GUANÓ BARLANGJÁRÓ CSOPORT - GUBACS
1037 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 77. I/4.
WWW.GUBACS.HU
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
2016. OKTÓBER 26.
Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Nagy Zsófia szervezési alelnök 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. október 26. 18:30 óra, jelen időpont
pedig 19:00 óra.
A jelenlévők felkérik Nagy Zsófiát a közgyűlés levezetésére, aki a felkérést elfogadja,
javasolja a jegyzőkönyv vezetésére Fodor Klárát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth
Magdolnát és Siposné Forgács Veronikát. A javaslatokat mind a felkértek, mind a jelenlévők
egyhangúlag elfogadják.
A közgyűlés napirendi pontjai a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2017 évi tagdíj mértékének meghatározása
Túraterv igények, szervezési lehetőségek
Szilveszter 2016
Pénzügyek, 2015 évi 1% jóváírása
Eszközvásárlás
Egyéb

A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.
1.

napirendi pont: 2017 évi tagdíj mértékének meghatározása
Az alelnök javasolja, hogy a tagdíj mértéke maradjon változatlan, 3 600 Ft/év.
1/2016.10.26. KGY. határozat:
A közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a tagdíj mértéke változatlan mértéken, azaz
3 600 Ft/év összegben kerüljön meghatározásra a 2017-es évben is.

2.

napirendi pont: Túraterv igények, szervezési lehetőségek
2016-11-01-i hétvége: Jósvafői gyermekprogramok, Rajczy Judit szervezésében
2016-11-18: szakmai napok kerülnek megrendezésre az MKBT szervezésében, az idei
helyszín Eger lesz.

Guanó Barlangjáró Csoport
Közgyűlési Jegyzőkönyv
2016-10-26
2016-12-06: az engedélyt az egyesület megkérte a Mátyás-hegyi barlangba, ezen
alkalomra barlangász játékos vetélkedő szervezését tervezi az egyesület („Matyi-Mikibalhé”) – Szabó Dénes, Zaránd Péter.
2016-12-10: Bátori-barlang kisvonattal, szervező Nagy Zsófia és Fodor Klári.
2017. január: téli Bükk, szervező Fodor Ádám.
2017. február: barlangász farsang, Pilisi túra – szervező Kertész Ákos.
2017. március: Bakony, szervező Kiss Tímea.
2017. április: Mecsek, szervező Rajczy Judit.
2017. április 6. Közgyűlés, Excelsior, 18:30
2017. május 1-i hosszú hétvége: Birka 40 túra, szervező Gacsári Zoltán.
2017. június – Pünkösdi hosszúhétvége: Gubacs happening.
Klubnapok szervezése: Kiss Borbála, Tóth Zoltán.
Egyéb: Gubacs 20, Spider – mászás, kalandpark, stb.
2017-ben a szokásos rend szerint folytatódnak a Matyi-túrák, az engedély megkérését
Nagy Zsófia intézi.
2/2016.10.26. KGY. határozat:
A közgyűlés a túratervvel kapcsolatosakat egyhangúlag elfogadja.
3.

napirendi pont: Szilveszter 2016 – tervek, ötletek
A terv a tavalyihoz hasonló, gyerekbarát szilveszteri összejövetel, a szervezés,
helyszín kiválasztása folyamatban. Ugod? Egyéb? Szervezők – Jassó Gabriella,
Tamasi Dóra.
3/2016.10.26. KGY. határozat:
A közgyűlés a szilveszterrel kapcsolatos terveket egyhangúlag elfogadja.

4.

napirendi pont: Pénzügyek
Siposné Forgács Veronika gazdasági alelnök ismerteti az aktuális pénzügyi helyzetet.
Jelenleg az Egyesület bankszámláján 565 432 Ft található, tekintettel arra, hogy
szeptember végén jóváírásra került az 1%-os felajánlásokból nekünk ítélt 136 462 Ft.
Ahhoz, hogy a 2016-os eredményünk az előírásoknak megfelelően alakuljon, év
végéig még kb. 262 000 Ft-ot kell elkölteni.
4/2016.10.26. KGY. határozat:
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Guanó Barlangjáró Csoport
Közgyűlési Jegyzőkönyv
2016-10-26
A közgyűlés a pénzügyi helyzetet egyhangúlag elfogadja.
5.

napirendi pont: Eszközvásárlás, 2016-os pénzügyi keret felhasználása
Jelenleg 262 000 Ft körüli összeg kerülhet elköltésre annak érdekében, hogy az
egyesület ne legyen veszteséges/nyereséges a 2016-os évben.
A közgyűlés a Jósvafői rendezvény szállásköltségét/barlangi belépőjegyeinek díját ...
összegben kívánja támogatni.
A közgyűlés az alábbi eszközök megvásárlását javasolja a megjelölt összegek
értékében:
-

Decathlon Arpenaz 3+ sátor (a tönkrement Rock Empire sátrak helyett) – 2 db 2 x
15 000 Ft – 30 000 Ft
Decathlonos központi sátor 50 000 Ft
gyereksisak 5 db – 60 000 Ft
fejlámpa 5 db – 5 x 20 000 Ft – 100 000 Ft
fejluxhoz 2 db akkumulátor
fennmaradó összeget a november 1-i Jósvafői gyermekprogramos hétvége
támogatására fordítja az egyesület

5/2016.10.26. KGY. határozat:
A közgyűlés az eszközvásárlással és a pénzügyi keret felhasználásával kapcsolatosakat
egyhangúlag elfogadja.
6.

napirendi pont: Egyéb
Nagy Imre által a Caninra elvitt felszerelések a raktárba visszakerültek.
Nagy Zsófia előadja, hogy Michaletzky-Csikós Emese felajánlotta lemondását az
elnöki pozícióról családi állapotára hivatkozva, amennyiben van jelentkező, aki
elvállalja a feladatot, illetve akit a közgyűlés is támogat. Jelentkező hiányában a
közgyűlés a jelenlegi helyzet fenntartása mellett szavaz.
Nagy Zsófia szervezési alelnök megkérdezi van-e valakinek egyéb előadnivalója,
egyéb nem lévén megköszöni a részvételt, majd a közgyűlést berekeszti.

Budapest, 2016. október 26.
-------------------------------------------Nagy Zsófia
szervezési alelnök

-------------------------------------------Siposné Forgács Veronika
jegyzőkönyvvezető

-------------------------------------------Tóth Magdolna
hitelesítő

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