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KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: 2015. május 14-én, Harkányban megtartott közgyűlésről. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 57 fő.    1.sz. melléklet 
 
Molnár Attila: Tisztelettel köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, ezért az 
alapszabálynak, valamint a meghívóban közölteknek megfelelően 15.00 órára ismételten összehívja. 15.00 órakor 
megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok az EGVE honlapján találhatóak, melyről mindenki 
tájékozódott valamint írásban postai úton is megkapták. Ismerteti a napirendi pontokat, 2. sz. melléklet. Tájékoztat, hogy a 
határozathozatalhoz szükséges szavazás módja minden esetben kézfeltartással történik. 
 
A jelenlévő 57 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.  
1/2015 (V.14.) számú Közgyűlési Határozat 
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő és levezetőelnök személyekre.  
A jelenlévő 57 fő jegyzőkönyv hitelesítőnek Lugosi Krisztina és Becze Ákos választmányi tagokat illetve levezetőelnöknek Molnár Attila elnök 
urat egyhangúlag elfogadja.   
2/2015 (V.14.) számú Közgyűlési Határozat 
 
1. Elnöki beszámoló 
Molnár Attila: Az elmúlt év eseményeiről ad tájékoztatást. Az írásos beszámoló a honlapon található, melyet reméli, hogy 
mindenki elolvasott. 3. sz melléklet. Néhány szóbeli kiegészítést tesz hozzá érintve a legfontosabb momentumokat. Május 12-
én tartott demonstrációról és annak előzményeiről tájékoztat. Ágazati egyeztetésekről tesz említést. A két társszervezettel 
való együttműködésről számol be. A béremelési törekvést folytatni kell. Tájékoztat az egyesületi életről, régiókról. Az 
információáramlást, és cserét fontosnak tartja a sok munka mellett is. Említést tesz a rendezvényszervezésről, valamint 
néhány szót a jövőről. 
 
A jelenlévők a 2014. évi tevékenységről szóló elnöki beszámolót 57 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.  
3/2015 (V.14.) számú Közgyűlési Határozat 
 
2. Felügyelő Bizottsági beszámoló 
Juhász Gábor: A honlapon lévő beszámolót mindenki megtekinthette. 4. sz. melléklet. Szóban felvázolja a tartalmat és 
végkövetkeztetést. A gyakorlat szerint az ellenőrzések végén javaslatokat tesz az elnök felé, melyeket most a jelenlévőkkel is 
megoszt. Javasolja a közhasznúság ismételt elérését. A régiós munka aktivitását javasolja, információáramlást támogatja. A 
honlap használatát javasolja mindenkinek, különösen a Fórumot. Javasolja a tavaszi közgyűlést egynaposra tervezni, valamint 
az októberi MEN rendezvény helyszínének átgondolását, esetleg változtatását, amennyiben a többség igényli. Ellenőrzése 
alapján javasolja a közgyűlésnek a gazdasági vezető beszámolójának elfogadását.  
 
A jelenlévők a Felügyelő Bizottsági beszámolót 57 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.  
4/2015 (V.14.) számú Közgyűlési Határozat  
 
Molnár Attila: Reflektál néhány gondolatra. Javasolja, hogy maradjon a tavaszi konferencia kétnapos. A helyszíne lehet 
Budapest környéki. Az őszi konferencia tekintetében úgy gondolja érdemes egy helyszínen lenni többször, hogy jól 
bejáratódjon, ismerőssé váljon a résztvevőknek, néhány éves periódusban javasolja a helyszínváltást. 
 
A jelenlévők a konferenciák helyszínére vonatkozó javaslatot 57 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.  
5/2015 (V.14.) számú Közgyűlési Határozat 
 
3. Gazdasági vezető beszámolója a 2014. évi gazdálkodásról. 
Seres György: A 2014. évi terv-tény adatok, valamint a 2014. évi szöveges beszámoló kivetítésre került. 5.-6. sz. melléklet. 
Szóban kiegészíti valamint megmagyarázza a számadatokat.  
 
A jelenlévők a gazdasági vezető 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját 39.048 ezer forint mérlegfőösszeggel, melyből az adózott eredmény 
2.365 ezer forint, 56 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadták.  
6/2015 (V.14.) számú Közgyűlési Határozat 
 
4. Az EGVE 2014. évi számviteli beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása 
Seres György: A honlapon megtekinthető volt a beszámoló. Erről mindenki tájékozódott illetve kivetítésre került. 7. sz. 
melléklet. Tartalmilag a gazdálkodásról szóló beszámoló adatait foglalja magában. Tájékoztat a számadatokról. A 2014. év az 
előző évekhez képest jelentősen javult. A bíróságra kell megküldeni a közgyűlés által elfogadott beszámolót.  
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A jelenlévők a 2014. évi Egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági jelentést 56 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodással, ellenszavazat nélkül 
elfogadták.  
7/2015 (V.14.) számú Közgyűlési Határozat 
 
5. Az EGVE 2015. évi költségvetési tervezete 
Seres György: 2014. évi terv-tény adatok, valamint a 2015. évi költségvetési szöveges beszámolója kivetítésre került. 8. sz. 
melléklet. A tervezett összegeket mindenki megtekintheti.  
A jelenlévők az EGVE 2015. évi költségvetési tervét 19.783 ezer forint bevételi főösszeggel és 18.499 ezer forint költség főösszeggel (melyből 
terv szerinti értékcsökkenés 177 ezer forint), 56 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadták.  
8/2015 (V.14.) számú Közgyűlési Határozat 
 
6. Alapszabály módosítás 
Molnár Attila: A módosítási javaslatot olvashatta mindenki a honlapon. A Fővárosi Törvényszék felsorolta, hogy hogyan és 
miként kell módosítani az Alapszabályt, hogy a hiánypótlásnak megfeleljen. Az Alapszabályban pótolandó hiányosságokon 
kívül még 5 helyen módosítjuk az Alapszabályt. A III.1.8 (Közgyűlést levezető elnök); III.1.10. (Közgyűlési helyszín); 
III.3.7.(Elnökség ülései); III.4.2. (Régiós tagság); V.1.5. (tagsági viszony felmondásának jogorvoslati kérelme). Az 
Alapszabályban dőlt betűvel és áthúzással vannak jelezve a változások.  
 
A jelenlévők az Alapszabály módosítási javaslatokat 57 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.  
9/2015 (V.14.) számú Közgyűlési Határozat 
 
Molnár Attila: A közgyűlést bezárja. Megköszöni a részvételt. 
 
 

k.m.f. 
   
 

A Közgyűlés levezető elnöke:     A jegyzőkönyvet vezette: 
 
 
 
 

Molnár Attila                 Nagy Linda 
            elnök                  ügyintéző 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette:      A jegyzőkönyvet hitelesítette:   

 

 

 

Lugosi Krisztina                    Becze Ákos 

Választmányi Tag      EB elnök, Választmányi Tag 

 
 

 

 

 

 

 


