az Elnökség egyetértett. 

Az Elnökség rövid egyeztetés után nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett meghozta, Nógrádi László pedig kihirdette az alábbi határozatot: 

12/2020 (XII.5.) számú Elnökségi Határozat 

A Bencés Diákszövetség Elnöksége kifejezetten hozzájárul a 2021. évi naptárhoz 

kapcsolódó 500.000 Ft feletti vállalkozói szerződés megkötéséhez, továbbá amennyiben a 

2021. évi naptárhoz kapcsolódó költségek az 500.000 Ft-ot meghaladják, úgy az 500.000 

Ft feletti összeg átutalással történő kifizetéséhez. Az Elnökség felhatalmazza az Elnököt 

800 darab példányszámú naptár grafikai és nyomdai munkára a vállalkozói szerződés 

megkötésére, illetve a teljesítés igazolására. A 2021. évi naptárhoz kapcsolódó 

összköltség az 1.500.000 Ft-ot nem haladhatja meg. 

2. Szent Benedek szobor támogatása 

Nógrádi László: Szentbékkálla Község a jövő évben szobrot szeretne állítani Nursiai Szent 

Benedek, Európa védőszentje, a bencés rend alapítója és Szentbékkálla település névadója 

tiszteletére. Ehhez kapcsolódóan Szentbékkálla Község és Cirill főapát úr kérte a Bencés 

Diákszövetség segítségét. A Szent Benedek szobor megvalósítási költségének jelentős részét az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja, azonban a megvalósításhoz jelenleg még 1,4 

millió forint hiányzik. A szobor elkészítésére Bíró Lajos, Munkácsy Mihály-díjas 

szobrászművészt kérték fel. Bíró Lajos monumentális szobrászati munkásságát több mint 150 

köztéri szobor dicséri. 
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Az Elnökség rövid egyeztetés után nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett meghozta, Nógrádi László pedig kihirdette az alábbi határozatot: 

13/2020 (XII.5.) számú Elnökségi Határozat 

A Bencés Diákszövetség Elnöksége támogatja a Szentbékkállán felállítandó Szent 

Benedek szobrot és a szobor megvalósításához Szentbékkálla Község és Cirill főapát úr 

megkeresésére adománygyűjtést hirdet, továbbá saját forrásból is támogatja azt. 

3. 2021. évi program tervek 

Nógrádi László: elkérte a bencés rendhez kapcsolódó jövő évi programokat, amelyeket a 

naptárban is feltüntet. Sajnos a jelenlegi járványhelyzetben nagyon nehezen tervezhetők a jövő 

évi programok, ezért ezekre jövő évben a járványhelyzet alakulásától függően tudunk 

visszatérni. 

Ebben a napirendi pontban határozathozatal nem történt. 

A napirendi pontok megtárgyalását követően a Bencés Diákszövetséget érintő egyéb aktuális 

témák rövid megvitatása, ahol nem történt határozathozatal. Az Elnökség köszönettel veszi 

Szentirmay István diáktársunk önkéntes felajánlását, hogy segít a tagnyilvántartás 

aktualizálásában, karbantartásában. 

Nógrádi László megköszöni mindenkinek részvételt és 11 óra 10 perckor bezárja az ülést. 

 

Kelt: Budapesten, 2020. december 5. napján 

 

Aláírások: 

 

…............................................ 

Nógrádi László 

elnök 

 

…............................................ 

Hornyák Levente 

jegyzőkönyvvezető 

 

…............................................ 

dr. Varga Gábor 

jegyzőkönyv hitelesítő 


