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Fenyvesliget Egyesület – Rendkívüli Közgyűlés –2014. szeptember 6. 

Jegyzőkönyv 
 

Időpont:   2014. szeptember 6. - 14.30 - 15.00 óra 

Helyszín:  Közösségi tér, Kistarcsa, Borostyán utca 

Jelenlévők: 17 tag személyesen, 3 tag meghatalmazott útján 

  (mellékelt jelenléti ív szerint) 

 

Vendégként megjelent Solymosi Sándor Kistarcsa Város Polgármestere és Zsiák 

Péter képviselő. 

 

Levezető elnök: Juhász Csaba, Egyesületi elnökhelyettes 

 

 

A. pont 

Juhász Csaba levezető elnök köszöntötte a taggyűlésen megjelent rendes egyesületi tagokat és 

Kovács Gabriella pártoló tagot. 

Az Egyesület alapszabályának V. 1./ d./ pontja értelmében a közgyűlés határozatképességéhez a 

szavazásra jogosultak 67% + 1 tagjának jelen kell lenni. 

A közgyűlés meghirdetett 14.00 órai kezdésére a határozatképességhez szükséges taglétszám 

nem állt rendelkezésre, 10 szavazásra jogosult tag jelent meg, ezért a közgyűlés megkezdése 

meghiúsult. 

Az megismételt közgyűlés időpontjában, 14.30 órakor a határozatképesség megállapítást nyert, 

és Juhász Csaba elnökhelyettes, levezető elnök a közgyűlést megnyitotta. 

Az egyesületnek jelenleg 42 rendes és 1 pártoló tagja van, melyből a közgyűlésen megjelent 17 

rendes tag személyesen, valamint 3 rendes tag meghatalmazott útján képviseltette magát. 

Fentiek alapján a szavazati jogosultságok 20 szavazat (47,6%). 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. sz. mellékleteként csatolva. 

 

Juhász Csaba ismertette a közgyűlés összehívásának okait és a napirendi pontokat. 

 

a) Napirendi pontok ismertetése 

a. Levezető elnök, jegyzőkönyv vezető és jegyzőkönyv hitelesítő személyek 

megválasztása 

b. Alapszabály módosítása 

i. törvényi kötelezettség okán, és ezzel együtt a szövegezés aktualizálása 

ii. tevékenységi kör bővítése a Természetjárással 

iii. Galagonya utca befoglalása 

iv. Titkár személyében történt változás rögzítése 
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v. Tagdíj fizetésének bankszámlára történő teljesíthetőség biztosítása 

vi. A közgyűlés összehívásának hivatalos ismertetési lehetősége az Egyesület 

honlapján 

c. Vezetőség megerősítése 

 

A jogszabályokban és az alapszabályban rögzített feltételeknek a közgyűlés összehívása 

megfelelt, az érintettek 2014. augusztus 18-án írásos (elektronikus levél és levélszekrény) értesítést 

kaptak a közgyűlés időpontjáról és a napirendi pontokról. A meghívó a jegyzőkönyv 1. sz. 

mellékleteként csatolva. 

 

A levezető elnök szavazásra bocsátotta a közgyűlés összehívásának körülményeit, valamint a 

napirendi pontokat. 

 

Szavazás: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta. 

 

 

 

B. pont – 1. napirend – A levezető elnök, jegyzőkönyv vezető és jegyzőkönyv hitelesítő személyek 

megválasztása 

 

Juhász Csaba levezető elnök Piti Róbertet javasolta a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére a felkérésre jelentkezők közül kiválasztotta Balogh István és Zöld-

Erősdi Blanka egyesületi tagokat. 
 

A levezető elnök szavazásra bocsátotta a közgyűlés levezető elnökének-, a jegyzőkönyvvezető- 

és hitelesítő tagok személyét. 

 

Szavazás: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta. 

 
 

 

C. pont – 2. napirend – Az Egyesület Alapszabályának módosítása 

 

Az alapszabály módosítása az alábbi témakörök és változások miatt vált szükségessé. Az 

alapszabály végleges szövegét a közgyűlésen a tagság megtekinthette, illetve a szöveget korábban 

megkapta véleményezésre. 

Az alapszabályban megtett változások a levezető elnök részéről a tagság felé tételesen 

ismertetve lettek. 

 

 

 



   
 
 
 
 
 

Adószám: 18215728-1-13 
Bankszámlaszám: CIB 10702301-66676483-51100005 

 

Fenyvesliget_közgy-2_jkv_20140906_honlapra.doc     3 

Fenyvesliget Egyesület 
Regisztrált cím: 2143 Kistarcsa, Rozmaring utca 9. 

Web: www.fenyvesliget.com 
E-mail: fenyvesliget@gmail.com 

Fax: +36-28/473-422 
Fax 

 
 

 

 

i. törvényi kötelezettség okán, és ezzel együtt a szövegezés aktualizálása 

Az Egyesület a közhasznú státuszt jelent állapotában nem tartja meg, de továbbra is 

célként fenntartja ennek megszerzését. 

 

ii. tevékenységi kör bővítése a Természetjárással 

 

iii. Galagonya utca befoglalása 

A szövegtervezetet a tagság e-mail üzenetben megkapta véleményezésre. Ennek 

eredményeként a tagság kezdeményezésére a Galagonya utca befoglalásával az 

Alapszabályban rögzített hatókör bővült. 

 

iv. Titkár személyében történt változás rögzítése 

Az Elnökség összetételében a közelmúltban bekövetkezett változás megerősítésére 

és alapszabályban történő rögzítésére. 

Ennek során a Titkár a közgyűlés tagsága előtt megerősítőleg nyilatkozott, hogy a 

tisztséget elfogadja és egyben kijelenti, hogy az elfogadott tisztséggel kapcsolatosan 

összeférhetetlenség személyében nem áll fenn. 

 

v. Tagdíj fizetésének bankszámlára történő teljesíthetőség biztosítása 

 

vi. A közgyűlés összehívásának hivatalos ismertetési lehetősége az Egyesület honlapján 

 

 

A levezető elnök szavazásra bocsátotta az Alapszabályban bekövetkezett változásokat. 

 

Szavazás: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta. 
 

 

D. pont – 3. napirend – A vezetőség megerősítése 
 

A korábbi változások és módosítások értelmében az Elnökség 2014. évben az alábbi 

tisztségviselőkből állt: 

 Elnök:   Osztrogonácz Ivó 

 Elnökhelyettes: Juhász Csaba 

 Titkár:   Piti Róbert 

 Kincstárnok:  Zöld-Erősdi Blanka 

 

A levezető elnök szavazásra bocsátotta az Elnökség összetételét. 

 

Szavazás: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta. 
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E. pont – 6. napirend – Madaras János tagtársuk kilépési bejelentésének tudomásul vétele 

 

Az alapszabály VI./1/g. pontja értelmében a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tagok 

lemondásának tudomásul vétele. 

Ennek értelmében az Elnökség arról tájékoztatja a Tagságot, hogy Madaras János egyesületi tag 

az Elnökségnek benyújtott 2014. augusztus 28-i lemondó nyilatkozatával az egyesületi tagságának 

megszüntetését kérte. 

A levezető elnök kéri nevezett tag kilépésének Közgyűlés általi tudomásul vételét. 

 

Tudomásul vétel: A közgyűlés a bejelentést tudomásul vette. 

 

 

F. pont – Közgyűlés bezárása 
 

Juhász Csaba levezető elnök megköszönte a megjelent tagok és érdeklődők részvételét és aktív, 

konstruktív hozzáállását. 

 

Ezt követően a közgyűlést berekesztette! 

 
 

Kistarcsa, 2014. szeptember 6. 
 

 

…………………………………………………..… …………………………………………………..… 

Osztrogonácz Ivó s.k.       Juhász Csaba s.k. 

Elnök         Elnökhelyettes 

Fenyvesliget Egyesület             Fenyvesliget Egyesület 

 

 

 

…………………………………………………..… …………………………………………………..… 

      Zöld-Erősdi Blanka s.k.     Balogh István s.k. 

      Jegyzőkönyv hitelesítő            Jegyzőkönyv hitelesítő 

        Fenyvesliget Egyesület             Fenyvesliget Egyesület 

 

 

 

…………………………………………………..… 

Piti Róbert s.k. 

             Titkár, jegyzőkönyvvezető 

          Fenyvesliget Egyesület 


