
Jegyzőkönyv 
a Budai Képzőművész Egyesület (BUKET) 2014. november 8. napján tartott 

közgyűléséről 
 
Időpont: 2014. november 8. szombat 10.30 óra. 
Helyszín: 1028. Budapest, Gazda utca 22.  
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerinti tagok és meghívottak. 
 
A BUKET elnöke, Tarcsányi Ottilia  megállapította, hogy a tagok állandó létszáma 30 fő, a 
jelenléti ív szerint jelen van 23 fő. Az alapszabály szerint a közgyűlés akkor határozatképes, 
ha azon a leadható szavaztok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Ennek 
megfelelően a közgyűlés megtartásának törvényes akadálya nincs.  
 
A közgyűlés levezető elnökének nyílt szavazással egyhangúlag megválasztotta Tarcsányi 
Ottiliát, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Kovács Józsefet és Hajkó Zsuzsát, 
jegyzőkönyvvezetőnek Kurdi Anitát. Továbbá nyílt szavazással egyhangúlag döntött a 3 fős 
szavazatszámláló bizottság megválasztásáról az alábbiak szerint: a 2014. november 8. napján 
tartott közgyűlés szavazatszámláló bizottságának tagjai Kerezsi Éva, Bleiher László és 
Osztobányi Istvánné. 
 
A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta a korábban 
meghirdetett napirendi pontokat és napirendet. 
 
A közgyűlés napirendje: 
 
Tarcsányi Ottilia megnyitja a közgyűlést és köszönti a jelenlevőket. 
 
1. napirendi pont:  Alapszabály módosítása  
2. napirendi pont:  Egyebek 

 
 
1. napirendi pont:  Alapszabály módosítása 

Alapszabály módosítása (a Fővárosi Törvényszék 12.Pk.60.130/2004/26. számú hiánypótlásra 
felhívó végzésében foglalt felhívására tekintettel a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltaknak történő megfelelés).  
 
Tarcsányi Ottilia elmondja az alapszabály módosítás okait a Fővárosi Törvényszék 
12.Pk.60.130/2004/26. számú végzésének megfelelően. Levezető elnök részletesen ismerteti a 
közgyűlésen a változtatást és annak okát, azaz, hogy 2011. évi CLXXV. törvény 37. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint a több tagból álló döntéshozó és ügyvezető szerv ülései 
nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetben korlátozható. Erre 
tekintettel az alapszabály 2.3.19. pontjának utolsó mondatát javítani kell akként, hogy az 
elnökség ülései nyilvánosak (nem csak a tagjai, hanem bárki részére). A közgyűlésen 
jelenlévők az Alapszabály módosítását megvitatták. A közgyűlés az egységes szerkezetbe 
foglalt alapszabály szerint az alábbi változtatást fogadta el: 
 
1. Az Alapszabály 2.3.19 pontja az alábbiak szerint módosításra került: 

 



 „A szabályszerűen összehívott elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon 
mindhárom elnökségi tag jelen van. Az üléseket mindaddig össze kell hívni, amíg 
annak határozatképessége nem biztosítható. Az elnökség ülései nyilvánosak.” 

 
Határozat az 1. napirendi ponthoz 1/2014 (11. 08.) számú határozat. 
 
A Budai Képzőművész Egyesület tagjai miután részletesen megismerték az alapszabály 
módosítás pontját nyílt szavazással 23 igen szavazat mellett egyhangúlag elfogadták a 
Változásokkal Egységes Szerkezetbe foglalt Alapszabályt. 
 
Elfogadva: 23 igen szavazat mellett egyhangúlag. 
Az alapszabály bírósághoz történő benyújtásáról az elnökség gondoskodik. 

 
2. napirendi pont:  Egyebek 

A levezető elnök megállapítja, hogy további észrevételre nem került sor, a levezető elnök a 
közgyűlésen megjelent tagoknak megköszönte a részvételt, az ülést eredményesnek 
nyilvánította és bezárta.  

 
 
 
 

…………………………….. 
Tarcsányi Otilia, levezető elnök 

 
 
 
 
 
……………………………     ……………………………. 
Dr. Kovács József,  jk. hitelesítő     Hajkó Zsuzsa jk. hitelesítő 
 
 
 
A jegyzőkönyvi kivonatot készítette: 
 

…………………………….. 
Kurdi Anita 

 


