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KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
2018. NOVEMBER 29.
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 2018. november 26. 8:00 óra, jelen
időpont pedig 2018. november 29. 18:00 óra.
A jelenlévők felkérik Michaletzky-Csikós Emesét a közgyűlés levezetésére, aki a felkérést
elfogadja, javasolja a jegyzőkönyv vezetésére Nagy Zsófiát, a jegyzőkönyv hitelesítésére
Mezei Pétert és Holló Zoltánt. A javaslatokat mind a felkértek, mind a jelenlévők
egyhangúlag elfogadják.
A közgyűlés napirendi pontjai a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Egyesületi tisztségek témaköre
Székhely módosítása
Alapszabály módosítása
2019 évi tagdíj mértékének meghatározása
Pénzügyek, 2017 évi 1% jóváírása
2018 évi pénzügyi keret felhasználásának meghatározása
Túraterv igények, szervezési lehetőségek
Egyéb

A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.
1.

napirendi pont: Egyesületi tisztségek témaköre

Michaletzky-Csikós Emese elnök előadja, hogy a továbbiakban az egyesületi élet sem
szervezési, sem adminisztratív feladatait – családi okokra hivatkozva – nem tudja ellátni és
lemondási szándékát közli. Az egybegyűltek döntését tiszteletben tartják. Michaletzky-Csikós
Emese az elnökség korábbi megbeszélése és döntése alapján Holló Zoltán egyesületi tagot
javasolja elnökségi tagnak, elnöknek. Vág András felajánlotta szervezési alelnöki tisztségről
való lemondását külföldi tartózkodása miatt. Helyére az elnökség Nagy Zsófia egyesületi
tagot javasolta.
1/2018.11.29. KGY. határozat:
Az Egyesület tagjai Michaletzky-Csikós Emese lemondását, Holló Zoltán elnöki és Nagy
Zsófia szervezési alelnöki megválasztását egyhangúlag megszavazzák a közgyűlés
időpontjától számított négy éves időtartamra.
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Az egyesület új vezető tisztségviselői a bizalmat megköszönve kijelentik, hogy vállalják a
tisztséget.
2.

napirendi pont: Székhely módosítása

Michaletzky-Csikós Emese indítványozza az Egyesület székhelyének megváltoztatását a 1105
Budapest, Mongol u. 39. III/7. alatti címre 2018. november 29. napjával.
2/2018.11.29. KGY. határozat:
A közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja, hogy az Egyesület új
székhelye 2018. november 29. napjával a 1105 Budapest, Mongol u. 39. III/7. szám legyen.
3.

napirendi pont: Alapszabály módosítása

Michaletzky-Csikós Emese előadja, hogy a tisztségek és a székhely megváltoztatása miatt az
alapszabályt mindenképpen módosítani szükséges.
Mindezek után Michaletzky-Csikós Emese a Közgyűlés elé terjeszti a meghívóval együtt
előzetesen megküldött új, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt és
ismerteti az indokolt módosításokat:
• A korábbiakban megszavazott székhely megváltoztatása: 1105 Budapest, Mongol u.
39. III/7
• Javasolt módosításként terjeszti elő, hogy a határozatok érintettekkel való közlésének
módja igazolható módon, de ne feltétlenül postai, hanem akár elektronikus úton is
történhessen (4.13. pont).
• Az elmúlt évek tapasztalatai alapján további módosításként javasolja, hogy az
elnökség kötelezően évente csupán egy alkalommal ülésezzen, tekintettel arra, hogy a
közgyűlés évi több alkalommal is összegyűlik, és ez az Egyesület ügymenetének
intézéséhez elégségesnek bizonyul (5.6. pont)
• A korábbiakban megszavazott tisztségmódosításoknak megfelelően:
o az új elnök neve, címe (7.1. pont)
o az új szervezési alelnök neve, címe (8.1. pont)
Michaletzky-Csikós Emese megkérdezi, van-e valakinek egyéb hozzáfűzése az Alapszabály
módosításhoz.
Senkinek semmi hozzáfűzése nem lévén, szavazásra bocsátja a módosítások elfogadását.
3/2018.11.29. KGY. határozat:
A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az ismertetett módosításokat, illetve az ennek alapján
külön íven megszövegezett, a változásokkal egységbe szerkesztett új Alapszabályt, amely
Alapszabály a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4.

napirendi pont: 2019 évi tagdíj mértékének meghatározása

Michaletzky-Csikós Emese javasolja, hogy a tagdíj mértéke maradjon változatlan, 3 600
Ft/év.
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4/2018.11.29. KGY. határozat:
A közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a tagdíj mértéke változatlan mértékben, azaz 3 600
Ft/év összegben kerüljön meghatározásra a 2019-es évre vonatkozóan.
5.

napirendi pont: Pénzügyek, 2017 évi 1% jóváírása

Michaletzky-Csikós Emese elnök ismerteti az aktuális pénzügyi helyzetet. Jelenleg az
Egyesület bankszámláján 711 995 Ft található, tekintettel arra, hogy szeptember végén
jóváírásra került az 1%-os felajánlásokból az egyesületnek ítélt 101 610 Ft.
5/2018.11.29. KGY. határozat:
A közgyűlés a pénzügyi helyzetet egyhangúlag elfogadja.
6.

napirendi pont: 2018 évi pénzügyi keret felhasználásának meghatározása

105 000 Ft körüli összeg kerülhet elköltésre 2018 évben a működési költségen és az
amortizáción felül annak érdekében, hogy az egyesület ne legyen veszteséges/nyereséges a
2018-as évben, azaz minél inkább közelítsük a nulla eredményt.
Működési költségünk (raktár díja, könyvelőprogram, domain, bankköltség, stb.) kb.
60 000 Ft.
2018 évre jutó értékcsökkenés a tárgyi eszközök után kb. 50 000 Ft.
A májusi Rezi családi hétvégén segítő öt egyesületi túravezető szállásköltségét a közgyűlés
50 000 Ft-tal támogatni szándékozza.
A fennmaradó kb. 55 000 Ft-ból a raktárosok által meghatározott kisebb eszközök beszerzése
valósulhat meg.
6/2018.11.29. KGY. határozat:
A közgyűlés a pénzügyi keret felhasználásával kapcsolatosakat egyhangúlag elfogadja.
7.

napirendi pont: Túraterv igények, szervezési lehetőségek

2018. december végéig folytatódnak a Mátyás-hegyi túrák, a barlanglátogatási engedélyek
rendelkezésre állnak.
2018-12-06-án Nagy Imre egyesületi tag és társai szervezésében kerül megrendezésre a
„Matyi-Miki-balhé” elnevezésű játékos vetélkedő és barlangi verseny a Mátyás-hegyi
barlangban és a Pál söröző és barlangterasz helységében.
2019-re vonatkozóan javaslat érkezett, hogy a rendszeres Mátyás-hegyi túrák mellett a
Ferenc-hegyi barlangba is kérjünk engedélyt. A tagság véleménye, hogy kéthetente felváltva
legyenek a túrák a Mátyás-hegyi barlangban és a Ferenc-hegyi-barlangban, 8 fős létszámmal,
negyedévenkénti engedélykéréssel. Az engedélykérés intézését Nagy Zsófia szervezési
alelnök vállalja. Egri Borbála az ún. fittanya túrák szervezésére ajánlkozik.
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2019. tavasza – Bükki túra (István-lápa-barlang), Gacsári Zoltán, NagyZsófia és Fodor Klára
szervezésében.
2019. tavasza (szombati napon) – Solymári-ördöglyuk, Gacsári Zoltán, NagyZsófia és Fodor
Klára szervezésében.
2019-04-19 – 22 (Húsvét) – Családi barlangász hétvége – Rajczy Judit szervezésében
(belföld, az egyesület a Mecsek tájegységet javasolja helyszínnek)
2019-06-08 – 10 (Pünkösd) – Bánki barlangfeltáró ismeretterjesztő hétvége, Nagy Zsófia,
Botta István szervezésében.
2019. április – május: következő közgyűlés (éves beszámoló elfogadása)
7/2018.11.29. KGY. határozat
A közgyűlés a túratervvel kapcsolatosakat egyhangúlag elfogadja.
8.

napirendi pont: Egyéb

Michaletzky-Csikós Emese elnök megkérdezi, van-e valakinek egyéb előadni valója. Egyéb
nem lévén megköszöni a részvételt, majd a közgyűlést berekeszti.
Budapest, 2018. november 29.

-------------------------------------------Michaletzky-Csikós Emese
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-------------------------------------------Nagy Zsófia
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