Jegyzőkönyv
Készült: a Budapesti Társasházi Közös Képviselők Közhasznú Egyesülete 2015. május
28.-án 17.15 h-kor megtartott üléséről. Az ülés helye: 1015 Budapest: Gyorskocsi u.11-13.
(illetve 105 Budapest Batthyány utca 3.)
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven feltüntetett alapító tagok és tagok
Napirend:
1,/ A közgyűlés képviselőinek megválasztása. Határozatképesség megállapítása. A levezető
elnök felolvassa és ismerteti a szavazásra előterjesztett napirendi pontokat.
2./ 2014.évi gazdálkodási év ismertetése részletezése, elszámolás mérleg szerint, és a
Felügyelő Bizottsági beszámoló meghallgatása. A gazdálkodási éves munka , elfogadása.
3,/ 2015. évi gazdálkodása, tervezet. Az éves gazdasági lehetőségek munka, felvázolása,
megbeszélése. Javaslatok megvitatása, elfogadása.
4./ Jelentkezők bemutatása, írásos jelentkezések ismertetése, elbírálása.
5./ Tagsági, egyesületi kérdések és javaslatok-felvetések megvitatása. Határozat nélkül
1 Napirend
12015. (05.28.) számú határozat
A közgyűlés a napirendet egyhangúlag megszavazta.
Szavazati arány: Egyhangúlag igen, tartózkodás, nem szavazat nem volt.
Az ülés érvényes határozatot hozott
Az egyesület elnöke javasolja, hogy a közgyűlés levezetőjének saját személyét, jegyzőkönyv
vezetőjéül Széchy Attilát és hitelesítőjéül a közgyűlés válassza meg Varjú Bálintot és Juhász
Lászlót.
2/2015. (05.28.) számú határozat
A közgyűlés levezető elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének személyére Széchy
Attilát elfogadta
Szavazati arány: Szavazati arány: egyhangúlag igen, tartózkodás, nem szavazat nem volt.
Az ülés érvényes határozatott hozott
Az elnök megállapította a közgyűlés az alapszabály 22. pontja alapján határozatképes.
(továbbiakban határozatképes)
3/2015. (05.28.) számú határozat
A jegyzőkönyv hitelesítőjének Varjú Bálintot és Juhász Lászlót a közgyűlés
megválasztotta.
Szavazati arány: Egyhangúlag igen, tartózkodás, nem szavazat nem volt.
Az ülés érvényes határozatot hozott
2. Napirend
Széchy Attila levezető elnök: Üdvözli a megjelenteket. A bejelenti a januári közgyűlés
határozata alapján az alapszabály módosítását a Bíróságra beadták.
Széchy Attila.levezető elnök: Ismerteti a 2014 év gazdálkodását, felkéri a Felügyelő
Bizottság elnökét a gazdálkodásról a Bizottsági véleményt ismertesse. A felügyelő Bizottság
elnöke elmondja a teljes pénzügyi iratanyagot a Bizottság megkapta annak tagjai azt
áttanulmányozták és a 2014 évi gazdálkodást rendben találták. A Bizottság javasolja a 2014
évi munka és a mérlegbeszámoló elfogadását.
Kéri a jelenlévőket, hogy az ismertetett programhoz, alapszabály tervezethez szóljanak
hozzá, tegyenek javaslatokat. Kérdés javaslat nem volt
Az ülésen a szavazás a következők szerint zajlik: az alapító okirat elfogadásáról, nyílt
szavazással, kerül sor a döntés meghozatalára. . Kérem, aki egyetért kézfelnyújtással
jelezze.

4/2015. (05.28.) számú határozat
Az ismertetett beszámolóval kapcsolatban nem hangzott el további vélemény, feltételezem,
hogy azt elfogadásra alkalmasnak találják. Amennyiben nincs erre vonatkozó hozzászólás,
szavazásra teszem fel a beszámoló és a mérleg elfogadását.
Az elnök megállapítja a közgyűlés változatlan összetételben határozatképes.
Megállapítom, hogy az egyesület beszámolóját és mérlegét, jelen közgyűlés elfogadta.
Szavazati arány: egyhangúlag igen, tartózkodás , nem szavazat nem volt.
Az ülés érvényes határozatott hozott
3. Napirend
Széchy Attila. levezető elnök: Ismerteti a 2015 év gazdálkodási elképzeléseket, melynek
lényege, hogy az alapszabályban meghatározott célok érdekében forrásokat lehessen
bevonni. Az év második felében fórumot kívánnak tartani a tagok és az érdeklődök részére.
Ennek szervezése nyáron megtörténik.
Hozzászólások:
Juhász László tiszteletbeli elnök hangsúlyozza az Önkormányzattal közösen tartott
fórumokon nagyobb érdeklődést lehet elérni, a fórumokat hirdessük az Önkormányzat
bevonásával.
5/2015. (05.28.) számú határozat
Az ismertetett tervezettel kapcsolatban nem hangzott el további vélemény, feltételezem,
hogy azt elfogadásra alkalmasnak találják. Amennyiben nincs erre vonatkozó hozzászólás,
szavazásra teszem fel a tervezetet.
Az elnök megállapítja a közgyűlés változatlan összetételben határozatképes.
Megállapítom, hogy az egyesület 2015 évi tervezetet elfogadta.
Szavazati arány: egyhangúlag igen, tartózkodás, nem szavazat nem volt.
Az ülés érvényes határozatott hozott
4. Napirend
Az elnök ismerteti, az előzetes telefonon jelentkező nem jelenet meg, ezért a napirend
aktualitását vesztette.
A levezető elnök megköszöni az egyesület tagjainak a részvételét.
Az BKTKKKE közgyűlését az egyesület elnöke 18.15 h-kor bezárta.
kmf.
levezető elnök
Széchy Attila sk.
hitelesítő
Varjú Bálint sk.

jegyzőkönyvvezető
Széchy Attila sk.
hitelesítő
Juhász László sk,

