AZ INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGEK
FELÉPÍTÉSÉT TÁMOGATÓ EGYESÜLET
2015. FEBRUÁR 7-I RENDES
KÖZGYÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
1. A KÖZGYÜLÉS HELYE ÉS IDEJE
Az Integrált Közösségek Felépítését Támogató Egyesület (a továbbiakban Egyesület) a 17.
közgyűlését a következő címen tartotta:
1115 Budapest, Sárbogárdi út 17.

A közgyűlés ideje a címben jelzett:
2015. február 7. 20 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:
S. Gábor

- Pécs

S. Gáborné (Márta) - Pécs
H. Jánosné (Mária) – Budakalász
T. Lászlóné

- München

-
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Távolmaradó: T. László (egyéb elfoglaltsága miatt)
Összesen 10 fő – ebből 1 tag maradt távol a közgyűléstől. A határozatképesség megállapításe
Az Egyesület érvényes alapszabálya alapján a közgyűlés 2/3 +1 fő esetén határozatképes. A tagok
száma 10 fő a közgyűlés az említett szabály alapján 7 főtől határozatképes. Miután jelenlévő tagok
száma a 9 fő megállapítjuk, hogy a közgyűlés határozatképes.

3. NAPIRENDI PONTOK
A közgyűlés napirendi pontjai:
1. Beszámoló a 2014-es évről
2. Az Alapszabály átdolgozásának törvényi követelménye
3. A tagság „fiatalításával” kapcsolatos teendők
4. Az egyesület honlapjának létrehozása

4. A KÖZGYŰLÉS LEFOLYÁSA
A közgyűlés elnöke Cs. Vilmos megbizonyosodik afelől, hogy a Pécsről és Budakalászról
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: pénzügyi beszámoló a 2014-es évről
Az egyesület munkája továbbra is a Katolikus Ifjúsági Hittudományi oktatása és Nyári
Tábor szervezése. Néhány nagy ünnephez kapcsolódó teológia előadással kiegészítve.
Valamint a Pécsi Gesztényi Közösséggel való együttműködés.
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Az elnök jelzi, hogy a tavalyihoz hasonlóan most is tételesen ismertetni kívánja az
Egyesület pénzügyi bevételeit és kiadásait a rendelkezésre álló és bemutatott
számlatörténetek alapján.
Az elnök beszámolóját az Egyesület 8 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül
elfogadta.

2. Napirendi pont – Új Alapszabály elfogadásának szükségessége
Az elnök jelzi, hogy az Új Polgári Törvénykönyv bevezetése megköveteli, hogy az
Egyesület is az új formai követelményeknek is megfelelő alapszabályt dolgozzék ki.
N. Dániel javasolja, hogy az Augusztus végére tervezett nyári tábor megfelelő
alkalmat ad arra, hogy egy általa a Civil Szervezetek honlapján elérhető
útmutatásnak megfelelő új alapszabályt megvitassanak és elfogadjanakCs. Judit felveti, hogy az Egyesület jelenlegi neve nehézkes, illetve, hogy az
Egyesület létrejöttét ihlető Müncheni testvérszervezetnek nehézségei lehetnek a
névhasználattal kapcsolatban.
Ezen a ponton egy ötletbörze alakult ki egy új név bevezetéséről. Hosszabb a
jegyzőkönyv szempontjából nem lényeges közös gondolkodás után a közgyűlés
arra jutott, hogy az új Alapszabályban változtassuk meg az Egyesület nevét,
amennyiben ennek egyéb akadálya nem merül fel: Zöld Rózsa egyesületre, utalva
ezzel az Integrált Közösség egyik szimbólumára. Ezzel elkerülhetőnek tűnnek a
jelenlegi nehézségek- Ugyanitt a székhely Sárbogárdi út 17-be való áthelyezéséről
is egyezség született. Ennek tisztán gyakorlati oka van. Mivel a Karinthy úton nincs
állandó lakó, az Egyesületnek jövő postaküldemények túl későn érkeznek meg az
Elnökhöz.
3. Napirendi pont - A tagság összetételének fiatalítása
Az egyesület munkájában egyre kevésbé részt venni tudó H. házaspár jelzi, hogy
csak a létszám további csökkenésének elkerülése végett nem léptek ki az
Egyesületből, de egészségesnek tartanák, hogy aközben felnőtté vált és
megházasodott ifjú párok: Mint a Nemes-Czopf és Godányi házaspár jobban illene
tagságba, már a valóban elvégzett önkéntes munkáik alapján is. Az Elnök az
érveket meghallgatva, azt javasolta, hogy az augusztus végére összehívandó
rendkívüli közgyűlésre kérjék fel a megnevezett lehetséges tagokat, ha azok a
meghívásnak eleget kívánnak tenni.
4. Az Egyesület honlapja
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N. Dániel jelezte, hogy a gemeinde.hu domain-nevet az Egyesület már korábban
megvásárolta, de a honlap elindításával folyamatos műszaki nehézségek adódtak,
amelyek az Egyesület jogi személy mivolta miatt jóval nehezebben intézhetők,
mint egy magánszemély esetében. Felhívta a tagok figyelmét, hogy a sulbudapest@googlegroup.com levelezőlista folyamatosan működik, a
www.gemeinde.hu honlapot pedig miharabb ismét elérhetővé kívánjuk tenni.
Amint ez sikerül a levelezési listán értesíteni fogja a tagságot.

5. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATA
Az Egyesület Közgyűlése a lefolytatott szavazások alapján: 9:0 arányban az Elnök beszámolóját
megszavazata.
Valamint határozatott hozott az új Alapszabály és a tagság fiatalítása céljából egy a 2015.
augusztus hónapban összehívandó rendkívüli közgyűlés szükségességéről is.
Itt rögzíti azt is, hogy előbb a lehetséges tagságcsere és utána az új alapszabály tervezete kerüljön
napirendre.

Budapest, 2015. február 7.

Cs. Vilmos
a közgyűlés elnöke

N. Dániel
jegyzőkönyvvezető
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N.né M. Mária
hitelesítő

