
JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Bánki Donát Műszaki Egyesület,  2008. 04. 25. napján, 17 órai kezdettel tartott, 

alakuló Közgyűléséről.

A  mellékelt jelenléti ív szerinti alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) 

bekezdése szerint egyesület létrehozását határozták el, az alábbiak szerint:

Helye: Bakonybánk Kultúrház

A 2007. nov. 22.-én megalakult Bánki Donát Műszaki Klub vezetője, Turay Attila javasolja, hogy 

az alakuló Közgyűlés Levezető Elnökének a jelenlévők kérjék fel Dákai Józsefet.  Az alapító tagok 

a javaslatot egyhangúan megszavazták, Dákai József a felkérést elfogadja.

Levezető elnök: 

A Levezető elnök javasolja a jegyzőkönyv és a jelenléti ív vezetésére Nagyné Farkas Mariannt, 

jegyzőkönyv hitelesítésre pedig Németh József alapító tagot. A felkért személyek a felkérést 

elfogadták. Alapító tagok a jelöléseket egyhangúan támogatták. 

Az alakuló Közgyűlés (javasolt) napirendje:

1. Az Egyesület megalakulásának kimondása.

2. Az Egyesület Alapszabályának megállapítása.

3. Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása.

      4.   Az Egyesületi tagsági díjának meghatározása.

A napirendi pontokat az alakuló Közgyűlés tagjai egyhangúlag elfogadják.

Levezető elnök felkéri az alapító tagokat, hogy az Egyesület megalakulásának kimondása 

vonatkozásában szavazzanak. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú, 100%-os igen szavazattal 

az alábbi

1/2008……….. számú közgyűlési határozatot

hozta:

„A mellékelt  jelenléti  ív  szerint  alapító  tagok  kimondják  a   Bánki  Donát  Műszaki  Egyesület  

megalakulását.”

Hatályos: a nyilvántartásba vételről szóló bírósági végzés jogerőre emelkedésének napjától.

A 2. napirendi pont tárgyalásakor a Levezető elnök felkéri az alapító tagokat, hogy a mindenki 

számára átadott alapszabály elfogadásáról szavazzanak. Az alakuló Közgyűlés ezt követően nyílt 

szavazással, egyhangú, 100%-os igen szavazattal az alábbi



2/2008…………….  számú közgyűlési határozatot

hozta:

„A mellékelt jelenléti ív szerinti alapító tagok elfogadják az Egyesület külön okiratba foglalt  

Alapszabályát, amely okiratot a jelen alakuló Közgyűlés alkalmával megválasztott Elnök és a Titkár  

aláírásával hitelesít.”

A 3. napirendi pont tárgyalása során a Levezető elnök előadja, hogy a tisztségviselők titkos 

szavazással történő megválasztása szükséges. Javaslatot kér a tisztségviselők személyére 

vonatkozóan. 

Az alábbi személyekre érkezett javaslat: 

                 Elnök:  Turay Attila,

                 Titkár: Jánó Csaba,

                  Intézőbizottsági tagok: Major László,

                                                        Dr. Árvai Lajos,

                                                        Molnár Ferenc.

Ezután a Levezető elnök  elkészíti, majd kiosztja a jelöltekre vonatkozó szavazati lapokat és felkéri 

az alapító tagokat, hogy adják le szavazataikat. A szavazatok összeszámlálása után ismerteti a 

szavazás eredményét.

A Közgyűlés a 

3/2008……….  számú közgyűlési határozattal

Elnöknek (és intézőbizottsági tagnak) Turay Attila (lakcíme: 2885. Bakonybánk, Kossuth u  5.) urat,

4/2008………. számú közgyűlési határozattal

Titkárnak (és intézőbizottsági tagnak) Jánó Csaba (lakcíme: 2885. Bakonybánk, Kossuth u 88.)  

urat, 

                                          5/2008………... számú közgyűlési határozattal

Intézőbizottsági tagoknak

                           Major László (lakcíme: 2885. Bakonybánk, Kossuth u  28.) urat

                           Dr. Árvai Lajos (lakcíme: 2881. Ászár, Köztársaság út 4.) urat

                           Molnár Ferenc (lakcíme: 2885. Bakonybánk, Móricz Zs. u 1/a) urat 

választja meg. 

Az Egyesület képviseletére − az Alapszabály rendelkezéseinek alapján − az Intézőbizottság tagjai  

önállóan jogosultak.

Hatályos: a nyilvántartásba vételről szóló bírósági végzés jogerőre emelkedésének napjától.



A 4. napirendi pont megtárgyalásakor a Levezető elnök előadja a tagsági díj fizetésének rendjére 

vonatkozó javaslatát. Az ismertetést követően kérdés, javaslat a jelenlévők részéről nincs. 

Az alakuló Közgyűlés ezt követően nyílt szavazással, egyhangú, 100%-os igen szavazattal az alábbi

6/2008………….. számú közgyűlési határozatot

hozta:

„A tagdíj mértéke természetes személy esetén évi 3.000,- Ft, azaz Háromezer forint, jogi személy,  

esetén, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén évi 10.000,- Ft, azaz  

Tízezer forint, amely összeget minden év március 31. napjáig kell az Egyesület bankszámlájára  

befizetni. Az év közben csatlakozók a csatlakozás évében arányos tagdíjat fizetnek, melynek  

esedékessége – az első negyedév kivételével – a belépés napjától számított 30. nap, mértéke a  

belépést követő teljes hónapok számával arányos. Az első tagdíjfizetés 2008. évre esedékes.”

Hatályos: a nyilvántartásba vételről szóló bírósági végzés jogerőre emelkedésének napjától.

A Levezető Elnök bejelenti, hogy az Egyesület Alapszabályát benyújtják a Komárom-Esztergom 

Megyei Bírósághoz nyilvántartásba vétel céljából. E körben a Titkár köteles eljárni. 

− k.m.f. −

  

 

                                                       …......................................

                                                                   Dákai  József
Levezető elnök

              ..............................................                              .........................................   

               Nagyné Farkas Mariann                                           Németh József
jegyzőkönyv-vezető  jegyzőkönyv-hitelesítő


