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Fenyvesliget Egyesület – Rendkívüli Közgyűlés –2018. december 9. 

Jegyzőkönyv 
 

Időpont:   2018. december 9. - 15.30 - 16.20 óra 

Helyszín:  Közösségi tér, Kistarcsa, Borostyán utca 

Jelenlévők: 12 tag személyesen 

  (mellékelt jelenléti ív szerint) 

 

Levezető elnök: Osztrogonácz Ivó, Egyesületi elnök 

 

 

A. pont 

Osztrogonácz Ivó levezető elnök köszöntötte a taggyűlésen megjelent rendes egyesületi tagokat. 

Az Egyesület alapszabályának VI. 1./ c./ pontja értelmében a közgyűlés határozatképességéhez a 

szavazásra jogosultak 50% + 1 tagjának jelen kell lenni. 

A közgyűlés meghirdetett 15.30 órai kezdésére a határozatképességhez szükséges taglétszám 

nem állt rendelkezésre, 12 szavazásra jogosult tag jelent meg, ezért a közgyűlés megkezdése 

meghiúsult. 

Az megismételt közgyűlés időpontjában, 15.50 órakor a határozatképesség megállapítást nyert, 

és Osztrogonácz Ivó elnök, levezető elnök a közgyűlést megnyitotta. 

Az egyesületnek jelenleg 46 rendes és 1 pártoló tagja van, melyből a közgyűlésen megjelent 12 

rendes tag személyesen képviseltette magát. 

Fentiek alapján a szavazati jogosultságok 12 szavazat (26%). 

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

 

Osztrogonácz Ivó ismertette a közgyűlés összehívásának okait és a napirendi pontokat. 

 

Napirendi pontok ismertetése 

1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő személyek 

megválasztása 

2. Alapszabály módosítása 

A 2018. február 4-én megtartott rendes közgyűlésünkön a vezetőségben az 

elnökhelyettes személye megváltozott. 

Ennek kapcsán az Alapszabály és egyéb adminisztrációs dokumentumaink 

jogszabályi harmonizációja szükségesség teszi, hogy rendkívüli közgyűlést hívjunk 

össze a Budapest Környéki Törvényszék 2018. november 9-én kelt, jelen 

levelünkhöz mellékelt 49.Pk.60092/2011/22. számú hiánypótlási végzésében 

foglaltak szerint. 

A módosítások részletesen ismertetve lesznek. 
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A jogszabályokban és az alapszabályban rögzített feltételeknek a közgyűlés összehívása 

megfelelt, az érintettek 2018. november 23-i dátummal írásos (elektronikus levél) értesítést kaptak a 

közgyűlés időpontjáról és a napirendi pontokról a Budapest Környéki Törvényszék végzésének 

csatolásával, ezen felül a Közgyűlés időpontját az Egyesület honlapján is megjelentettük. 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 

 

Osztrogonácz Ivó levezető elnök Piti Róbertet javasolta a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére a felkérésre jelentkezők közül kiválasztotta Zöld-Erősdi Blanka és 

Balogh István 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 szövegének pontosítása az előzmények ismeretében vált szükségessé.  

Az alapszabályban szükséges változások a levezető elnök közlésével a tagság felé tételesen is 

ismertetve lettek. 

 

Az alapszabály módosítása arról, hogy az elnökségi tagjai (a vezető tisztségviselők) nem 

kerülnek nevesítésre a mindenkor hatályos alapszabályban.  

Emiatt a levezető elnök az alábbi döntést javasolja meghoznia a Közgyűlésnek: 

Az Alapszabálynak az Egyesület elnökének és egyéb tisztségviselőinek név szerinti 
feltüntetésére vonatkozó 3.c., 4.a., 4.b., és 4.c. pontjainak kizárólag a személyekre 
vonatkozó adatait törli. 
Az Alapszabály egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 
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A levezető elnök szavazásra bocsátotta az Alapszabály javasolt módosítását. 

 

Szavazás: A közgyűlés egyhangú szavazással az Alapszabály módosítására irányuló fenti szövegű 

javaslatot elfogadta. 
 

 

A korábbi változások és módosítások értelmében tehát az Elnökség 2018. évben az alábbi 

tisztségviselőkből áll: 

• Elnök:   Osztrogonácz Ivó 

• Elnökhelyettes: Balla Győző 

• Titkár:   Piti Róbert 

• Kincstárnok:  Zöld-Erősdi Blanka 
 

D. pont – Közgyűlés bezárása 
 

Osztrogonácz Ivó levezető elnök megköszönte a megjelent tagok részvételét és közreműködését. 

Ezt követően a közgyűlést berekesztette! 
 

Kistarcsa, 2018. december 9. 
 

 

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

Osztrogonácz Ivó s.k.       Balla Győző 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 
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Mellékletek 

 

1. sz. melléklet: Közgyűlési meghívó 

2. sz. melléklet: Jelenléti ív 
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1. sz. melléklet: Közgyűlési meghívó 

 


