
Jegyzőkönyv 

A Bakony és Balaton KKKE megismételt közgyűléséről 

2022. május 30. 16.20 óra, Berhida, Polgármesteri Hivatal 

 

Pergő Margit elnök megállapítja, hogy a résztvevők száma a jelenléti ív szerint 15 fő, a közgyűlés 

határozatképes. 

 

Jegyzőkönyv vezetőnek javasolja Kontics Monika munkaszervezet vezetőt. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Gyenge Katalint és Varga Mihályt 

A jelenlévők egyhangúlag megszavazták: 

 

4/2022. (05.30) Közgyűlési határozat 

A Bakony és Balaton KKKE közgyűlése úgy dönt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének Kontics 

Monikát választja. 

 

5/2022. (05.30) Közgyűlési határozat 

A jegyzőkönyv hitelesítőjének Gyenge Katalint és Varga Mihályt választja 

 

Napirendi pontok 

1. 2021. évi beszámoló elfogadása 

 Éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás, közhasznúsági jelentés, FB beszámoló 

2. Tájékoztatás tagi jogviszonyokról (zárt ülés) 

 

Az egyesület közgyűlése egyhangúlag elfogadta 

 

6/2022. (05.30) Közgyűlési határozat 

A Bakony és Balaton KKKE közgyűlése úgy dönt, hogy  a közgyűlés napirendjeit az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadta 

 

Az egyesület közgyűlése egyhangúlag elfogadta 

 

7/2022. (05.30) Közgyűlési határozat 

A Bakony és Balaton KKKE közgyűlése úgy dönt, hogy  a közgyűlés a tagi jogviszony felülvizsgálatáról 

szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja 

 

1. Napirendi pont 

Pergő Margit elnök elmondta, hogy az elnökség és a Felügyelő bizottság az anyagokat áttekintette, a 

beszámolót alátámasztottnak tekintette az alábbi két módosítással, melyet az ülés előtt a 

munkaszervezet a könyveléssel átvezettetett. 

A kimutatás 3. számú mellékletében a tőkeváltozás összege helyesen 513 e Ft. 

A közhasznúsági jelentésben pedig megszűnt az eddigi támogatásonkénti elszámolási kötelezettség, 

az a kiegészítő mellékletbe került át. 

A módosítások, melyek technikai jellegűek az ülés előtt már a könyvelés által átvezetésre kerültek.  

A Felügyelő bizottság jelentését felolvasta. 

Kontics Monika munakszervezet vezető röviden összefoglalta a tavalyi évben végzett szakmai munkát 

a beszámolónak megfelelő tartalommal. 

 

Kérdés a beszámolóval kapcsolatosan nem merült fel, a határozati javaslatokat az elnök szavaztatta 

 

  

https://www.bakonyesbalaton.hu/media/hirek/files/Evesbeszamolo2021bbkkke003.pdf
https://www.bakonyesbalaton.hu/media/hirek/files/bbkkbeszamolo-2021.pdf
https://www.bakonyesbalaton.hu/media/hirek/files/kozhasznusagijelentesdraft.pdf


8/2022. (05.30) számú Közgyűlési határozat  

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése a Felügyelő Bizottság 2021. évi 
gazdálkodásról szóló jelentését elfogadja.  
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta 
 
9/2022. (05.30) számú Közgyűlési határozat  

A Bakony és Balaton KKKE közgyűlése úgy dönt, hogy a 2021. évi összevont egyszerűsített éves 
beszámolót eredmény és mérlegkimutatást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az alábbi 
pénzügyi adatokkal:  

a) az eszközök és források egyező végösszege 17214 eFt, 
b) a közhasznú tevékenység eredménye 3 583 eFt,  
c) a vállalkozási tevékenységet nem végzett, így annak eredménye nulla Ft.  

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta 
 
10/2022. (05.30) számú Közgyűlési határozat  
A Bakony és Balaton KKKE közgyűlése úgy dönt, hogy a 2021. évi közhasznúsági jelentést és szöveges 

beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta 

 

 

16.45 perckor a második napirendi pont tárgyalásához az elnök zárt ülést rendelt el. 

 

Jegyzőkönyvet késztette: 

 

Kontics Monika 

 

 

Jóváhagyta 

 

 

 

Pergő Margit 

elnök 

 

 

 

Hitelesítette 

 

 

 

Gyenge Katalin  Varga Mihály 

  




