AZ INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGEK
FELÉPÍTÉSÉT TÁMOGATÓ EGYESÜLET
2012. MÁJUS 15-I RENDKÍVÜLI
KÖZGYÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
1. A KÖZGYÜLÉS HELYE ÉS IDEJE
Az Integrált Közösségek Felépítését Támogató Egyesület (a továbbiakban Egyesület) a 15.
közgyűlését a következő címen tartotta:
1115 Budapest, Sárbogárdi út 17.

A közgyűlés ideje a címben jelzett:
2012. május.15. 19 óra

2. JELENLÉVŐK ÉS TÁVOLMARADÓK
Személyesen jelen vannak:

Cs. Vilmos

– Budapest

Cs. Vilmosné (Judit)

– Budapest

N. Dániel

– Budapest

Nné M. Mária

– Budapest

H. János

– Budapest

Telekonferencián kapcsolódnak:
dr. C. Tamás

- München

S. László

– München

S. Gábor

- Pécs

S. Gáborné (Márta)

- Pécs

H. Jánosné (Mária)

- München

T. Lászlóné

- München
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T. László

- München

T. Katalin

- Budapest

B. Adél

- München

W. Mechtild

- München

H. Mónika

- Bécs

J. Hermann

- München

Távol maradtak:

Összesen 17 fő – ebből 5 tag maradt távol a közgyűléstől. A távolmaradás oka az esetek
többségében az egyesületi munkában való részvételi szándék megszűnése.

3. A HATÁROZATKÉPESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSE
Az Egyesület érvényes alapszabálya alapján a közgyűlés 2/3 +1 fő esetén határozatképes. A tagok
száma 17 fő a közgyűlés az említett szabály alapján 12 főtől határozatképes. Miután jelenlévő tagok
száma 12 fő megállapítjuk, hogy a közgyűlés határozatképes.

4. NAPIRENDI PONTOK
A közgyűlés egyetlen napirendi pontja:
1. Taglétszám revízió

5. A KÖZGYŰLÉS LEFOLYÁSA
A közgyűlés elnöke Cs. Vilmos megbizonyosodik afelől, hogy a Bécsből, Pécsről és Münchenből
telekonferencián kapcsolódó résztvevők megfelelő minőségben hallják-e szavait, majd köszönti
az egybegyűlteket.
A közgyűlés nyelve magyar.
Az elnök jelzi, a napirendi pontokat, amelynek tárgyalását megkezdi:
1. napirendi pont – az egyesület taglétszám revíziója
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Az egyesület munkája az elmúlt években nagymértékben beszűkült néhány teológia
előadás megtartására, illetve az ún. Szombat Iskola, mint bérmálási előkészítő kurzus
végzésére. Az egyesület adminisztrációs tevékenysége elsősorban az elnökre maradt, aki
néha támogatást kért és kapott ehhez a N. házaspártól. A tagok többsége megszűnt
tagdíjat is fizetni, néhány személytől semmilyen reakció nem érkezett az elmúlt 4-5 évben.
Az inaktív tagok rendkívül megnehezítik a közgyűlések összehívását is. Ezért a mostanra
nagy nehézségek árán összehívott közgyűlésen először azt kell tisztázni, hogy kik azok,
akik a továbbiakban részt kívánnak venni az egyesület munkájában.
Az elnök megállapítja, hogy a távolmaradt személyek közül T. Katalin, B. Adél és H. Mónika
jelezték, hogy a mostani lakhelyük és élethelyeztük nem teszi lehetővé a munkában való
részvételt. (3 személy)
W. Mechtild, a Müncheni Integrált Közösségre kívánja koncentrálni a tevékenységét. J.
Hermann pedig bőven a nyugdíjkorhatáron túl már nem képes aktív egyesületi munkára.
Miután a távol maradt személyek nem fizettek tagdíjat és nem is kívánnak az egyesület
munkájában a továbbiakban részt venni ők az egyesületből kilépnek. (2 személy)
A kapcsolódó személyek közül dr. C. Tamás, S. László jelzi, hogy a jelenlegi elfoglaltságuk
aktív részvételt nem tesz lehetővé, ezért az egyesült munkájában tevékenyen részt venni
sem tudnak. (2 személy)
Ugyanezt jelzi a T. házaspár Münchenből, mivel azonban ismét Budapestre kívánnak a
közeljövőben költözni, az Egyesület fönntarthatósága érdekében készek maradni.
A többi kapcsolódó személy jelzi, hogy készek egy leegyszerűsített reálisabb célkitűzést
követő egyesület fenntartásában.
Azaz a föntiek megállapításával az egyesület létszáma 17 főről 10 főre süllyedt:

Cs. Vilmos

– Budapest

Cs. Vilmosné (Judit)

– Budapest

N. Dániel

– Budapest
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Nné M. Mária

– Budapest

H. János

– Budapest

H. Jánosné (Mária)

- München

T. László

- München

T. Lászlóné

- München

S. Gábor

- Pécs

S. Gáborné (Márta)

- Pécs

Az elnök megállapítja, hogy az egyesületnek új Elnökséget és Számvizsgáló bizottságot
kell választania.
Az egyesületből kilépni kívánó és a tanácskozásban résztvevő Müncheni korábbi tagok
ezen a ponton a telefonos kapcsolaton keresztül elbúcsúznak. A közgyűlés hátralevő
részén nem kívánnak részt venni. Az elnök megköszöni korábbi tevékenységüket és
elbúcsúzik tőlük.
A megmaradt tagok rövid tanácskozás után a következő összetételt javasolják:
Elnökség:
Elnök: Cs. Vilmos, titkár H. János, jegyző Nné M. Mária
Számvizsgáló Bizottság: N. Dániel, H. Jánosné, Cs. Vilmosné.
Az elnök nyílt szavazást kér.
A jelenlévők az új elnökséget és számvizsgáló bizottságot egyhangúlag megszavazzák.
Az elnök jelzi, hogy C. Ákos és felesége Györgyi szívesen csatlakoznak az egyesülethez.
Ugyanezt jelezte S. János, dr. C László és felesége Ágnes Pécsről. A szombati iskola
szervezésében tevékenyen résztvevő fiatalok is megszólíthatók.
Az elnök javasolja a közgyűlésnek, hogy egy újabb időpontot szervezzen az újabb tagok
felvételével. S erre az új közgyűlésre kidolgozható az alapszabály módosítása is.
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6. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATA
Az Egyesület Közgyűlése a lefolytatott szavazások alapján: 10:0 arányban az új vezetőséget és
Számvizsgáló Bizottságot megszavazta.
Budapest, 2012. május 15.

Cs. Vilmos
a közgyűlés elnöke

N. Dániel
jegyzőkönyvvezető
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Nné M. Mária
hitelesítő

