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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület 
2009. december 20-án tartott elnökségi üléséről 

 
 
Helye: Budapest, Havanna u. 27. 6/17. 
Jelen vannak: Béldi Miklós, Kiss Viktor, Kolcsár Imre, Kolesár András, Kumin Ferenc. 
 
 
Az ülést Kolcsár Imre elnök 10:00 órakor nyitja meg, és miután üdvözli a jelenlévőket, 
megállapítja az elnökségi ülés határozatképességét. Felkéri Béldi Miklós és Kolesár 
András elnökségi tagokat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére, akik a felkérést 
elfogadják. 
 
Ezt követően az elnök ismerteti a napirendi javaslatot – kulturális örökségvédelmi pályázat 
és jövőbeni rendezvények áttekintése - melyet jelenlévők elfogadnak. 
 
 

1. napirendi pont: kulturális örökségvédelmi pályázat 
 

Az egyesület kulturális örökségvédelem témában a Norvég Civil Támogatási Alaphoz 
benyújtott projekt ötlete - Civil összefogással a határon túli műemlékek felkeresésére és 
dokumentálására - a két körös elbírálás első körén átjutott. A pályázat részletes 
kidolgozására ezt követően került sor – beadási határideje december 21-e, éjfél. A 
pályázati projekt tervet az elnökség átnézi, ezt követően az elnök a jelenlévőket 
szavazásra kéri fel. Jelenlévők a pályázat beadását támogatják. 
 
Az elnök megállapítja, hogy az elnökség egyhangú határozattal a Civil összefogással a 
határon túli műemlékek felkeresésére és dokumentálására című pályázat Norvég Civil 
Támogatási Alaphoz történő beadását elfogadta. 
 
Hatályos: az elnökségi ülés napjától. 
Határozat száma: 2009/4/1. 
 
 

2. napirendi pont: rendezvények 
 

Az elnökség az egyesület a 2009-es évből hátralévő rendezvényt, és a jövő évi tervezett 
rendezvényeket megvitatja, és megállapítja, hogy a 2010-es tavaszi és őszi geocaching 
fesztivál és verseny tervezését a 2010-es év elején el kell kezdeni. A rendezvénynaptárt 
illetően az elnök a jelenlévőket szavazásra kéri fel. 
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Az elnök megállapítja, hogy az elnökség egyhangú határozattal a 2010-es évre a 
következő rendezvénynaptárat fogadta el: 

- 2009. december 30: Geoszilveszter, Pilisszentlászló, Kis Rigó vendéglő bázissal 
- 2010. március 20: II. Geocaching Teljesítménytúra, Vértes, Gánti bázissal 
- 2010. április 11. Tájékozódási Sportok Fővárosi Fesztiváljához csatlakozva játékos 

geocaching bemutató rendezvény 
- 2010. április 17: Gyenesdiási Rügyfakadás Tavaszünnephez csatlakozva játékos 

geocaching bemutató rendezvény, gyerekek ill. gyerekes családok számára 
- 2010 május: XVIII. Geocaching Fesztivál és Verseny – pontosítása folyamatban 
- 2010. július 24: XIX. Geocaching Fesztivál és Verseny, Mátraalja, Domoszlói 

bázissal, a Domoszlói Kulturális Egyesülettel közös rendezésben 
- 2010 szeptember: XX. Geocaching Fesztivál és Verseny – pontosítása folyamatban 
- 2010. december vége: Geoszilveszter, pontosítása folyamatban. 

 
Hatályos: az elnökségi ülés napjától. 
Határozat száma: 2009/4/2. 
 

Az elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés célját elérte, a tárgyalt ügyekben határozat 
született, és megkérdezi, hogy a megjelentek a gyűlésen óhajtanak-e további indítványt 
tenni. 

Miután további indítványt a megjelentek nem tesznek, Kolcsár Imre az elnökségi ülést 
11:30 órakor lezárta. 

 
 
Kelt: Budapest, 2009. 
december 20. 

  

   

   

......................................... 
Egyesület elnöke 

 ........................................ 
jegyzőkönyvvezető 

   
   
......................................... 

Jegyzőkönyv-hitelesítő 
 ........................................ 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


