
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Esztergomban, a Vaskapui Brilli Gyula Menedékházban a Magyar Turista 

Egyesület Esztergomi Osztályának Egyesülete, 2017. május.25-án 17 órai kezdettel 

megtartott évi rendes közgyűléséről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Kassai Kálmán elnök:  megkéri Haraszti Zsuzsát ,  tájékoztassa a jelenlévőket, hogy 

határozat képes e a közgyűlés?  Haraszti Zsuzsa bejelenti, hogy az Egyesület létszáma 

24 fő, jelen van 9 fő,   vagyis a 

 

                                              Közgyűlés nem  határozatképes. 
 

Kassai Kálmán elnök a közgyűlést berekeszti ,és közli ,hogy a meghívónak 

megfelelően változatlan napirenddel 2017.05.25.-án 18.00-kor a jelenlévők 

számától függetlenül megtartjuk az éves közgyűlést. Az alapszabály szerint ez 

jogszerű  

Kassai Kálmán elnök 18.00-kor megnyitja a közgyűlést, köszönti a megjelenteket és 

tájékoztatásul elmondja, hogy örömmel tesz eleget Egyesületünk hatodik évzáró 

közgyűlési teendőinek. Mérleget von az elmúlt kilenc ,valamint Egyesületként az 

elmúlt hat évről.     

 

Kassai Kálmán elnök: javasolja, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Szabóné 

Juhász Veronikát  kérjék fel.  Szabóné Juhász Veronika a jelölést elfogadja. 

 

1/2017. (V. 25.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés  9 igen szavazatával egyetértett azzal, hogy a jegyzőkönyvet 

 Szabóné Juhász Veronika  vezesse. 

 

Kassai Kálmán elnök: jegyzőkönyv hitelesítőnek Haraszti Zsuzsa és Vince  

Gabriella  egyesületi tagokat javasolja. Megkérdezi, hogy vállalják-e a jegyzőkönyv-

hitelesítői feladatokat? 

Haraszti Zsuzsa és Vince Gabriella  egyesületi tag vállalja a jegyzőkönyv-hitelesítői 

feladatot. 

Kassai Kálmán elnök: szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

2/2017. (V. 25.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés X igen  szavazatával jegyzőkönyv-hitelesítőnek Haraszti Zsuzsa és  

Vince Gabriella egyesületi tagokat választotta meg. 

                              

Kassai Kálmán elnök: a napirendhez kapcsolódóan megkérdezi, hogy van-e még 

kérdés, javaslat ? 

A tagság nem kívánta bővíteni a közgyűlés napirendi pontjait, ezért  ezt követően 

szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. 
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3/2017. (V. 25) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangú szavazással  elfogadta a közgyűlés napirendjét az alábbiak 

szerint:  

  

1.         Elnöki megnyitó ,határozatképesség megállapítása 

2.        Jegyzőkönyvvezető megválasztása 

3.        Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 

4. Az egyesület gazdálkodása, a 2016. évi közhasznúsági jelentés számszaki 

             ismertetése. 

Előadó: Szabóné Juhász Veronika könyvelő 

Elnökségi felelős: Kassai Kálmán  

 5.          A 2016 évi pénzügyi mérleg elfogadása 

       Előadó : Kassai Kálmán 

6.          A 2017. évi költségvetési terv jóváhagyása 

Előadó: Kassai Kálmán 

7.         Tagdíjfizetés rendje 2017 éves tagdíj megállapítása. 

      Előadó   Kassai Kálmán 

8.    Tagnévsor aktualizálása 

           Előadó Kassai Kálmán 

  

4.  Az egyesület gazdálkodása, a 2016. évi közhasznúsági jelentés számszaki 

ismertetése 

 

Szabóné Juhász Veronika könyvelő ismerteti a 2014évről szóló számszaki jelentést. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy az Egyesületnek az előző évhez képest sikeresen javult 

gazdálkodásunk.  

(A mérleg a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kassai Kálmán elnök: szavazásra bocsátja az Egyesület gazdálkodásáról, a 2016. évi 

közhasznúsági jelentés számszaki ismertetéséről szóló beszámolót.  

 

                                       4/2017. (V. 25.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúlag megszavazta az egyesület gazdálkodásáról, a 2016. évi 

közhasznúsági jelentésről szóló beszámolót . 

 

                                                                            

5. A   2016 évi pénzügyi mérleg elfogadása 

 

   Kassai Kálmán szavazásra bocsájtja  a 2016 pénzügyi mérleg elfogadását.  

 

 

                                 5/ 2017.(V.25.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta az előterjesztett 

2016.éves mérleget 
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6.  A 2017. évi költségvetési terv jóváhagyása 

 

Kassai Kálmán   tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az egyesület 

bevételi forrásai az előző év kedvező pályázati forrásaihoz képest saját forrásokra 

épül.  Tervezni csak a támogatási és tagdíj bevételi összegekből lehet.  

Javasolja az összeg egy részét egyesületi túrák felhasználásához. Megjegyzi még,  

hogy nagyobb bevételt, támogatók keresésével érhetnénk el, ebben kéri a tagság 

segítségét. 

/ A költségvetési terv a jegyzőkönyv melléklete./ 

 

Kassai Kálmán elnök: megkérdezi van e észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? 

Mivel hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja a 2015. költségvetési terv 

elfogadását.  

                                  6/2017. (V. 27.) számú közgyűlési határozat 

 

A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta a 2017. év költségvetési  

tervet. 

 

Kassai Kálmán javasolja hogy ne változtassunk a tagdíjfizetés rendjén,sem összegén. 

 szavazásra teszi fel a kérdést. 

 

                                 7 / 2017(V.25.) számú közgyűlési határozat 

 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja hogy a tagdíjfizetés mértéke és rendje ne 

változzon,maradjon 2000 Ft/év amit minden év március 30-ig kell kiegyenlíteni. 
 

A tagnévsor naprakész vezetését az MTSZ és az MTE elvárásai szerint kell 

megoldani. Ehhez több személyes adatra lesz szükség amiben kérjük a tagság aktív 

közreműködését. 

 

 

A továbbiak egyeztetések történtek az egyesület nyári túráival kapcsolatban, majd 

 

Kassai Kálmán elnök: megköszöte a részvételt és a közgyűlést 19:00 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

Kassai Kálmán                                                                Szabóné Juhász Veronika 

elnök                                                                                jegyzőkönyvvezető 

 

Haraszti Zsuzsa                                                              Vince Gabriella 

jegyzőkönyv-hitelesítő                                                  jegyzőkönyv-hitelesítő 
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