
JEGYZŐKÖNYV 

 

a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület 

 

2012. február 18-án tartott elnökségi üléséről 

Helyszín: S+H Informatika Budapest, XIII. ker. Visegrádi utca 40. 

 

Jelen vannak: Görgényi István, dr. Sárhidai Attila, Hegedüs Attila, Radvány Péter. 

 

Az ülést Görgényi István elnök 8 óra 8 perckor nyitja meg, és miután üdvözli a jelenlévőket, megállapítja 

az elnökségi ülés határozatképességét.  

Felkéri Kerese Istvánt a jegyzőkönyv vezetésére, Dr Sárhidai Attilát és Radvány Pétert az elnökségi ülés 

jegyzőkönyvének hitelesítésére, akik a felkérést elfogadják. 

 

Ezt követően az elnök ismerteti a napirendi javaslatot: 

 

Az Elnökségi ülés napirendje: 

 

1. Döntés tagsági ügyekben 

2. A következő, rendes közgyűlés előkészítése. 

 

A napirendi javaslatokat a jelenlévők elfogadják: 

A szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás. 

 

 

1. Tagfelvételi kérelmek elbírálása 

Az elnök ismerteti a jelöltek nevét, és tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jelentkezők tagfelvételi 

kérelmüket írásban beterjesztették az elnökséghez, melyben az alapszabály szerinti nyilatkozatot 

megtették. A jelenlévők a tagfelvételi kérelmeket megvitatják. A vitát követően az elnök a tagjelöltek 

felvételi kérelmét szavazásra teszi fel. 

 

Ezt követően az elnök megállapítja, hogy az elnökség [1989. évi II. törvény 15§ (9) alapján a nyilvános 

változatból törölve] a tagfelvételi kérelmeket jóváhagyta. 

A szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás. 

 

Hatályos: az elnökségi ülés napjától. 

Határozat száma: 2012/2/1. 

 

 

2. A következő, rendes közgyűlés előkészítése. 

- az Elnökség döntött a rendes közgyűlés összehívásáról, melynek időpontját és helyét a megfelelő 

fórumokon a törvény szerint meghatározott időpontban a tagság felé meghírdetik 

- 2011-s év Közhasznúsági jelentése 

- 2012-s év Költségvetése 

- Az MGKE Felügyelő Bizottságának beszámolója az Egyesület 2011-s évi működéséről 

- Alapszabály módosítása: Az Elnökség felkéri az MGKE Elnökét a tagság Alapszabály módosítási 

igényeinek felmérésére.  

 

Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 4 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás. 

 

Hatályos: az elnökségi ülés napjától. 

Határozat száma: 2012/2/2. 

 

 



 

Az elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés célját elérte, a napirendi pontokban határozat született. 

Miután további indítványt a megjelentek nem tesznek, Görgényi István az elnökségi ülést 9 óra 40 

perckor lezárja. 

 

Kelt: Budapest, 2012. február 18. 
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       Görgényi István              Kerese István 

      Egyesület elnöke           jegyzőkönyvvezető 
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