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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      :              2006. január 19.                     1430 óra 

Jelen vannak:              8 fı alapító tag     (a jelenléti ív alapján) 

 

                                      

 
NAPIRENDI PONTOK:  

 

I. Tájékoztatás az egyesület 2005. évben végzett munkájáról. 

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 2006. év január 19-i Bükkábrányi Bányász Hagyományokért 
Egyesület ülés jegyzıkönyvének vezetésére Török Zsigmondnét, a jegyzıkönyv hitelesítésére  
Fekete Lászlót és Szép Pált választotta. 
 
Unger Péter: A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk.  
 
A napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat nem hangzott el.  
 
I. napirendi pont:   
 
A 2006. január 19-i ülésen Unger Péter úr az elnökség elnöke tájékoztatást adott a jelenlévı 
alapító tagok részére az egyesület 2005. évben végzett munkájáról. 
A tájékoztatójában elmondta, hogy a 2005. évben elnyert pályázat díját, ami 500.000 Ft, mire 
használta fel az egyesület. 250.000 Ft kifizetésre került az ingatlan belsı munkálatainak 
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elvégzésére, valamint tárlók készítésére. A további 250.000 Ft pedig a belsı munkálatok 
elvégzésének a munkadíjára lett kifizetve. 
Tájékoztatta az alapító tagokat, hogy a Bányamunkás újság újabb pályázati lehetıséget írt ki. 
Szeretnénk újabb pályázatot, illetve minden lehetıséget megragadva újabb pályázatokat 
beadni. A Bányamunkás újságban megjelent pályázat elkészítését és benyújtását már a jövı 
hét elején szeretnénk elkészíteni és minél hamarabb eljuttatni az illetékesekhez. 
Tájékoztatójában elmondta, hogy 2006. januárjában az ME. Rt. Bükkábrányi Bánya 
Szakszervezeti Bizottsága az egyesület számára átutalt 300.000 Ft-ot. Ez az összeg a külsı 
nyílászárók cseréjére lesz felhasználva. Megrendeltünk 3 db nagy, 3 db kismérető ablakot, 
illetve a bejárati ajtót, mivel az is cserére szorul. Ezeknek az összege 293.000 Ft.  
A tetıszerkezet nem megfelelı állapota miatt a lécek kicserélésére és a takarófólia feltevésére 
lenne sürgısen szükség. A cserepek állapota elfogadható, tehát a lécek cseréje után újbóli 
felhasználásra kerülne (alkalomadtán majd ez is kicserélıdne). A tetıszerkezet felújítására az 
ingatlan állapotának a megóvása miatt lenne sürgısen szükség. 
Az elnök úr elmondta, hogy az egyesület számláján jelenleg 686.000 Ft áll rendelkezésre. 
Végezetül javasolta a jelenlévı alapító tagoknak az ingatlanon eddig elvégzett belsı 
munkálatainak a megtekintését. 
A jelenlévı alapító tagok az elnök úr javaslatát egyhangúan elfogadták és megnézték az 
ingatlan eddig elvégzett belsı munkálatait. 
 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nincs?  
 
Akkor én megköszönöm, hogy eljöttetek, részt vettetek ezen az ülésen. 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

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

Jegyzıkönyv hitelesítık: 
 
 

……………………………………         ……………………………….. 
             Fekete László elnökségi tag                                                Szép Pál elnökségi tag 
 

 
 

 
 

 


