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Bakonyfly Kutató Mentő Egyesület     2017.12.28 napján tartott közgyűléséről

Helye: H-8420 Zirc – Tündérmajor Kápolna u 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Levezető elnök: Sipos László Jenő
Jegyzőkönyvvezető: Nemes István
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Csapó Péter
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Karsai Győző

Napirendek

1. 2017 Éves költségvetés elfogadása.
2. Éves programterv.
3. Előző évi beszámoló elfogadása.
4. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések.

Sipos László Jenő levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Köz-
gyűlés tagjai 60 % arányban megjelentek, így az ülés határozatképes. A napirendi pontokat a 
jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

1. Éves költségvetés elfogadása

A levezető elnök ismertette az éves költségvetés tervezetét, mellyel kapcsolatban hozzászólás  
nem hangzott el/az alábbi javaslatok hangozottak el:
Az egyesület működése, a tagok által befizetett tagdíjon kívül 140.000 Ft 
Zirc  város  működési  támogatásával  egészült  ki  2017 évben.  Sikeresen 
részt vettünk két eltűnt személy kutatásában, és a polgárőrség által szer-
vezett  mentési  gyakorlaton. Nagy hangsúlyt fektettünk a munkarepülés 
célú  Zirc  –  Tündérmajor  0176  hrsz.-ú  reptér  engedélyezésére,  amely 
megkapta  a  „B”  kategóriás  leszállóhely  minősítést.  Magánszemélyek 
120.000 ft-tal támogatták egyesületünket, melyet a reptér karbantartás-
ra, szélzsák vásárlásra fordítottunk. 

Határozat: a Közgyűlés 100%-os arányban elfogadta az éves költségvetést/a módosító javas-
latokkal kiegészítve elfogadta a költségvetést.

Hatályos: tárgyév december 31.

Határozat száma: 2017(év)/ 2 (ülések száma)/2017/2 (határozatszám).

2. Éves programterv

A levezető  elnök ismertette  az éves program tervezetét,  mellyel  kapcsolatban  hozzászólás  
nem hangzott el/az alábbi javaslatok hangozottak el:
.......................................................................................................................................................



Határozat: a Közgyűlés 100%.-os arányban  elfogadta az éves programtervezetet/a módosító  
javaslatokkal kiegészítve elfogadta a programtervezetet.

Hatályos: tárgyév december 31.

Határozat száma: 2017 (év)/ 2 (ülések száma)/2017/3 (határozatszám).

3. Előző évi beszámoló elfogadása

A Közgyűlés tagjai előzetesen, írásban megkapták az éves mérlegbeszámoló, valamint a köz-
hasznúsági jelentés1 FB2 által jóváhagyott tervezetét. Az éves beszámolóval kapcsolatban hoz-
zászólás nem hangzott el.

Határozat: a Közgyűlés 100%-os arányban elfogadta az éves mérlegbeszámolót és közhasznú-
sági jelentést.

Hatályos: tárgyév december 31.

Határozat száma: 2017(év)/ 2 (ülések száma)/ 4 (határozatszám).

4. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések

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

Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést berekesztette. A jelen jegyzőkönyv 
határozatait  Csapó Péter képviselő/titkár vezette be a Társaság/Szövetség/Egyesület határoza-
tának könyvébe.

Kmf.
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1 Csak közhasznú/kiemelkedően közhasznú szervezet esetén.
2 Amennyiben működik felügyelő bizottság a szervezetnél.


