
Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület    Bükkábrány, 2005. december 28. 
                            Bükkábrány                                              Ikt.szám: ………………….. …...
    
 
 

 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
a Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ülésérıl 

 
 

Az ülés helye: Bükkábrányi Önkormányzat önkormányzati helyisége 

Idıpontja: 2005. december 22.                     1430 óra 

Jelen vannak: 7 fı alapító tag     (a jelenléti ív alapján) 

 

                                      

 
NAPIRENDI PONTOK:  

 

I. Tájékoztatás a bírósági bejegyzéssel és a pályázati költségekkel kapcsolatban. 

II.  Egyebek. 

 
Unger Péter elnökség elnöke: Köszöntötte az ülésen megjelent alapító tagokat.  
 
Ezt követıen javaslat hangzott el a jegyzıkönyvvezetı és jegyzıkönyv hitelesítık személyére 
vonatkozóan. 
A javaslatot a jelenlévık személyekre történı egyenkénti szavazással egyhangúan elfogadták 
és az alábbi határozatot hozták: a 2005. év december 22-i Bükkábrányi Bányász 
Hagyományokért Egyesület ülés jegyzıkönyvének vezetésére Török Zsigmondnét, a 
jegyzıkönyv hitelesítésére Halmai Györgyöt és Fekete Lászlót választotta. 
 
Unger Péter: A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk.  
 
A napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat nem hangzott el.  
 
I. napirendi pont:   
 
Unger Péter: Tájékoztatást adott a testületnek arról, hogy a „Bükkábrányi Bányász 
Hagyományokért Egyesület” bírósági bejegyzése 2005. december 16-án megtörtént, így az 
egyesület elkezdhette hivatalosan is az alapszabályban foglaltaknak megfelelıen mőködését. 
Elıírás az egyesület részére az adószám megkérése. Ez megtörtént, így a számviteli törvény 
elıírásainak ill. az adójogszabályban rögzítetteknek eleget tettünk.  
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A Mezıkeresztes és Vidéke Takarékszövetkezet Bükkábrány kirendeltségénél a számlát 
megnyitottuk.  
Az egyesület pályázatot nyújtott be, amit elfogadtak és értékelés után az 500.000 Ft-ot 
számlánkra átutalták.  
A pályázatban foglaltaknak megfelelıen 250.000 Ft-ot felhalmozásra, ill. a maradék 250.000 
Ft-ot anyagköltségre fordítottuk. 
Szeretném tájékoztatni az egyesületalapító tagjait, hogy a 2005. december 31-ig történı 
szőkös elszámolás miatt ezen összeget az épület belsı felújítására, ill. tárlók elkészítésére 
használtuk fel. 
2006. január 31-ig ismét lehet pályázatot beadni a Bányász Mővelıdési Intézmények 
Szövetségéhez, valamint további pályázati lehetıségeket is szeretnénk felkutatni, kihasználni. 
Tájékoztatásul ennyit szerettem volna elmondani, és egyben kérem a tagokat, 
tájékoztatásomat fogadják el. 
 
A jelenlévı tagok egyhangúan elfogadták a tájékoztatás, és célként tőzték ki, hogy további 
források után néznek és minden lehetıséget kihasználva az alapító okiratban rögzítetteknek 
megfelelıen minél hamarabb a létesítményt átadják, az érdeklıdık számára. 
 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nincs?  
 
Akkor én megköszönöm, hogy eljöttetek, részt vettetek ezen az egyesületi ülésen. 
 
 

K.m.f. 
 
 

……………………………………… …………………………………………… 
        Unger Péter elnökség elnöke                Török Zsigmondné jegyzıkönyvvezetı 
 
 
 

Jegyzıkönyv hitelesítık: 
 
 

……………………………………         ……………………………….. 
             Halmai György  ügyvezetı elnök                                     Fekete László elnökségi tag 
 

 
 

 
 


