
Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a  Magyar  Geocaching  Közhasznú Egyesület  2011.  január  16-án  tartott  közgyűléséről.  Jelen  jegyzőkönyv  2  darab 
mellékletet tartalmaz:

1. melléklet: A közgyűlés hivatalos meghívója 

2. melléklet: Jelenléti ív (a közgyűlésen megjelent egyesületi tagok névsora kézjeggyel ellátva)

A Közgyűlés helyszíne: Budapest, XV. Kerület, Fő út 70. Dózsa György Gimnázium

10 óra 01 perckor Kerese István elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja a hogy a helyszínen megjelent egyesületi  
rendes tagok száma 33 fő, így az alapszabály 6. § (4) bekezdése szerint a Közgyűlés határozatképes. (Dunai Attila az 
1. napirendi pont megszavazása után érkezett.), majd a közgyűlést megnyitja.

Kerese István javasolja a Közgyűlésnek a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint  

két  szavazatszámláló  bizottsági  tag  megválasztását.  A nyílt  szavazás  eredményeként  a  Közgyűlés  megválasztja  az  

alábbi közreműködőket:

Levezető elnök: Kerese István ( 32 igen szavazat, 0 ellenszavazat

,

1 tartózkodás)

Jegyzőkönyvvezető: Hegedüs 

Klára

( 32 igen szavazat, 0 ellenszavazat

,

1 tartózkodás)

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Varga Zsolt ( 32 igen szavazat, 0 ellenszavazat

,

1 tartózkodás)

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Spányik János ( 32 igen szavazat, 0 ellenszavazat

,

1 tartózkodás)

Szavazatszámláló bizottsági tag: Radvány Péter ( 32 igen szavazat, 0 ellenszavazat

,

1 tartózkodás)

Szavazatszámláló bizottsági tag: Simon Ferenc ( 32 igen szavazat, 0 ellenszavazat

,

1 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.
Határozat száma: 2011/2/1.

A  levezető  elnök  ismerteti  a  közgyűlés  lebonyolításának  menetét:  az  alapszabály  előírásai  szerint  a  közgyűlésen 

tanácskozási joggal vehetnek részt a pártoló tagok, a rendes tagok szavazati joggal. 

A közgyűlés lebonyolításának menetét a Közgyűlés elfogadja (33 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás).

Hatályos: a közgyűlés napjától.
Határozat száma: 2011/2/2.
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Ezt követően a levezető elnök ismerteti a napirendet. A meghívóban szereplő napirendi pontok:

1. 1. pont: Alapszabály módosítása: 1. § (6)

2. 2. pont: Alapszabály módosítása: 6. § (4).

A levezető elnök felteszi a kérdést, hogy kívánja-e valaki új napirendi pont felvételét javasolni. Miután nem kívánta  

senki új napirendi pont felvételét javasolni, a levezető elnök szavazásra bocsátja a meghirdetett napirendet. 

Szavazás a meghirdetett  napirendről: (33 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.
Határozat száma: 2011/2/3.

1. pont Alapszabály módosítása:

1. § (6) Az Egyesület székhelye: 1181 Budapest, Havanna u. 27. 6/17

helyett:

1. § (6) Az Egyesület székhelye: 1152 Budapest, Rákosmező u. 6.

Szavazás a módosításról: (33 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.
Határozat száma: 2011/2/4.

(Az első napirendi pont megszavazása után érkezett meg: Dunai Attila.)

2. pont: Alapszabály módosítása:

6. § A Közgyűlés 

(4)  A  Közgyűlés  akkor  határozatképes,  ha  a  szavazásra  jogosult  tagok  50  %-a  +  egy  fő  jelen  van.  A 

határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében - a 

3/4-es minősített többséghez kötött kérdések kivételével - a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az 

esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.

helyett:

(4)  A  Közgyűlés  akkor  határozatképes,  ha  a  szavazásra  jogosult  tagok  50  %-a  +  egy  fő  jelen  van.  A 

határozatképtelenség  miatt  megismételt  közgyűlés  az  eredeti  meghívóban  rögzített  napirendi  pontok tekintetében  a 

jelenlévők számától  függetlenül  határozatképes  abban az  esetben,  ha a  távolmaradás  jogkövetkezményeire  a  tagok 

figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.

Szavazás a módosításról: (34 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.
Határozat száma: 2011/2/5.
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Kerese  István  levezető  elnök  megkérdezi,  hogy  a  megjelentek  kívánnak-e  egyéb  indítványt  tenni.  A  megjelentek  

további indítványt nem tesznek, ezért levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pontokban érvényes határozatok 

születtek, így a jelen közgyűlés célját elérte, így a közgyűlést 10 óra 40 perckor bezárja.

Kelt: Budapest, 2011. január 16.

Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület – Budapest, XV. Fő út 70.
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