Tisztelt tagok, szimpatizansok es erdeklodok,
Amint a levelemben igertem ime az elso dokumentum, amiben leirom, hogy mi a gond a Pro
Biciclo Urbo egyesulet statutumaval.
Kezdjuk az elejen: a Pro Biciclo Urbo egyesulet 1994-ben alakult es akkor keszult a
statutuma is, melyet 20 szemely irt ala, igy ok lettek az elso es alapito tagok. Az elmult 24
evben termeszetesen tobb vezetosege is volt az egyesuletnek, de ezek kozul egyik sem
modositotta a statutumot. Most mar teljesen mindegy, hogy miert nem modositottak,
valoszinuleg senki sem gondolt arra, nem tudta, hogy szukseges modositani.
En szemely szerint 2010-ben kerultem a egyesulet vezetosegebe, mint alelnok, az akkori
elnok Nemes Istvan volt. Abban az idoben a tagok nagy resze kicserelodott, a mostaniak
nagy resze akkor kezdett a Pro Biciclo Urboval jarni, atalakultak a turak, a regiek kozul
nagyon kevesen maradtak. Akkor mar a mostani szekhelyen volt a Pro Biciclo Urbo es
tudomasom szerint Nemes Istvan ertesitette az egyesulet bankjat is a valtozasokrol (amugy
a BCR bankrol van szo). Innen kezdve van ralatasom az egyesulet dolgaira, ami azelott volt
nem tudok joforman semmit sem. Nemes Istvan intezte a papirokat a bankkal, a Locativ-al, a
polgarmesteri hivatalal es akivel meg kellett, johiszemuen jart el, ugyanugy ahogy mi is
utanna.
2013-ban uj vezetoseg kerult a Pro Biciclo Urbo elere, innen kezdve vagyok en az egyesulet
elnoke. Nemes Istvan mindent atadott amirol tudomasa volt, elmagyarazott mindent, hol es
mikent kell eljarni. Akkor a teljes vezetoseggel elmentunk a bankhoz, leadtuk az adatainkat,
ertesitettuk a bankot, hogy mi vagyunk a vezetoseg, leadtuk a kozgyules jegyzokonyvet
miszerint meg lettunk valasztva es egyeztettunk minden adatot ami az egyesuletet erinti.
A Pro Biciclo Urbo egyesuletnek jelenleg szerzodese van a Locativ-al, a szekhelyt bereljuk
tolluk, szerzodese van az E-on gaz szolgaltatoval. Ezek a szerzodesek meg valamikor 2010
elott lettek megkotve es azota csak megujitva lettek. Mindenhol szekhelykent a Crinului 22
szam szerepelt, minden iratban, szerzodesben, mindenhol ezt hasznaltuk, ezt tudta a
Locativ, az E-on, a polgarmesteri hivatal, stb.
Nem is volt semmi gond egeszen augusztusig (2018 augusztus) amikor lejart a berlese a
tarhelynek ahol a web oldalunk talalhato. Ezt evente szoktuk hosszabitani es fizetni. Amikor
ki akartam fizetni a bank kartyankkal akkor kiderult, hogy a bank visszautasitotta a kifizetest.
Felhivtam a bank ugyfel szolgalatat, hogy lassam mi a gond, miert utasitjak vissza a
kifizetest. Azt mondtak, hogy azert mert nem talal az egyesulet szekhelyenek a cime es
menjek be adat egyeztetes celjabol.
A bankban kiderult, hogy ok csak azt a cimet fogadjak el a szekhelyunk cimenek ami a
statutumban szerepel. Amikor a statutum keszult, 24 eve, akkor az egyik alapito tag cime
kerult bele mint az egyesulet szekhelye, ami persze nem a Crinului 22, hiszen az csak az
egyesulet letrejotte utan valamikor lett kiberelve a Locativ-tol. Es ha mar ott voltam es jol
veszekedtunk, megkerdeztem a bankot, hogy akkor most vegul is miert nem ertesitettek
errol minket az elmult 5 evben. Kiderult, hogy kapcsolat tarto cimkent egy teljesen mas cim
szerepelt nalluk (nem a statutumban levo es nem a Crinului 22, hanem egy masik alapito tag
cime), telefon szamkent meg egy olyan telefonszam ami nem tartozik sem az alapito
tagokhoz sem a mostani vezetoseg barmelyik tagjahoz. Mindezek azok utan, hogy 5 eve
egyeztettunk minden adatot a bankkal, leadtuk a vezetoseg nevsorat, cimeket,
telefonszamokat, mindent. Arra a kerdesre, hogy mindez hogyan tortenhetet, vallvonogatast
kaptam, akkor 5 eve valaki tevedett a bankban.

Az eredmeny: a szamlank zarolva van (szerencsere vettem ki valamenyi penzt, bar vettem
volna ki az egeszet) es csak akkor oldjak fel ha a statutumban levo cim a szekhelyunk cime.
Tehat modositani kell a statutumot.
Megbiztam egy ugyvedet, hogy jarjon el az ugyben, oldjuk meg ezt a problemat. Na ennek a
tegnap lett vege, szeptember 18-an kezdodott es oktober 30-an kimondta a torvenyszek,
hogy elutasitja a kerelmunket.
Mit tettunk:
A torveny alapjan a statutumot csak azok modosithatjak akik szerepelnek benne mint alapito
tagok, tehat meg kellett volna keressuk azt a 20 embert aki akoriban, 24 eve, alairta, hogy
legyenek szivesek modositani a statutumot. Ez egy nagyon hosszu folyamat lett volna, ezert
megprobaltuk kihasznalni a statutum azon pontjat ami azt mondja, hogy surgossegi esetben
az elnok es a vezetoseg eljarhat az egyesulet neveben. Surgossegi esetnek azt hoztuk fel,
hogy a szamlank zarolva van es igy mukodes keptelenek vagyunk. Az ugyved megirta es
beadta a papirokat es ket hetente a torvenyszek meg kert egy-egy papirt amig vegul
elutasitottak.
Es ezen folyamat alatt derult ki az, hogy a torveny elott, isten tudja hany eve, torvenytelenul
mukodott az egyesulet. Ugyanis mig minden mas intezmeny es ceg (lasd Locativ, E-on,
polgarmesteri hivatal, cegek, stb.) elfogadjak a kozgyules jegyzokonyvet amelyben benne
van a megvalasztott vezetoseg, a torvenynek ez nem eleg. Minden ilyen jegyzokonyv melle
kel egy hatarozat is amiben le van irva, hogy a kozgyules mit hatarozott es ez ala kell legyen
irva minden resztvevo tag altal. Ezek nem leteznek, mert minden vezetoseg johiszemuen
ugy gondolta, hogy ha megirodtak a jegyzokonyvek akkor minden rendben van. Ugyanakkor
statutumot kellett volna valtoztatni minden esetben amikor valtozott a szekhely, illetve a
tagok.
Tehat a torveny szemeben meg mindig az a 20 ember a tagja a Pro Biciclo Urbo
egyesuletnek es az a 20 ember donthet arrol, hogy hogyan valtozzon a statutum, ki legyen a
vezetoseg, stb.
Az ugyved szerint ket megoldas lehetseges, es meg is lehet csinalni:
1. levelben ertesiteni azt a 20 alapito tagot, hogy legyenek szivesek jojjenek es
modositsanak. Ha nem valaszolnak a megkeresesre akkor ki lehet zarni oket es
akkor a mostani tagsag kozgyulesen dontheti el mi legyen. Ekkor be kell allni teljes
vallszeleseggel az egyesulet mellett, hiszen mindenki ala kell irja es reszt kell
vegyen. Na es ugyebar nem szabad eltunni mert akkor a jovoben megint ugyanaz a
helyzet fog eloallni mint most. Ez a folyamat hosszas, hiszen leveleket kell kuldeni,
megvarni, hogy jelentkezzenek, egy ido utan ha nem jelentkeznek ossze hivni a
kozgyulest, stb. Az ugyved szerint sokkal gyorsabb lenne csinalni egy masik
egyesuletet.
2. felszamolni az egyesuletet, megint kozgyules, ertesitesek, hatarozatt, megbizott, stb.
Igazabol ha csak szepen kilepnenk az egyesulet mogul (nem fizetnenk a szamlakat,
eltunenk) nem is tudnak semmit sem csinalni nekunk, hiszen a torveny elott meg
mindig az a 20 szemely a felelos aki 24 eve alairta a statutumot. De ugyebar ez nem
lenne szep dolog a reszunkrol, senki sem csinalna ilyesmit.
Tehat a november 14-en tartando kozgyules egyik nagy kerdese az, hogy hogyan tovabb.
Van-e koztunk nehany olyan ember aki hajlando felvalalni a sok burokraciat es tovabb vinni
az egyesuletet, es most komolyan oda kell allni es valalni.

