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Jegyzokonyv

A Bakony es Balaton KKKE elektronikus uton megtartott donteshozatalarol

A kozgyules meghirdetese a szokasos e-mail utjan tortenfi osszehivassal tortent, valamint

megjelent a Bakony es Balaton KKKE honlapjan 2021.05.10-en.

A COV1D-19 okozta kulonleges jogrend alapjan kihirdetett veszelyhelyzetben Magyarorszag
Kormanyanak 502/2020 (XI.16) Korm. rend, biztositja az elektronikus szavazas jogi hatteret
https://net.jogtar.hu/iogszabaly?docid=A200Q502.KOR&dbnum=l

3. §(1) A 2. §-ban foglalt kivetellel a jogi szemely donteshozo szervenek ulese - ideertve koidottgyuiest es a reszkozgyulest is - nem

tarthato meg oiyan mddon, hogy az a tag szemelyes reszvetelet igenyetje, abban az esetben Bern, ha az Oles e rendefet
hatalybalepesekor mar osszehivasra kerutt,

(2) A jogi szemely donteshozo szervenek
a) Olese a tag elektronikus hfrkozld eszk&z igenybevetelevef torteno reszvetefevel tarthato meg, vagy
b) hatarozathozatalara - ha a jogi szemelyre vonatkozo torvenyt eloiras az ules tartasa nelkuii donteshozatalt nem zarja ki - az
Ogyvezetes kezdemenyezesere ules tartasa nelkul is sor kerulhet,
akkor is, ha a jogi szemely letesitd okirata e iehetdsegekrol es annak felteteleiro! nem vagy az e rendel&tben foglattaktol elterden
rendeikezik.
4. § (1) Ha a jogi szemely letesitd okirata az elektronikus hirkozlo eszkozok hasznalatanak, itletve az ules tartasa nelkOli
donteshozatalnak a szabalyairol nem, vagy e rendeletben foglaltaktol elterden rendeikezik, ezeknek a szabalyoknak a megallapitasara
es a tagokkal valo koziesere a jogi szemely Ogyvezetese - tobb onalltian eljaro vezeto tisztsegviseld eseten a munkaltatoi jogok
gyakorlasara fetjogositott vezeto tisztsegviseld -jogosult a kovetkezo rendelkezesek betartasa mellett:
a) a napirendre vonatkozo reszletes tajekoztatas nem melldzhetd [Ptk. 3:17. § (3) bekezdese], es a hatarozat tervezetet a taggal kozolni
kell,
b) elektronikus hirkdzlo eszkdz utjan valo jelenl&tre vonatkozdan
ba) meg kell hatarozni az igenybe veheto, a tagok azonosftasat es a tagok kozotti kolcsonos es korlatozasmentes kommunikacidt
biztosfto elektronikus hirkozlo eszkozoket es informatikai alkalrnazasokat,
bb) ha a jogi szemely Ogyvezetese a tagokat (kepviseloiket) szemelyesen nem ismeri, meg kell hatarozni a szemelyazonossag
igazolasanak modjat,
c) ules tartasa nelkuii donteshozatal eseten
ca) a szavazat megkuldesere legalabb 15 napot kell biztositani,
cb) a Ptk. 3:20. § (2) es (4) bekezdeset alkalmazni kell,
cc) a tag a donteshozd szetv tttesenek dsszehivasat vagy ar efefcrron/frtfs hinkozid eszfcoz utjan v&fo megtartasat nem kezdemenyezheti,
cd) a fag szavazata akkor ervenyes, ha abbol egyertelmuen megailapfthato a tag szemelye (nev, lakohely vagy szekhely, szervezet
eseten kepviselojenek neve), a szavazasra bocsatott hatarozattervezet megjelolese - tdbb hatarozati javaslat eseten a
hatarozattervezetek sorszama - es az arra adott szavazat. es
ce) a tag a szavazatat a 7. §-ban meghatarozott mddon is megkuldheti.
(2) A jogi szemety felugyelobizottsaga tagjanak es a jogi szemely allando konyvvizsgalojanak tajekoztatasara es a donteshozo szerv
ulesen vald reszvetelere a tagokkal azonos mddon kerul sor
(3) A jogi szemely erre kijelolt vezetd tisztsegviseldje vezeti le a donteshozo szerv uleset, es kesziti el a ddnteshozo szerv ulesenek
jegyzokonyvet, A jegyzokonyvben rogziteni kell az Oles megtartasanak korulmenyeit is. Jelenleti ivet nem kell kesziteni, azonban a
jegyzokonyvnek tartalrnaznia kell az ulesen elektronikus hirkdzlo eszkdz utjan reszt vevo tagok adatait. A jegyzSkonyvet az ul&st
levezeto vezeto tisztsegviselo irja a/a.
(4) A jogi szemely Ogyvezetese koteles - ideertve a rendelkezesere allo elektronikus hirkozlo eszkoz vagy mas szemelyazonosit&st
lehetove tevo elektronikus eszkoz segitesevel torteno tajekoztatast is - megtenni mindent annak erdekeben, hogy a tagok a
donteshozataflal osszefuggd, az (1) bekezdes szerinti tajekoztatast es okiratokat megkapjak, valamint, hogy a meghozott dontesekrol
tajekoztatast kapjanak.

Ptk. 3:20. § [Hatarozathozatal Oles tartasa nelkul]
(1) Ha a ietesfto okirat a hatarozathozatalt ules tartasa nelkQI is lehetove teszi, az ilyen hatarozathozatatt az Ogyvezetes a hatarozat
tervezetenek a tagok vagy alapltok reszere tortend megkutdesevel kezdemenyezi. A tagok vagy alapitok szamara a tervezet
kezhezveteletol szamitott legalabb nyotcnapos hatariddt kell biztositani arra, hogy szavazatukat megkuldjek az Ogyvezetes reszere.
(2) Az Oles tartasa nelkuii donteshozatal soran e torvenynek a hatarozatkepessegre es szavazasra vonatkozo rendelkezeseit azzal az
elteresse! kell alkalmazni, hogy a hatarozathozatali eljaras akkor eredmenyes, ha legalabb annyi szavazatot megkOldenek az
Ogyvezetes reszere. amennyi szavazati jogot kepviselo tag vagy alapito jelenlete a hatarozatkepessegehez szukseges lenne ules
tartasa eseten.
(3) Ha barmely tag vagy alapito az ules megtartasat kivanja, a legfobb szerv uleset az Qgyvezetesnek dssze kell hivnia.
(4) A szavazasra megszabott hatarido utolso napjat kdvetd harom napon belOl - ha valamennyi tag vagy alapito szavazata ezt
megelozoen erkezik meg, akkor az utolso szavazat beerkezesenek napjatol szamitott harom napon belul - az Ogyvezetes megallapitja a
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w\vw.b;ikon ve s bain rot \.\n\ eredmenyet, es azt tovabbi harom napon belut kozli a tagokkal vagy az alapitokkal. A hatarozathozataf napja a szavazasi

hsitarfdd utofso napja, ha valamennyiszavazat korabban be&rkeztk, akkor az utolso szavazat be&rkezes&nek napja.

Ennek ertelmeben 2020. majus 11. 16.00 ora es 2020 majus 26-a 16.00 ora kozotti

idointervallumban kezdemenyezem a 2020 evi beszamolo, kozhasznusagi jelentes

eiektronikus szavazas utjan torteno elfogadasat.

Napiren:

1. 2020. evi beszamolok elfogadasa (hatarozati javaslatok)

* Felugyelo BizottsaR ielentese

* Qsszevont egyszerusftett eves beszamolo

* Kozhasznusagi' jelentes, ^ves szove^es beszamold

* Onkormanyzatokszamara keszult kiegeszito beszamolo

A tagok szavazatukat az alabbi feluleten adhattak le 2021.05.2-an 16.00 oraig:

https://forms.Rle/WCXtueeQnKxF4m9m8

Afeluletlezarult.

A szavazasra jogosult tagok szama: 68

Donteshez szukseges szavazatok szama: 34

Leadott szavazatok szama: 38

A donteshozatal ervenyes

A meghozott hatarozatok:

igen
nem

tartozkodik

igen
nem

tartozkodik

5/2021 online elfogadott sz. Kozgyulesi hatarozat A Bakony es
Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesiilet kozgyulese a Felugyelo
Bizottsag jelenteset elfogadja.

38
0
0

6/2021 online elfogadott sz. Kozgyulesi hatarozat A 2020. evi
osszevont egyszerusitett eves beszamolot eredmeny es
merlegkimutatast az eloterjesztesnek megfeleloen elfogadja az alabbi
penzugyi adatokkal: a) az eszkdzok es forrasok egyezo vegosszege
13 616 eFt,b) a kozhasznu tevekenyseg eredmenye 5 925 eFt, c) a
vallalkozasi tevekenyseget nem vegzett, igy annak eredmenye nulla
Ft.

38
0
0

7/2021 online elfogadott sz, Kozgyulesi hatarozat A 2020. evi
kozhasznusagi jelentest es szoveges beszamolot az eloterjesztesnek

megfeleloen elfogadja
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igen
nem

tartozkodik

igen
nem

tartozkodik

38
0
0

8/2021 online elfogadott sz. KSzgyiilesi hat£rozat 1. A 2020. evi
onkormanyzatok szamara keszult kiegeszito beszamolot eifogadja. 2.
Megbizza az egyesulet elnoket, hogy az anyagot az onkormanyzatok

szamara elektronikus uton kiildje meg.
38
0
0

A jegyzSkonyvet keszitette:

Kontics Monika

munkaszervezet vezeto

Bakony es Balaton k :'.paja
Kozhasznu Egyesulet

8181 Ben*.da, Veszpremi ut 1-3.
Adoszam: 19383578-1-19

69400*17-10044647-00000000
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ELNOKi DONT&EK AZ 502/2020 (XI.16) KORM. REND 4. §-ANAK FELHATALMAZASA

ALAPJAN

1/2021 (05.26) elnoki domes
Az 5/2021 online elfogadott. Kozgyulesi hatarozat alapjan a Bakony es Balaton Keleti Kapuja
Kozhasznu Egyesulet kozgyulese neveben a Felugyelo Bizottsag jelenteset elfogadom.

2/2021 (05.26) elnoki dontes
A 6/2021 online elfogadott Kozgyulesi hatarozat alapjan a Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu
Egyesulet 2020. evi osszevont egyszerusltett eves beszamolojat, eredmeny es merlegkimutatasat az
eloterjesztesnek megfeleloen elfogadom az alabbi penziigyi adatokkal:
a) az eszkozok es forrasok egyezo vegosszege 13 616 eFt,
b) a kb'zhasznu tevekenyseg eredmenye 5 925 eFt,
c) a vallalkozasi tevekenyseget nem vegzett, fgy annak eredmenye nulla Ft.

3/2021 (05.26) elnoki dontes
A 7/2021 online elfogadott Kozgyiilesi hatarozat alapjan a Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu
Egyesulet 2020. evi kozhasznusagi jelenteset es szoveges beszamolojat az eloterjesztesnek
megfeleloen elfogadom.

4/2021 (05.26) elnoki dontes
A 8/2021 online elfogadott Kozgyulesi hatarozat alapjan
1. A 2020. evi onkormanyzatok szamara keszuit kiegeszito beszamolot elfogadom.
2. Elrendelem, hogy az anyag az onkormanyzatok szamara elektronikus uton megkuldesre keriiljon.

Berhida, 2021. majus 27.
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