
Jegyzőkönyv  

a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület 

2014. május 28-án, 18 órakor, 

a Cziffra György Művelődési Központban Budapest, Nagytétényi út 274-276. tartott 

közgyűléséről 

 

1. A Közgyűlés levezető elnöknek egyhangúlag dr.Mészáros Pétert, jegyzőkönyv vezetőnek 

dr. Kékesi Olgát, hitelesítőnek Tamás Györgynét választotta meg. Az elnök 

megállapította, hogy a közgyűlés 12 megjelenttel határozatképes. 

2. A Közgyűlés az írásban előzetesen elküldött napirendi pontokat elfogadta, az ülés 

megkezdése előtt az alábbi dokumentumokat kézhez kapta: 

 2013. évi Közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló  

 2014-es munkaprogram és költségterv 

 Új alapszabály tervezet 

 

A Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. Elnökségi beszámoló, a 2011-13-as időszakban folytatott tevékenységről. Közgyűlési 

határozat, a beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

 

2. 2013. évi Számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása.  

Dr.Mészáros Péter terjesztette elő az elnökség által korábban megtárgyalt, és elfogadásra 

ajánlott 2013-as éves közhasznúsági jelentést. Annak tartalmi részének főbb elemei: Tétényi 

fennsík élőhely rekonstrukció, nagytétényi Duna part értékeinek bemutatása, és más 

természetvédelmi tevékenységek, akciók, tudatformálás, kommunikáció, aktuális helyi ügyek, 

fórumok, kerekasztalok tartása, bejárások, továbbá a pénzügyi mérleg és eredmény levezetés 

bemutatása. 

Közgyűlési határozat: a közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2013. évi számviteli 

beszámolót és a közhasznúsági mellékletet. 

 

3. 2014-es munkaprogram és költségterv elfogadása. 
Dr.Mészáros Péter terjesztette elő az Elnökség által korábban megtárgyalt és kiegészített 

2014-es munkaprogramot és költségtervet. Előbbi főbb elemei: Tétényi fennsík akciók, 

élőhelykezelési projekt, fővárosi együttműködés, tudatformálás, fórumok, iskolai 

együttműködés, pályázatok, projektek. A költségterv az éves működési és projekt költségeket 

2.690 e.Ft-ban tartalmazza, aminek jó része már rendelkezésre áll a fővárosi élőhely kezelési 

projekt keretében, és a fővárosi környezetvédelmi alap pályázat idei kiírása még várat magára. 

Közgyűlési határozat: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2014-es munkaprogramot 

és a költségtervet. 

 

4. Tisztújítás. 

 

A közgyűlés a továbbiakban titkos szavazással az egyesület elnökségi tagjának 

megválasztotta Bogó Ágnest, Firisz Sándort, dr.Kékesi Olgát, Tamás Györgynét, és Varga 

Zsuzsát, elnökévé pedig dr.Mészáros Pétert. 

 

5. Az új alapszabály elfogadása. Közgyűlési határozat: a közgyűlés megtárgyalta és 

egyhangúlag elfogadta az elnökség által előterjesztett új, egységes szerkezetű, a civil 

törvénynek megfelelő alapszabályt. Ennek kapcsán a Közgyűlés ugyancsak egyhangúlag 

úgy döntött, hogy mivel az egyesület megfelel a közhasznúságra vonatkozó törvényi 

előírásoknak, az elnök ugyancsak kezdeményezze a közhasznú jogállás megújítását. 

 



Közgyűlési határozat: a közgyűlés felkéri az elnököt, hogy járjon el a Fővárosi 

Törvényszéknél a bejegyzés módosítására. 

 

 

A levezető elnök az elnökségi ülést 19:30-kor bezárta. 

 

 

……………………..  ……………………………..  

dr.Kékesi Olga   Tamás Györgyné  

jegyzőkönyv vezető jkv. hitelesítő 

 

 

dr.Mészáros Péter 

elnök 


