
JEGYZİKÖNYV 
 
 
 
amely készült 2005. év július hó 26. napján 14.00  órakor, Bükkábrány Polgármesteri 
Hivatal hivatalos helyiségében  a Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület 
alakuló közgyőlésérıl. 
 
Tóth-Móricz Péter levezetı elnök megnyitja a közgyőlést és köszönti a megjelenteket. 
 
Megállapítja, hogy az alakuló közgyőlést a jelenléti ív szerint jelen lévı tagok tartják. 
 
A levezetı elnök megállapítja, hogy az alakuló  közgyőlésen 10 fı alapító tag  vesz részt. 
 
Ezt követıen a levezetı elnök a közgyőlés jegyzıkönyvének vezetésére javasolja Török 
Zsigmondnét, míg a hitelesítık személyére Csató Lászlót és Fekete Lászlót. 
 
A jelenlevı tagok részérıl a jegyzıkönyvvezetı és hitelesítık személyére más javaslat nem 
hangzik el.  
 
Ezt követıen a közgyőlés egyhangúan elfogadja a jegyzıkönyvvezetı és a hitelesítık 
személyét. 
 
  Jegyzıkönyvvezetı:   Török Zsigmondné 
  Hitelesítık:   Csató László     
                 Fekete László      
 
A levezetı elnök ismerteti a napirendi pontokat. 
 
NAPIRENDI PONTOK:  
 
1.) Egyesület megalakulása. 
2.) Alapszabály elfogadása. 
3.) Tisztségviselık megválasztása. 
4.) Egyebek. 
 
A napirendre vonatkozóan egyéb javaslat észrevétel nem érkezik. 
A levezetı elnök kéri a jelenlévıket, hogy szavazzanak, elfogadják-e a napirendi pontok ilyen 
sorrendben történı tárgyalását. 
 
A jelenlévık a napirendi pontok ilyen sorrendben történı lefolytatását egyhangúan 
elfogadják.   
 
A közgyőlés a 1.) napirendi pont tárgyalásával megkezdi munkáját. 
 
1.) Egyesület megalakulása 
 
A levezetı elnök elıadja, hogy a községben több évtizedeken keresztül a lakosság aktív tagjai 
közül sokan a mélymővelésben és a helyi külfejtéses szénbányászatban kaptak 
munkalehetıséget. A mélymővelésben dolgozó szénbányászok a Borsodi Szénmedence 
területén kaptak munkát, melyek a rendszerváltással, illetve szerkezetátalakítások folytán 
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szüntek meg. Bányászati érzelmekre alapozva a községben a volt munkavállalók részére egy 
olyan helyet szeretnénk biztosítani, ahol ezen közösség tagjai összejöveteleken keresztől a 
bányászti hagyományokat továbbra is megtudják ırizni. Terveink szerint egy bányász 
emlékház létrehozását kezdeményezzük, ezen emberek és a jövı nemzedékének 
hagyományápolása és emlékezése céljából. 
Mindezek után a jelenlévı tagok egyhangúlag kinyílvánítják akaratukat az egyesület 
létrehozásáról. 

 
Ezt követıen a tagok meghozzák az 1/2005. határozatot: 

 
A jelenlévık az egyesület megalakulását egyhangúan elhatározzák. A jelenlévık 
egyhangúlag elhatározzák, hogy közhasznú szervezetet kívánnak létrehozni. 
 
 
A közgyőlés a 2.) napirendi pont tárgyalásával folytatja  munkáját. 
 
2.) Az Egyesület Alapszabályának elfogadása 
 
Tóth-Móricz Péter ismerteti az Alapszabály tervezetét. Ezen belül ismerteti az Alapszabály 
kötelezı elemeit, majd részletesen kitér a vezetı tisztségviselık jogaira és kötelezettségeire, 
hatáskörére, összeférhetetlenségi szabályaira, valamint a tagjainak jogaira és kötelezettségeire.  
Elıadja, hogy nevet, székhelyet, tisztségviselıket kell válsztani, meg kell állapítani a tagdíj 
összegét, továbbá tisztázni kell mindazt, amit alapszabályi szinten kívánnak rendezni. 
 
Az alapító tagok közötti megbeszélést követıen a következı elhatározásra jutottak: 
 
A tagok meghozzák a 2/2005. határozatot: 

 
Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület 
Az egyesület székhelye: 3422 Bükkábrány, Vöröshadsereg út 32. szám 
Az egyesület levelezési címe: 3422 Bükkábrány, Petıfi út 36. szám 
Az alapító tagok 4 tagú Elnökség (1 egyesület elnöke + 1 ügyvezetı elnök + 2 elnökségi tag) 
választását és 3 tagú Számvizsgáló Bizottság (1 elnök + 2 tag ) felállítását határozzák el.  
 
Az alapító tagok az Alapszabály egyéb rendelkezéseit is megvitatják és értelmezik. 
 
Az 2.) napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel javaslat nem érkezik.  
 
A levezetı elnök szavazásra bocsátja a javaslatot.  
 
Ezt követıen a tagok meghozzák a 3/2005. határozatot: 

 
A jelenlévık a Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület Alapszabályát 
egyhangúan elfogaják.  
A tagdíj összegét 2005. év vonatkozásában az alábbiak szerint határozza meg a közgyőlés: 
1.000,- Ft/fı/év, azaz: Egyezer 00/100 forint /fı/év, vagy  legalább 2 óra társadalmi 
munkával történı megváltással, melyet tárgyév december hó 31. napjáig kell a tagoknak az 
egyesület pénztárába befizetni. 
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Ezután a közgyőlés a 3.) napirendi pont tárgyalásával folytatja  munkáját. 
 
3.) Tisztségviselık megválasztása 
 
A levezetı elnök elıadja, hogy az elnökség tagjainak személyére az alábbi javaslatok 
érkeztek:  
egyesület elnöke: Unger Péter, ügyvezetı elnök: Halmai György, elnökségi tagok: Szép Pál, 
Tóth-Móricz Péter.  
 
A Számvizsgáló Bizottság tagjainak javasolják: elnök: Druzsbovszki István, tagok: Fekete 
László, Török Zsigmondné. 
 
A jelenlévık részérıl egyéb javaslat nem érkezik, a levezetı elnök szavazásra teszi fel a 
tisztségviselık személyét.  
 
A levezetı elnök ismerteti az elnökség, és a felügyelı bizottság választása vonatkozásában a 
szavazás eredményét. 
 
Ezt követıen a tagok meghozzák a 4/2005. határozatot: 

 
A közgyőlés egyhangúan megválasztotta az egyesület elnökének: Unger Pétert, ügyvezetı 
elnöknek: Halmai Györgyöt, elnökségi tagoknak: Szép Pált, Tóth-Móricz Pétert.  
 
A közgyőlés egyhangúan megválsztotta a Számvizsgáló Bizottság elnökének: Druzsbovszki 
Istvánt, tagoknak: Fekete Lászlót, Török Zsigmondnét. 
 
A megválasztott tisztségviselık megköszönik a tagság bizalmát. 
 
 
Ezután a közgyőlés a 4.) napirendi pont tárgyalásával folytatja  munkáját. 
 
4.) Egyéb 
 
A Közgyőlés megbízza az Elnökséget, hogy a Mőködési Szabályzat tervezetét, valamint a 
Számvizsgáló Bizottságot, hogy a fegyelmi szabályzatot dolgozza ki, melyeket a tagság a 
legközelebbi közgyőlésen vitat meg és fogad el. 
 
Ezek után a levezetı elnök sok sikert kíván a Egyesületnek és 16.00 órakor az ülést bezárja. 
 
Melléklet: 1 db Alapszabály 
 

K.m.f. 
 
 ____________________________ ____________________________ 
 Tóth-Móricz Péter Török Zsigmondné 
 - levezetı elnök - - jegyzıkönyvvezetı -  
 
 
 ____________________________ ____________________________ 
 Csató László Fekete László  
 - jkv. hitelesítı - - jkv. hitelesítı - 


