
JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub 2009. február 13-án 9.00-10.00-ig megtartott elnökségi üléséről

Jelenlévők:

 László János (továbbiakban LJ), elnök

 Braun Róbert (továbbiakban BR), elnökségi tag

 Szilasi László (továbbiakban SzL), elnökségi tag

 Bojtor Aliz jegyzőkönyvvezető

■ Az ülésen érintett témák:

I.  BaM-ügyek

II.  2007-es pénztárhiány

III.  Pénzügy, 2009-es költségvetés

IV. Egyéb (következő elnökségi időpontja)

1. A napirend elfogadása

Napirendi pontokat a jelenlevők egyhangúan elfogadták.

Szavazás Igen Nem Tartózkodott

Napirendi pontok elfogadása 3 - -

2. BaM megbeszélés

LJ ismerteti elnökségi tagokkal az álláspontját, amit képviselni fog a tárgyaláson: a BAM tanácsba 

a Minisztérium részéről delegált egyik tag tevékenysége nem segíti a munkát, hanem akadályozza, 

ezért kéri a lecserélését, ellenkező esetben a szerződés felmondását javasolja.

BR: Kérdés, mit veszíthetünk?

LJ: Pénz, eszközök nálunk. Kockáztatjuk, hogy elveszítjük A Minisztérium támogatását. Elindulhat 

egy per, név és játékszabály Minisztériumé. Játékszabály nincs levédve.

LJ:  A  folytatás  feltétele,  hogy  jelöljenek  olyan  embereket,  akikkel  lehet  együtt  dolgozni  és 

jóhiszeműek.

BR: Ha nem, akkor fel kell mondani a szerződést.

BR: Úgy kell felbontani, hogy jogszabálynak megfelelő legyen, meg kell tenni a megfelelő jogi 



lépéseket, és úgy kell módosítani a játékszabályokat és a nevet is.

Szavazás Igen Nem Tartózkodott

BaM szerződés felbontása, amennyiben nem születik 

megállapodás a jelenlegi helyzet megoldására

3 0 0

3. Pénztárhiány ügye

LJ beszámol a fejleményekről. A beszámolót az elnökség tudomásul vette.

4. Pénzügy

Az  előzetes  zárást  és  tervet  az  elnökség  megkapta.  Tényszámunk  még  nincs  2008-ra,  csak 

márciusban lesz. Lényeges változás lesz 2008-hoz képest: személyi kiadásokban növekedés lesz és 

szakmai bevételek lényegesen magasabbak lesznek, mert sok önkormányzattal szerződést kötünk, 

amelyek 1-3mFt közötti összegről szólnak.

LJ küldi körbe a 2008-as mérleget a végleges adatokkal még a következő elnökségi ülés előtt.

5. Következő elnökségi

Minden hónap 2. péntek. 

Szavazás Igen Nem Tartózkodott

Elnökségi  ülések  időpontja  ezentúl  minden  hó  2. 

péntek

3 0 0

Budapest, 2009.02.13.
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