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Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Michaletzky-Csikós Emese elnök megnyitja a közgyűlést, bejelenti, hogy a közgyűlés az
alapszabály értelmében a megjelentek számától függetlenül határozatképes, tekintettel arra,
hogy ez megismételt közgyűlés, az eredeti időpont 2016. április 12. 18:30 óra, jelen időpont
pedig 19:00 óra.
A jelenlévők felkérik Michaletzky-Csikós Emesét a közgyűlés levezetésére, aki a felkérést
elfogadja, Tóth Magdolnát javasolja a jegyzőkönyv vezetésére, a jegyzőkönyv hitelesítésére
Nagy Zsófiát és Kiss Borbálát. A javaslatokat mind a felkértek, mind a jelenlévők
egyhangúlag elfogadják.
A közgyűlés napirendi pontjai a következők:
1. Pénzügyi helyzet, 2015-ös beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása
2. Tagsági kérdések
3. Elmúlt időszak túráinak kiértékelése, tervek, igények a jövőre, túrák szervezése,
túraterv, klubestek tartása
4. Tisztségviselői választás
5. Egyéb
A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.
1.

napirendi pont: Pénzügyi helyzet, 2015-ös beszámoló és közhasznúsági jelentés
elfogadása
Siposné Forgács Veronika alelnök ismerteti az aktuális pénzügyi helyzetet, illetve a
2015 évi mérleget, eredményt, kiegészítő mellékletet, valamint a közhasznúsági
jelentést. 2015 évi eredményünk 4 ezer forint nyereséggel zárult.
Jelenleg az Egyesület bankszámláján 466 613 található.
1/2016.04.12. KGY. határozat:
A közgyűlés a 2015 évről szóló, külön íven megfogalmazott közhasznúsági jelentést,
mérleget és eredménykimutatást egyhangúlag elfogadja.

2.

napirendi pont: Tagsági kérdések
Három új teljes jogú tagot, azaz törzset köszönthetünk az egyesületben a korábban
lefolytatott szavazás eredményeképp:
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-

Kiss Borbála
Nagy Zsófia
Tóth Magdolna

2/2016.04.12. KGY. határozat:
A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a szavazás eredményét és az új tagok befogadását.
3.

napirendi pont: Elmúlt időszak túráinak kiértékelése, tervek, igények a jövőre
Az elmúlt időszakban a tagok egyéb irányú elfoglaltságai (család, gyerekek) miatt
megritkultak a közös túraalkalmak. A kérdés az, hogy mire lenne igénye a
társaságnak.
Legyenek éves „hagyományos” rendezvények/túrák (4-5 alkalom évente), pl.
pünkösdi, szilveszteri túra.
Előnyös lenne egy szervező csapat kialakítása, mert nem várható el, hogy egy személy
vállalja magára ezt a terhet.
Klubestek meghirdetése havonta-kéthavonta egyszer: Tóth Zoltán, Kiss Borbála
vállalta a szervezés kezdeményezését.
Túra-ötletelés, e-mail-ben felvetése:
- Nagy Zsófia
- Mezei Péter
- Tóth Helga
- Kiss Timi (nem igazolta vissza)
- Vág András (nem igazolta vissza)
- Fodor Klára (nem igazolta vissza)
2016. Pünkösd – az elnökség javasolja, hogy az egyesület vállalja magára a Pünkösdi
Barátságkerti rendezvény szállásdíját, mely kb. 50 000 Ft.
3/2016.04.12. KGY. határozat:
A közgyűlés a túrákkal, tervekkel kapcsolatosakat egyhangúlag elfogadja.

4.

napirendi pont: Tisztségviselői választás
Kiss Borbála lemondott raktárosi tisztségéről, helyére az elnökség Tóth Magdolnát
javasolja.
Vág András felajánlotta szervezési alelnöki tisztségről való lemondását külföldi
tartózkodása miatt. Helyére az elnökség Nagy Zsófiát javasolja.
4/2016.04.12. KGY. határozat:
A közgyűlés elfogadja a jelöléseket, a jelöltek, Tóth Magdolna és Nagy Zsófia pedig a
bizalmat megköszönve kijelentik, hogy vállalják a tisztségeket.
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5.

napirendi pont: Egyéb
Az olaszországi Caninon ragadt felszerelések témaköre: Tagtársaink egy Canintúrához egyesületi felszerelést kölcsönöztek, amelyek a túra nem tervezett kimenetele
miatt a barlangban maradtak, és csak nyáron van esély a barlang kiszerelésére, a
felszerelések visszagyűjtésére. A szeptemberi közgyűlésen vissza kell térni a témára.
60 db M8.8-as csavar beszerzése válik szükségessé addig is, hogy a raktári
felszerelések használata biztosított legyen addig is, a beszerzést Gacsári Zoltán
vállalja.
5/2016.04.12. KGY. határozat:
A közgyűlés a fentiekkel kapcsolatosakat egyhangúlag elfogadja.
Micheletzky-Csikós Emese elnök megkérdezi van-e valakinek egyéb előadnivalója,
egyéb nem lévén megköszöni a részvételt, majd a közgyűlést berekeszti.

Budapest, 2016. április 12.

-------------------------------------------Michaletzky-Csikós Emese
elnök

-------------------------------------------Tóth Magdolna
jegyzőkönyvvezető

-------------------------------------------Nagy Zsófia
hitelesítő

-------------------------------------------Kiss Borbála Mária
hitelesítő
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