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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 2017. november 14. 18:00 óra, jelen
időpont pedig 18:30 óra.
A jelenlévők felkérik Michaletzky-Csikós Emesét a közgyűlés levezetésére, aki a felkérést
elfogadja, javasolja a jegyzőkönyv vezetésére Nagy Zsófiát, a jegyzőkönyv hitelesítésére
Gacsári Zoltánt és Fodor Klárát. A javaslatokat mind a felkértek, mind a jelenlévők
egyhangúlag elfogadják.
A közgyűlés napirendi pontjai a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2018 évi tagdíj mértékének meghatározása
Túraterv igények, szervezési lehetőségek
Szilveszter 2017
Pénzügyek, 2016 évi 1% jóváírása
2017 évi pénzügyi keret felhasználásának lehetőségei
Egyesületi tisztségek
Egyéb

A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.
1.

napirendi pont: 2018 évi tagdíj mértékének meghatározása
Az elnök javasolja, hogy a tagdíj mértéke maradjon változatlan, 3 600 Ft/év.
1/2017.11.14. KGY. határozat:
A közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a tagdíj mértéke változatlan mértéken, azaz
3 600 Ft/év összegben kerüljön meghatározásra a 2018-es évben is.

2.

napirendi pont: Túraterv igények, szervezési lehetőségek
2017-11-18, szombat délelőtt 10 óra: gyerektúra a Mátyás-hegyi barlangban.
2017-12-07, csütörtök délután 18:00: az engedélyt az egyesület megkérte a Mátyáshegyi barlangba, ezen alkalomra barlangász játékos vetélkedő szervezését tervezi az
egyesület („Matyi-Miki-balhé”) – Szabó Dénes, Zaránd Péter, Mezei Péter
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2017-12-16, szombat délelőtt 10 óra: gyerektúra a Mátyás-hegyi barlangban,
szervezők: Nagy Zsófia
2017-12-28 – 2018-01-01: szilveszter, Égerszög, szervező: Tamasi Dóra
2018. január: téli Bükk, szervező Fodor Ádám.
2018. február: barlangász farsang, szervező: Szabó Dénes,
2018. február: Pilisi túra, szervező Kertész Ákos.
2018. március 15-i hosszú hétvége: Bakony, szervező Kiss Tímea.
2018. március 31 – április 2 (Húsvét): Birka 41 túra, Aggtelek, szervező Gacsári
Zoltán.
2018. április 17., kedd: Közgyűlés
2018. április 28 - május 1: Balaton-felvidék, Berger-barlang, Csodabogyós-barlang,
Kessler Hurbert-barlang, Szentgáli-kőlik, szervező Rajczy Judit, Gergely-Farnos Lilla.
2018. május 19-21. (Pünkösd): Gubacs happening, Barátságkert – szervező: Mezei
Péter.
Klubnapok szervezése: Kiss Borbála, Tóth Zoltán.
2018-ban a szokásos rend szerint folytatódnak a Matyi-túrák, az engedély megkérését
Nagy Zsófia intézi.
2/2018.11.14. KGY. határozat:
A közgyűlés a túratervvel kapcsolatosakat egyhangúlag elfogadja.
3.

napirendi pont: Szilveszter 2017 – tervek, ötletek

A terv a tavalyihoz hasonló, gyerekbarát szilveszteri összejövetel, helyszín Égerszög,
szervező: Tamasi Dóra, időpont: december 28. - január 1. hétfő.
- napi 84 000 Ft-ba kerül a ház, ez 5 napra 420 000 Ft lesz
- kb. 32-fő fér el kényelmesen, ez 2625 Ft-ot jelent/fő/éj
- jelentkezni google táblázatban lehet
Tervezett barlangtúrák: Szabadság-barlang, Kossuth-barlang.
3/2018.11.14. KGY. határozat:
A közgyűlés a szilveszterrel kapcsolatos terveket egyhangúlag elfogadja.
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4.

napirendi pont: Pénzügyek
Michaletzky-Csikós Emese elnök ismerteti az aktuális pénzügyi helyzetet. Jelenleg az
Egyesület bankszámláján 596 161 Ft található, tekintettel arra, hogy szeptember végén
jóváírásra került az 1%-os felajánlásokból nekünk ítélt 111 255 Ft. Ahhoz, hogy a
2017-es eredményünk az előírásoknak megfelelően alakuljon, év végéig kb. 125 000
Ft-ot kell elköltenünk.
4/2018.11.14. KGY. határozat:
A közgyűlés a pénzügyi helyzetet egyhangúlag elfogadja.

5.

napirendi pont: 2017 évi pénzügyi keret felhasználásának lehetőségei
Jelenleg 125 000 Ft körüli összeg kerülhet elköltésre a működési költségen és az
amortizáción felül annak érdekében, hogy az egyesület ne legyen
veszteséges/nyereséges a 2017-es évben.
Működési költségünk (raktár díja, könyvelőprogram, domain, stb.) kb. 60 000 Ft.
2016 évre jutó értékcsökkenés a tárgyi eszközök után kb. 50 000 Ft.
Az áprilisi Mecseki túra szállásköltségét az egyesület korábbi közgyűlési döntés
alapján felvállalta - 32 400 Ft.
Botta István beszámol a bánki Szent Borbála-víznyelőbarlang kutatásról, amelyben
több egyesületi tag is segédkezik. Egy barlangi telefonkészülék használatára lenne
szükségük, melynek a beszerzésére kéri az egyesületet, ez kb. 50 000 Ft költséget
jelent az egyesületnek.
Tóth Magdolna egyesületi tag barlangi módszertani tanfolyamon vett részt, melynek
költsége 10 000 Ft volt, az oktatás költségét az egyesület magára vállalja.
Két kötélmosó kefe beszerzése is szükséges, kb. 10 000 Ft.
A fennmaradó kb. 20 000 Ft-ból a raktárosok által meghatározott kisebb eszközök
beszerzése valósulhat meg.
5/2018.11.14. KGY. határozat:
A közgyűlés a pénzügyi keret felhasználásával kapcsolatosakat egyhangúlag
elfogadja.

6.

napirendi pont: Egyesületi tisztségek
Michaletzky-Csikós Emese elnök előadja, hogy elnöki tisztségét 2013-tól 4 évre
vállalta el, mely idén lejárt, ezért új elnök jelentkezését várja. Szintén lejárt Siposné
Forgács Veronika gazdasági alelnök és Kertész Ákos számvizsgáló négy éves
időtartama. Az egyesületi tagok Michaletzky-Csikós Emese elnök, Siposné Forgács
Veronika gazdasági alelnök és Kertész Ákos számvizsgáló újraválasztását javasolják a
következő 4 évre.
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6/2018.11.14. KGY. határozat:
Az Egyesület tagjai Michaletzky-Csikós Emesét egyhangúlag megválasztották
elnöknek, Siposné Forgács Veronikát gazdasági alelnöknek, illetve Kertész Ákost
számvizsgálónak. Az elnökségi tagokat, számvizsgálót a mai naptól számított négy év
időtartamra választotta meg a közgyűlés.
Az egyesület új vezető tisztségviselői, illetve számvizsgálója a bizalmat megköszönve
kijelentik, hogy vállalják a tisztséget.
7.

napirendi pont: Egyéb
Raktárban vannak selejtezni való eszközök (pl. törött karabiner, rossz lámpa, lyukas
gumicsónak) – januárban a leltárnál ezek az eszközök selejtezésre fognak kerülni. A
leselejtezett de még használható eszközöket kutatásoknak, expedícióknak fogjuk
felajánlani.
A raktárosok kérik, hogy mindenki figyeljen jobban oda a kötelek mosására:
igyekezzünk ne jéghideg vízben, illetve kefét, kötélmosót használni a kötelek
tisztításakor. A jövőben kötelek kölcsönzésekor a kölcsönző személy egyúttal
kötélmosó felszerelést is kap a raktárosoktól.
Tóth Magdolna és Fodor Ádám raktárosok kérik a tagokat, hogy eszközigényüket
ésszerű időben jelezzék, hogy az eszközök kiadása megoldható legyen.
Michaletzky-Csikós Emese elnök megkérdezi, van-e valakinek egyéb előadnivalója,
egyéb nem lévén megköszöni a részvételt, majd a közgyűlést berekeszti.

Budapest, 2017. november 14.

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

-------------------------------------------Nagy Zsófia
jegyzőkönyvvezető

-------------------------------------------Gacsári Zoltán
hitelesítő

-------------------------------------------Fodor Klára
hitelesítő
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