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A Bázeli Keresztény Magyar Egyesület 

13. éves rendes közgyűlés  
           2021. június 28. 

 

 Az írásban megküldött szavazattal levezetett közgyűlés jegyzőkönyve. 

A szavazólistát legkésőbb: 2021. május 25-ig lehetett visszaküldeni. 

 
 
Napirend:  
 

1. Napirendi pontok megszavazása  

2. Mutáció (mellékelve) 

3. A 12. éves írásos közgyűlés (2020.11.15) jegyzőkönyvének elfogadása (tagoknak és tá-
mogatóknak postán elküldtük: 2020.november 15.-én)  

4. BKME tevékenysége 2020-ban (mellékelve) 

5. Elnöki éves rövid beszámoló és kiegészítés a beszámolóhoz (mellékelve) 

6. Könyvelés ismertetése: (mellékelve) 

a. ellenőrök jelentése (mellékelve) 

7. Vezetőség és revizorok választása 2021-re 

a. elnök 

b. pénztáros 

c. vezetőségi tagok (3) 

d. revizorok 

8. Költségvetés (2021) lásd a 6. pont mellékleténél 

9. Vezetőségi javaslat (mellékelve) 

10. Egyéb (a jegyzőkönyvben lesz megemlítve, amennyiben aktuális) 

 
 

BKME vezetősége      
 

 
 

JEGYZÖKÖNYV 
 

Április 24.-én kiküldött meghívó írásos szavazására 30 Tagtól, illetve Támogatótól jött vissza 
válasz. 
Igy az abszolút többség: 16 

 

1. Napirendi pontok megszavazása 

Szavazás: 28 igen      0 nem     1 tartózkodás 

 

2. Mutáció 2020 – 2021  
A részleteket az írásos szavazathoz kiküldött meghívóban mellékeltük. 
Szavazás: 29 igen      0 nem     1 tartózkodás 
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3. A 12. éves írásos közgyűlés (2020.11.15) jegyzőkönyvének elfogadása  
A részleteket az írásos szavazathoz kiküldött meghívóban mellékeltük. 
Szavazás: 28 igen      0 nem     1 tartózkodás 

 

4. BKME tevékenysége 2020-ban  
A részleteket az írásos szavazathoz kiküldött meghívóban mellékeltük. 
Szavazás: 30 igen      0 nem     0 tartózkodás 

 

5. Elnöki éves rövid beszámoló és kiegészítés a beszámolóhoz  
A részleteket az írásos szavazathoz kiküldött meghívóban mellékeltük. 
Szavazás: 30 igen      0 nem     0 tartózkodás 

 

6. Könyvelés ismertetése  
A részleteket az írásos szavazathoz kiküldött meghívóban mellékeltük. 
Szavazás: 28 igen      0 nem     2 tartózkodás 

a. ellenőrök jelentése  
Szavazás: 28 igen      0 nem     1 tartózkodás 

 

7. Vezetőség és revizorok választása 2021-re 
A részleteket az írásos szavazathoz kiküldött meghívóban mellékeltük. 
 

a. elnök    Szavazás: 27 igen   1 nem   2 tartózkodás 

b. pénztáros   Szavazás: 30 igen   0 nem   0 tartózkodás 

c. vezetőségi tagok (3)  Szavazás: 28 igen   0 nem   2 tartózkodás 

d. revizorok   Szavazás: 30 igen   0 nem   0 tartózkodás 

 

8. Költségvetés (2021)  
A részleteket az írásos szavazathoz kiküldött meghívóban mellékeltük. 
Szavazás: 28 igen      0 nem     1 tartózkodás 

 

9. Vezetőségi javaslat az alelnök személyére 
A részleteket az írásos szavazathoz kiküldött meghívóban mellékeltük. 
Szavazás: 28 igen      0 nem     2 tartózkodás 
 

 

10. Egyéb  

Sajnos az idei év sem hozta meg számunkra azt a lehetőséget, hogy ismét a megszokott 
módon vehessünk részt a vasárnapi miséken, a nemzeti ünnepeinken, megemlékezéseken. 
Szent Erzsébet ünnepen is csak korlátozott számban vehettünk részt. Az Advent-i időben a 
bázeli templomokban engedélyezett létszám lecsökkentése miatt három vasárnap az ober-
wili Szent Péter és Pál templomban kaptunk lehetőséget a mise megtartására nagyobb lét-
számú részvétellel. 

Egy reklamáció érkezett a szavazólapon az új vezetőségi tag személyét illetően, „jó lett vol-
na egy bemutatkozó levél” szöveggel. Ezt valóban elmulasztottuk, viszont úgy gondoltuk, 
hogy akik járnak a misére azok ismerik, hiszen Szeles Attila szinte minden vasárnap ott van 
a misén és utána a közös beszélgetésen. 
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Magam részéröl megköszönöm a bizalmat mindazoknak, akik elfogadták a jelölésemet az 
alelnöki feladat ellátására.  

A megválasztott vezetőség és könyvvizsgálók nevében is köszönöm a bizalmat. 

Igyekszünk a megváltozott körülmények és korlátozások ellenére helytállni és ehhez kérjük 
a segítségét a Tagoknak és Támogatóknak, mert nélkülük ez nem menne. 
Mint ahogy írtam az elnöki beszámoló kiegészítéséhez, legyünk hálásak az elmúlt sikeres 
14 évért, legyünk hálásak azért, hogy jelenleg van kisegítő papunk és bízzunk abban, hogy   
a szeretet ereje összetart minket és István is visszatérhet hozzánk biztonságosan.  
 

 

 
 

                                                                                       
Felber Irén / Jegyzőkönyvvezető 
 

 


