
JEGYZŐKÖNYV
 

Készült: 2015. december 15-én 17:30 órakor az Alföld Turista Egyesület rendkívüli 
tisztújító közgyűlésén.

Helyszín: OPSKK Civilek háza, Mezőberény, Békési út 2 szám. 

Földes Péter az egyesület elnöke köszönti a megjelenteket, és megkéri Hoffmann Ádám 
mandátum vizsgálót, adjon tájékoztatást, hogy a közgyűlés határozat képes e.

Hoffmann Ádám a jelenléti ívről, és a résztvevők megszámolása után megállapította, hogy a 
közgyűlés még nem határozat képes, ezért a levezető elnök a közgyűlést a meghívóban 
meghirdetett új időpontra, 18 órára halasztotta.

2015. december 15-én 18 órakor Hoffmann Ádám tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 
jelenlévők száma 46 fő (jelenléti ív csatolva).

Földes Péter az egyesület elnöke köszönti a közgyűlésen megjelenteket.

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetés személyére és szavazásra bocsátja:

A közgyűlés résztvevői nyílt szavazással, egy fő tartózkodása mellett elfogadták a 
jegyzőkönyv-vezetőt. Jegyzőkönyv-vezető: Balogh Mihályné.

Ezután javaslatot tesz a levezető elnök személyére, Véha Béla személyében, szavazásra 
bocsájtja.
A résztvevők egyhangúan elfogadták a levezető elnököt.
Levezető elnök: Véha Béla

Ezután Petrics Sámuelné és Zolnai Györgyné tagokat javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőknek.
Szavazásra bocsájtja.
A résztvevők nyílt szavazással, egyhangúan - 46 igen, 0/0 nem/tartózkodás mellett - 
elfogadták a jegyzőkönyv-hitelesítők személyeit.
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Petrics Sámuelné és Zolnai Györgyné

Ezután Földes Péter átadja a szót Véha Béla levezető elnöknek. 

Véha Béla ismerteti a napirendi pontokat:

 Alapszabály módosítása (PTK változás miatt).
 Ea: Földes Péter egyesület elnöke

 Számvizsgáló bizottság tagság választása.
E.a: Véha Béla levezető elnök

 Vezető tisztségviselők választása 
      Ea: Hoffmann Ádám 

 Egyebek



Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.
 
A napirendi pontokat és azok sorrendjét a Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúan - 46 
igen, 0/0 nem/tartózkodás mellett - elfogadta.

Felkéri Földes Pétert, az alapszabály módosítás részletes megtartására.

1. Földes Péter ismerteti az alapszabály módosítását, amit a PTK változása tett szükségessé.
(Alapszabály csatolva).

      
     Véha Béla levezető elnök megkérdezi, van-e valakinek kérdése, a napirenddel
     kapcsolatban. Kérdés nem volt, így szavazásra bocsájtja azt.

A közgyűlés egyhangúan – 46 igen, 0/0 nem/tartózkodás mellett - elfogadta az 
alapszabály módosítását.
Egyesületünk a 2015/2/1 számú közgyűlési határozatával módosította az 
alapszabályunkat, hatályos a mai naptól.

2. Véha Béla ismerteti a jelölő bizottság tagjait, és szavazásra bocsátja azt.
Jelölő bizottság tagok: Hoffmann Ádám, Szák Anikó, Petrics Sámuelné.

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a jelölő bizottság tagjait.

3. Felkéri Hoffmann Ádámot tájékoztassa a jelöltek névsorát.

Hoffmann Ádám ismerteti a vezető tisztségviselőkre tett javaslatokat, és a szavazás menetét:
Elnökségi tagságra jelöltek:

Apró Margit
Földes Péter,
Véha Béla
Pusztai László,
Lestyán Jánosné,
Zolnai Györgyné,
Machata Béla.
Szikora János.

Számvizsgáló bizottsági jelöltek:

Erdei Lászlóné,
Szabó László,
Váróczy Margit

Megkérdezi van-e javaslat más személyre. Javaslat nem volt, így megkezdődik a szavazás, a 
szavazatok összeszámolásáig szünetet rendel el.
Szünet után ismerteti a titkos szavazás eredményét:

Elnök:                 Földes Péter.....45 szavazat,
elnök helyettes: Véha Béla.........43 szavazat,

vezetőségi tagok: Zolnai Györgyné (38), Szikora János (37), Pusztai László(37),    
Lestyán Jánosné (34), Machata Béla (33 szavazat).



Számvizsgáló bizottsági elnök: Szabó László......42 szavazat;
tagok: Erdei Lászlóné (36), Váróczy Margit (35 szavazat).

Jó munkát kíván a megválasztott vezető tisztségviselőknek, és átadja a szót Véha Béla 
levezető elnöknek.

Véha Béla megkéri Földes Pétert, az egyebek napirend ismertetésére.

3. Egyebek

Földes Péter:

Az elnökség 0818/3/2015 Határozatát ismerteti:
A közgyűlés vegye fel Barna Lajosnét a tiszteletbeli tagok közé, 100 Ft/év tagsági díjjal. 
    Indoklás: Barna Lajosné közel 20 év óta aktív tagja volt közösségünknek, azonban a szűkös
nyugdíj miatt az egyesületi tagdíj megfizetése is megterhelő lett, de Ő így, tényleges tagság 
nélkül is fenntartotta kapcsolatát az egyesülettel, segítve programjainkat. Ezt kívánjuk ezzel a 
gesztussal megköszönni. 
Szavazásra bocsájtja: A nyílt szavazás eredménye: 46 igen, 0 nem, 0 fő tartózkodott. 

A közgyűlés 2015/2/2 számú közgyűlési határozatával felvette az egyesület tiszteletbeli 
tagjai közé Barna Lajosnét. Hatályos a mai naptól.

A levezetőelnök ismerteti a 1203/1/2015 Elnökségi Határozat tartalmát: 
Véha Bélát – minősítésekért felel – tehermentesítendő: Önkéntesen vezesse a saját 
minősítéséhez szükséges „Tjel2016” munkafüzetet, aki szeretné. (Egyébként az MTSZ 
minősítési szabályzata is ezt tartalmazza.) Ehhez segítségül a vállalkozók rendelkezésére 
bocsájtjuk a programot, amit negyedévente a túrajelentésekkel együtt Véha Bélának kell 
megküldeni.
Felelős: Lipthay István, Földes Péter, Véha Béla. Határidő: 2016. 01.05.

Majd ismerteti a 1203/2/2015 Elnökségi Határozatot: Az önkéntes munka feltételei 
kiegészülnek a következővel: Legalább egy, a Körös és/vagy Patai Mátra teljesítménytúránk 
megrendezését segítő önkéntes munkát kell igazolni, az egyesületi szolgáltatások 
igénybevételéhez.

A levezető elnök vitára bocsájtja a fenti két elnökségi határozatot:

Viczián Zoltán megkérdezi, hogy melyik rendezvényhez érvényes?
Válasz: mindegy melyik, csak a mi rendezvényünk legyen. 
Mivel több kérdés nem hangzott el, szavazásra bocsájtotta. A nyílt szavazás eredménye: 4 
igen, 1 fő tartózkodott és 0 fő szavazott nemmel.

A vezetőségi határozatokat a közgyűlés  2015/2/3 számú közgyűlési határozatával, 1 fő 
tartózkodása mellett elfogadta. Hatályos: 2016. 01. 01-től.
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