Jegyzőkönyv
Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi ülésén 2018. augusztus 28-án a
Szövetség hivatalos helyiségében.
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Makár Richárd: Köszöntötte az elnökség tagjait és ismertette a napirendi pontokat, majd
átadta a szót Bernáth Marietta alelnöknek.
Elnökségi ülés napiendi pontjai:
1./ 2018. szeptember 18-i rendkívüli közgyűlés előkészítése.
2./ Egyebek.
Bernáth Marietta: Tájékoztatta az elnökséget, hogy a Szövetség kulcsosházainak
értékesítésére tekintettel Alapszabály módosítására van szükség, amelyhez közgyűlést kell
összehívni.
Emlékeztette a jelenlévőket, hogy a Szövetség 2016. január 29-i rendkívüli közgyűlése
döntött a hollóházi kulcsosház értékesítéséről.
Az adásvételi szerződés 2018. május 10-én megkötésre került 200.000 Ft foglaló összeg
megfizetése mellett. A 3.299.000 Ft-os teljes vételár és 200.000 Ft foglaló közötti
különbözetet vevő 2018. július 18-án fizette meg az Aggteleki Nemzeti Park elővásárlási
jogáról való lemondó nyilatkozatának kézhez vételét követően.
Az ómassai kulcsosház értékesítéséről 2018. május 25-én született közgyűlési határozat. Az
adásvételi szerződés megkötésére 2018. július 30-án került sor 150.000 Ft foglaló
megfizetése mellett. Ezen ház esetében a Bükki Nemzeti Parknak volt elővásárlási joga. A
BNPI elővásárlási jogáról lemondott, az erről szóló értesítést Dr. Megyeri Gábortól, az
adásvételi szerződéssel kapcsolatos eljárási feladatokkal megbízott ügyvédtől 2018.
augusztus 23-án kaptuk. Az 1.500.000 Ft-os teljes vételár és 150.000 Ft foglaló közötti
különbözetet kifizetésére és ezzel egyidejűleg a tulajdonjog átruházására a vevővel és
ügyvéddel történt egyeztetést követően 2018. augusztus 31-én kerül sor.
Az értékesített ingatlanok a Szövetség Alapszabályának 1. § (8) bekezdésében telephelyként
megnevezetten ekként szerepel:
(8) A Szövetség telephelyei:
Massai kulcsosház, 3517 Miskolc, Ómassa u. 28.
FEHÉR HOLLÓ KULCSOSHÁZ, 3999 Hollóháza, Szakmári u. 8.
Fentiek tekintettel rendkívüli közgyűlés összehívása szükséges az Alapszabály módosítása
miatt.
A módosítás az Alapszabály 1. § (8) bekezdésének törlésére, valamint a Záradékban szereplő
keltezés módosítására terjed ki.
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Makár Richárd: Az alapszabály módosítására a rendkívüli közgyűlés időpontjaként 2018.
szeptember 18. 16.30-at javasolt, helye a Miskolc, Selyemrét u. 30. fsz/2. iroda.
Határozatképtelenség esetén a módosított időpont 2018. szeptember 18. 17.15-kor. Helyszín
ugyanaz.
A rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai:
1. Alapszabály módosítása Fehér Holló kulcsosház és Massai kulcsosház értékesítése
miatt.
2. Egyebek.
12/2018. sz. határozat
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag egyetértett a rendkívüli
közgyűlés összehívásával és napirendi pontjaival.
Időpontja 2018. szeptember 18. 16.30-kor, helyszíne a Szövetség székhelye, 3527 Miskolc,
Selyemrét u. 30. fsz. 2. Határozatképtelenség esetén az időpont: 2018. szeptember 18.
17.15.
A rendkívüli közgyűlés összehívására előterjesztett napirendi pontok:
1. Alapszabály módosítása Fehér Holló kulcsosház és Massai kulcsosház értékesítése
miatt.
2. Egyebek.
Több tárgy nem lévén az ülést bezárta.
k.m.f.

Bernáth Marietta
alelnök
A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette.
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