Jegyzőkönyv,
amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről
készült.
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő:
A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.
Az elnök megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, a 24 tagból 13 fő jelen van.
Lovász László a mellékelt meghívóban közölt napirendet terjesztette elfogadásra a közgyűlés
elé:
1. Javaslat az alapszabály módosítására,
2. Javaslat tisztségviselők megválasztására
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendet.
1. Javaslat az alapszabály módosítására
Levezető elnök: ismerteti, hogy az egyesület alapszabálya módosítását az elnökség
megtárgyalta és a közgyűlésnek javasolja annak elfogadását a következők szerint:
Az 1.1 pont helyébe lép:
Az egyesület neve: BUDAI POLGÁROK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület
Az egyesület rövid neve: BUDAI POLGÁROK TÁRSASÁGA
Az alapszabály kiegészül a következő 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 pontokkal
2.3 Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden olyan
hazai és nemzetközi állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és
szövetségekkel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak
megvalósítását.
2.4 E célokat közhasznú tevékenységként, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül,
közhasznú egyesület formájában végzi.
A fentiekben meghatározott célokat pályázatokból, támogatásokból és a befizetett
tagdíjakból kívánja elérni.

2.5. Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi (1997. évi
CLVI. törvény 26. § c) pontja szerint:
5. kulturális tevékenység
6. kulturális örökség megóvása
7. műemlékvédelem
8. természetvédelem, állatvédelem
9. környezetvédelem

-212. emberi és állampolgári jogok védelme
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével
16. fogyasztóvédelem
18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése –ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások
19. euroatlanti integráció elősegítése
20. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által
igénybe vehető – szolgáltatások
23. bűnmegelőzés és áldozatvédelem
A VI. fejezet 6.9. pont első mondata módosul.
6.9. Az elnökség:
- A közgyűlés legalább 3, de legfeljebb 9 tagú elnökséget választ 3 évi időtartamra.
A VII. fejezet kiegészül
A VII. fejezet címe: Az egyesület tisztségviselőinek hatásköre, az egyesület
képviselete
7.3. Az egyesületet az elnök önállóan jogosult képviselni.
7.4. Az elnök akadályoztatása esetén egy elnökségi tag és az egyesületi titkár
jogosultak az egyesületet képviselni, és jogosultak az egyesület nevében együttes
aláírásra.
7.5. Az egyesület bankszámlája felett banki aláírásra jogosult a mindenkori elnök
önállóan, az egyesületi titkár és elnökségi tag együttesen, vagy az egyesületi titkár és
az elnökség által kijelölt tag együttesen.
7.6. Az elnökség felhatalmazhatja az elnökség egy tagját, valamint az egyesület
valamely tagját, hogy meghatározott ügyben az egyesületet együttesen képviseljék.
7.7. Az egyesület jegyzése akként történik, hogy a képviseletre jogosult vagy
jogosultak a nevét vagy nevüket az egyesület kézzel, géppel írt, előnyomott vagy
nyomtatott neve alá írják az aláírási címpéldány szerint.

Az alapszabály új VIII. és IX. fejezettel egészül ki, a korábbi fejezetek
sorszámozása ezt követő sorrendben következik.
VIII. Összeférhetetlenségi szabályok
8.1. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött
be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget,
amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az
Alapítók a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszik a Khsz. 8-9. §-ában írott
összeférhetetlenségi szabályokat.

-38.2. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.
IX. Az egyesület működése
9.1. Az egyesület rögzíti, hogy a törvényben és a jelen alapszabályban rögzített
közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
9.2. Az egyesület céljának biztosítása érdekében együttműködési szerződést köt a
hasonló tevékenységet ellátó szervezetekkel.
9.3. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és nem fogad el.
9.4. Az egyesület működése nyilvános. Jelen okirat szerinti működésének módját, a
szolgáltatások igénybevételének módját, valamint a beszámolói közléseket
nyilvánosságra kell hozni a határozathozatalt követő legkésőbb 15 napon belül, az
interneten, az egyesület honlapján.
9.5. Az évente kötelező közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartozik, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történő szavazáson. A
közhasznú jelentést nem kell semmilyen ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló
szervnek megküldeni, ugyanakkor a készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére
és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok betartását nem érinti.
A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét,
illetve összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
Az iratbetekintés
A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot
készíthet.
Az egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével
kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást
adni.

-4Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére
megküldeni.
Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért
iratbetekintést haladéktalanul egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt
megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által
előírt határidőben teljesíteni. Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást
vezetni, amelyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a
kérelem és teljesítésének ideje.

1/2010.03.30. HATÁROZAT: a közgyűlés egyhangú határozatával elfogadja az
alapszabály ismertetett módosítását és felkéri az elnököt, hogy a Fővárosi
Bíróságon a közhasznúsági nyilvántartásba vételt kérelmezze a 1997. évi CLVI.
törvény 26. § c/6. pontja szerint.
2.Javaslat tisztségviselők megválasztására
Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy Rotyis József egyesületi elnök, Lovász
László és dr. Lovász Gabriella elnökségi tagok, más társadalmi megbízatásuk miatt a
továbbiakban nem vállalják a tisztségük betöltését, arról lemondtak, ezért az elnöki,
valamint az egyesületi titkári tisztség betöltésére választást kell tartani.
Felkérte az egyesület három tagját, hogy Jelölő Bizottságként tegyenek javaslatot a BPT új
elnökségére. A Jelölő Bizottság tagjai: Kőszegi Anna elnök, Iványi Tibor és Weisz Imre
tagok.
Elnök: megkérem Kőszegi Annát, hogy a Jelölő Bizottság javaslatát terjessze a közgyűlés
elé.
Kőszegi Anna: az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően öt elnökségi tagot javaslunk.
A Jelölő Bizottság a BPT elnökének javasoljuk: Széchy Attilát,
Az egyesület titkárának:
Cservék Ágnest
Levezető elnök kérdés, észrevétel, javaslat hiányában egyenkénti szavazásra bocsátja a
javaslatokat.
2/2010.03.30. HATÁROZAT: a közgyűlés egyhangú határozatával az egyesület
elnökének megválasztja Széchy Attilát.
3/2010.03.30. HATÁROZAT: a közgyűlés egyhangú határozatával az egyesület
titkárának megválasztja Cservék Ágnest.
Levezető elnök gratulál a megválasztottaknak, munkájukhoz sok sikert kíván és egyéb
kérdés hiányában a közgyűlést berekeszti.
Kmf.
……………………………
Remenyik Ildikó
jegyzőkönyvvezető

…………………………………. …………………….
Lovász László
Széchy Attila
levezető elnök
BPT elnök

