BFTE elnökségi ülés 2014. évi 2.
jegyzőkönyv

Helye: 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet
Ideje: 2014.07.09., szerda, 17:00
Napirend:
1.
Rendkívüli taggyűlés időpontja, előkészítése
2.
Egyesületi tagokká választás
Jelenlevő elnökségi tagok:
Boronkai József, Makár Richárd, Apró Gergely, Jakab Zoltán, Makár Marietta
Elnökségi ülések ütemterve, taggyűlés időpontja, előkészítése
Boronkai József:
Rendkívüli taggyűlést kell összehívnunk a közhasznúsági kérelmünkre kapott bírósági végzés
szerint.
A javasolt időpont 2014. július 30, szerda 16.00.
Az Alapszabályt kell módosítanunk, melyben a közhasznúságunkat kell kiemelni.
A közgyűlés elé az alábbi javaslat menne:
Az Alapszabályban a II.-es pont két részre tagolódik.
Új elem:
II/A. Az egyesület közhasznú tevékenységei
1. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 4 §
1/p értelmében
2. Sporttevékenység:
Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése a 2004 évi I
törvény a sportról 49§ c)- e) értelmében
3. Természetvédelem
A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása
az 1996. évi LIII törvény a természet védelméről 64§ (1) bekezdése értelmében

II/B. Az egyesület céljai, tevékenységei
1. A BFTE célja a természetjárás népszerűsítése, egészséges életmódra nevelés elősegítése,
propagálása. Természetismeret, honismeret és környezeti nevelés mentén a természethez való
helyes viszonyulás kialakításának elősegítése.
helyett
1. A BFTE célja a természetjárás népszerűsítése, egészséges életmódra nevelés elősegítése,
propagálása. Természetismeret, honismeret és környezeti nevelés mentén a természethez való
helyes viszonyulás kialakításának elősegítése közhasznú céljainak figyelembe vételével
2. változatlan
3. Szakmai tevékenységként természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó, egyéb szervezetek által felkért és önálló kezdeményezésként indított
közművelődési és sport célú táborok, túrák, versenyek és egyéb rendezvények szervezése,
lebonyolítása.
helyett
3. Szakmai tevékenységként természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó, egyéb szervezetek által felkért és önálló kezdeményezésként indított
közművelődési és sport célú táborok, túrák, versenyek és egyéb rendezvények szervezése,
lebonyolítása közhasznú tevékenységként.
4. - 9. változatlan
10. Gazdálkodási, vállalkozási tevékenységet folytat annak érdekében, hogy céljai eléréséhez a
pénzeszközöket biztosítsa. A gazdasági tevékenység korlátja, hogy ne veszélyeztesse céljait.
Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt az alapszabályban
meghatározott tevékenységre kell fordítania.
helyett
10. Gazdálkodási, vállalkozási tevékenységet folytat annak érdekében, hogy céljai eléréséhez a
pénzeszközöket biztosítsa. A gazdasági tevékenység korlátja, hogy ne veszélyeztesse az
Alapszabályban foglalt céljait. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja
fel, azt az alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységre kell fordítania.
11. Az Egyesület szolgáltatásait tagjain kívül mások is igénybe vehetik.
helyett
11. Az Egyesület közhasznú és nem közhasznú szolgáltatásait tagjain kívül mások is igénybe
vehetik.

Egyesületi tagokká választás
Makár Richárd:
Az előző elnökségi ülés óta 3 fő jelezte belépési szándékát 2017.07.01-én.
………………………………………………………………………………………………………
Boronkai József:
Kérem a tagok felvételéről szavazzunk.
A tagok belépése egyhangúlag elfogadva. BFTE/2014/2 határozat

Miskolc, 2014. július 9.

………………………………
Lejegyezte: Makár Marietta
Ellenjegyezte:

………………………………
Boronkai József

………………………………
Apró Gergely

………………………………
Makár Richárd

………………………………
Jakab Zoltán

