
Jegyzőkönyv

I(észült: Esztergombarr, a Vaskapui Brilli Gyula Menedéklrázban a Magyar Turista
Egyesiilet Esztergonri Osztályának Egyesülete, 20l6. május.26-:in 18 órai kezdettel
megtaltott évi rerrdes közgyűléséről.

.íelen vannak: a nrellékelt jelenléti ív szerint.

Kassai Kálrnárr eln<ik: megkéri Haiiszné Marton Zsuzsa elnökségi tagot, tájékoztassa
a jelenlévőket, l-rogy határozat képes e a közgyűlés? Flaászné Marton Zsuzsa
bejelenti, Irogy az Egyesiilet létszáma l9 fő,jelen van 7 fő, vagl,is a

Közgyűlés nem határozatképes.

Kassai Kálmári elnök a közgyűrlést berekeszti ,és közli ,lrogy a rrreghívónak
nregfelelőerr változatIatr napirerrddel 2016.05.26.-án 18.00J<or a jelenIévők
szírnr:ítól függctlcIrül nrcgtartjuk az éves közgyűlést. Az alapszabály szerint ez
jogszerű
Kassai Kálrnán elnök l8.00-kor megnyitja a közgyűlést, köszörrti a trregjeler-rteket ós

tá.jékoztatásul eln,oldja, hogy örörrrnrel tesz eleget Egyesiiletiirrk negyedik évzáró
közgyúlési teerrdőinek. Mérleget von az elmúlt hét ,valarr-rint Egyesiiletkérrt az elnrírlt
nógy óvól.

Kassai Kálrnárr clnök: javasolja, liogy a közgyúilés jegyzőkönyvvezetój érrek Szabóné
.Juhász Veror-rikát kérjók fel. Szabóné .Tuhász Verorrika a jelölést ellbgad.ia.

1/20l 6. (V. 26.) szánrú közgyíilési lratározat
A ltözgyűlés 7 igcrr szavazatával cgyctértett azzal, lrogy a jegyzőliönyvet
szabónó Julrász veronika vezesse.

Kassai Kálrnán elnök: jegyzőkönyv hitelesítőrrck Flaraszti Zsuzsa és Borz László
egl,esii[eti tagokat javasolia. Megkér,dezi, hogy vállalják-e a j egl,zii[<ör-Lyv-hitelesítői
t-eladatokat?
llalaszti Zsuzsa és Borz Lászlő egyesületi tag vállalja a jegyzőkörryv-Iritelesítői
fcladatot.
Kassai Kálrrrár-r elnök: szavazásra bocsátja a javaslatot.

Zl20l6. (Y.26.) számú közgyűlósi lratároz:rt
r\ liözgyűlós 7 igcn sz:rvaz:rtírvrrl jcgyzőkönyv-lritelesítőnclr llalaszti Zsuzsa ós

Borz L:iszló egvesületi tagokat választotta nrcg.

Kassai Kálrnátr elrrök: a napirerrdlrez kapcsolódóarr megkérdezi. lrogy van-e rnég

kérdés. javaslat ?
A tagság r-rerrr kívárrta bővítetli a lózgyűrlés rrapirerrdi pontjait, ezéú ezL köl,etően
szavazásta bocsátja a rrapirerrd elfogadását.
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3/2016. (V. 26) számú közgyűlési lr:rtírrozat
A liözgl.űlós egylrangú szavazíssal elfogadta a lrözgyűlés napil-cndjét az alribbiak
szeritrt:

l. Etnöki nregn;,,itó,határozatképességrrregállapítása
2. Jegyzőkötryvvezetőtnegrlálasztása
3. .Iegyzőltön1,1, hitelesítóktnegválasztása
4. Az egyesiilet gazdáIkodása, a20l4. ér,i közhaszrrírsági jelentés szánrszaki

istnct,tctóse_

Előadó: Szabórré Juhász Verotrika körrl,velő
Elnökségi ltlelős: Flaászné Martorr Zsuzsanna

5. A 201,1 óvi pénziigyi nrérleg eliogadása
Előadó : Kassai Kálmárr

6. A 20l4. évi költségvetési terv jóválragyása
Elóadó: I Iaászné Martotr Zsuzsa

7. Tagdíifizetés lerrdje 20l5 éves tagdíj negállapítása.
Elóadó I laászné Martorr Zsuzsanna

8.'Iagr-rór,sor aktualizálása
Előadó Hailrsznó Martot-t Zsuzsantla

J. Az cgl,csülct gazdálliodása, a 2015. óvi kiizlrasznúsági jclentés sz:ínrszaki
isnrertetósc

Szabóné .Iuhász Vcrorrilta könyvelő isnrerteti a 20l4évrő] szóló szárrrszal< i.ielentést,
1-ájékoztatásul elnrorrdja. hogy az Egyesületnek az előző évlrez kópcst sikeresen .iavtrlt
gazdálkodásurrk.
(A nrérleg a jcg;,zőkörryy nrellékletét képezi.)

Kassai Kálrr-rán eltrök: szavazásra bocsátja az Egyestilet gazdálkodásáról. a 2013. évi
liiizhaszrrúsági .ieletttés szátrrszaki isrnertetésér,ől szóló beszámo|ót.

112016. (V. 26.) szánrú liiizgl.űlési lr:rt:irozat
A l<özgyűlós cgyharrgúlag lneg§zavazta az cgyesüIct gazdálkodírs:iról, a 2015. évi
közlrasznúsági jclcntésről szóló beszrinrolót.

5. A 2015 óvi pónzügl,i nrórleg elfogad:isa

Kassai KáInlán szavazásta bocsá.itia a 2015 pénziigyi rrrérlcg ellbgadását.

3/ 20l6.(Y.26.) számú kiizgyűIési lratírrozat
Á közgl,űlós cllcnszlvazat nélkül egylr:rngúlag elfogadt az clőterjcsztctt
2015.óvcs nrórIcgct
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6. A2016. évi liöltségvetési terv jóváhagyása

Haászné Malton Zsuzsa pénztáros: tájékoztatja ajelenlévőket, hogy az egyesület
bevételi forrásai az előző év kedvező pályázati forrásaihoz képest saját forrásokra
épül. Tervezni csak a tárnogatási és tagdíj bevételi összegekből tehet.
.Tavasolja az összeg egy részét egyesületi túrák felhasználásálroz. Megjegyzi még,
lrogy nagyobb bevételt, tárnogatók keresésével érhetnenk el, ebben kéri a tagság
segítségét.
/ A költségvetési terv a jegyzőkönyv melléklete./

Kassai Kálnrárr elrrök: nregkérdezi van e észrevétel a beszárrrolóval kapcsolatbarr?
Mivel hozzászólás trenr volt szavazásra bocsátja a 20l5. költségvetési terv
elíbgadását.

6l20l6. (Y.26.) számú közgyűlósi határozat

A közgyűlés eglhangú szavazattal elfogadta a 2016. év kiiltségvetósi
tervet.

Haászrré Marton Zsuzsarrna .javasolja hogy rre változtassurrk a tagdüfizetés
rerrdjén,senr összegén.
kassai l{álmán szavazásta teszi fel a kérdést.

7 l2016(Y.26.) számú közgyűlési lratározat

A lrözgyűtós egylrangúlag elfogadja hog"v a tagdíjfizetés mórtéke és rcndjc ne
vriltozzon.

A tagnévsor rrapra[<ész vezetését az MTSZ és az MTE elvárásai szerint kell
rnegoldarri. Ehhez több személyes adatra lesz szükség amiben kérjiik a tagság aktív
[<özrerniiködését.

A továbbiak egyeztetések történtek az egyesület rryári túráival kaposolatban, rnajd

közgyűlést 19:00 órakor bezárta.

kassai kálrrrán
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llal,xsztt zsuzsa
j egyzőkönyv-l-ritelesító

Szabóné Jul-r/rsz Veronika
jegyzőkönyvvezető

Borz Lász[ó
.jegyzőkönyv-hitelesitő
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