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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 2015. május 22-én megtartott közgyűlésén 

a Budapest, Falk Miksa u. 28 alatt. 

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 23 fő 

 

Dr. Szili László levezető elnök köszönti a megjelenteket. 

 

Bejelenti, hogy az Elnökség megbízta a közgyűlés levezető elnöki teendőinek 

ellátásával.  

 Megállapította, hogy a közgyűlés összehívása az egyesületi törvény előírásainak 

megfelelően történt.  

 

Megállapítom, hogy közgyűlésünk nem határozatképes, mert az 50% plusz 1 fő azaz  34 tag 

nincs jelen, csak  16 tag van jelen. 

 

Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében ismételten össze kell 

hívni a közgyűlést, de mivel a jogszabály az ismételt összehívás konkrét idejét nem határozza 

meg, ezért javaslom, hogy - a meghívóban leírtak szerint – a mai napon 10 órára hívjuk össze 

újra a közgyűlést. 

 

Szünetet rendelek el és – változatlan napirendi pontokkal - 10 órakor újra összehívom a 

közgyűlést.  

 

Ismerteti, hogy a mai közgyűlésen a jelenléti ívet 23 fő írta alá, a közgyűlés 23 fő létszámmal 

határozatképes. 

 

 

Bejelenti, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésével Zelényi Viktóriát bízta meg. 

Javaslatot tesz a közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőinek személyére, Harmath Ákos és Kovács 

Pál tagokra 

 

Megkérdezi a közgyűlést, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslattal 

egyetértenek-e. 

 

Kéri a közgyűlést, hogy kézfelemeléssel szavazzanak. 

 

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőknek  a 

jelölteket  egyhangúlag elfogadta. 

 

Kéri, hogy a jegyzőkönyv vezetője és a hitelesítők kezdjék meg munkájukat és 

ügyeljenek arra, hogy a jegyzőkönyv az elhangzottakat hitelesen tartalmazza. 
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Ezt követően javasolja a meghívóban szereplő napirendek elfogadását. 

 

l./  A Felügyelő Bizottság jelentése a 2014. évről 

     Előterjesztő: Dr. Pozderka Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke 

 

2. / Az elnökség közhasznúsági beszámolója az 2014-ben végzett munkáról, és a  

      2014-es év pénzügyi teljesítéséről 

      Előterjesztő: Fügedi László, az egyesület elnöke 

 

3./Alapító Okirat módosítás 

    Előterjesztő: Dr. Skapinyecz János ügyvéd 

 

4. / A 2015. évi költségvetés ismertetése 

     Előterjesztő: Fügedi László, az egyesület elnöke 

 

 

Megkérdezte, van-e észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban.  

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a javasolt  napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag 

elfogadta. 

 

A levezető elnök ezt követően rátért a 1. napirendi pont megtárgyalására, amely a 

Felügyelő Bizottság jelentése a 2014. évi munkáról. Felkérte dr. Pozderka Gábort-t a 

Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ezt tegye meg.  

 

Dr. Pozderka Gábor ismerteti a napirenddel kapcsolatos előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

A levezető elnök ezt követően rátér a 2. napirendi pont megtárgyalására, amely az 

elnökség közhasznúsági beszámolója a 2014. évben végzett munkáról, és a 2014-es év 

pénzügyi teljesítéséről. 

Felkérte Fügedi Lászlót az egyesület elnökét, hogy ezt tegye meg. 

 

Fügedi László ismerteti a napirenddel kapcsolatos előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.  

A levezető elnök ezt követően rátér a 4. napirendi pont megtárgyalására, amely a 2015. évi 

költségvetés ismertetése. Fügedi László ismerteti a napirenddel kapcsolatos előterjesztést, 

mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Majd a levezető elnök rátér a 3. napirendi pont megtárgyalására, mely az egyesület 

alapszabályának a módisításáról szól.  

Dr. Skapinyecz János ismerteti a javasolt módosításokat. Dr. Skapinyecz János 

elmondja, hogy ¾-es szótöbbség szükséges az új alapszabály elfogadásához, és 

megszavazásra javasolta a közgyűlés felé.  
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A levezető elnök megköszöni az előterjesztést, és megkérdezi a jelenlévőket, hogy 

kérdése, észrevétele, javaslata van-e valakinek.  

 

Hozzászólás, kérdés nem volt a beszámolókkal kapcsolatosan. 

 

Fügedi László az egyesület elnöke megköszöni a Büntetés Végrehajtást képviselő 

személynek, hogy a BVOP segítette az egyesület munkáját az 532/2013.(XII.30.) számú 

Kormányhatározat eredményes végrehajtásában. 

 

Szili László javasolta, hogy szükséges az, hogy további támogatásokat kapjunk és 

aktívan vegyünk részt a további támogatók kertesésében. 

 

Szili László a levezető elnök kéri a tagokat, hogy kézfeltevéssel szavazzanak, arra hogy 

Fügedi László havi bruttó 200.000 Ft vállalkozói díjat kapjon az EMMI-s projekt 

szakmai vezetőjeként. A közgyűlés egyhangúan elfogadta.  

 

Szili László szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontokat, és 

meghozzák a következő határozatokat: 

 

12/2015.05.22 K.G. sz. Közgyűlési határozat: 

 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a 2014. évről. 

 

13/2015.05.22 K.GY. sz Közgyűlési határozat: 

 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta az elnökség közhasznúsági beszámolóját az 

egyesület 2014-ben végzett munkáról, és a pénzügyi beszámolót. 

 

14/2015.05.22 K.GY. sz Közgyűlési határozat: 

 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta az alapszabály módosítását. 

 

15/2015.05.22. K.GY. sz. Közgyűlés határozat: 

 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta az egyesület 2015. évi költségvetését. 

 

16./2015. 05.22. K.GY. sz. Közgyűlési határozat 

 

A közgyűlés egyhangúlag megszavazta, hogy Fügedi László havi bruttó 200.000.-Ft 

vállalkozói díjat kapjon az EMMI-s projekt szakmai vezetőjeként. 

 

 

 

Dr. Szili László levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés az elfogadott 

napirendeket megtárgyalta, azokban a szükséges döntéseket, határozatokat meghozta.  

Megköszönte a tagság és valamennyi résztvevő aktív közreműködését, fegyelmezett 

munkáját.  

 

Mindenkinek eredményes munkát, jó egészséget kívánva a közgyűlést bezárta.. 
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     K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

                          Harmath Ákos                                           Kovács Pál 

 

                 jegyzőkönyv hitelesítő                        jegyzőkönyv hitelesítő            

    

 

 

 

                                                    Zelényi Viktória 

 Jegyzőkönyvvezető 

        

 

 

Mellékletek: jelenléti ív 

                     Beszámolók ( FB jelentése, Közhasznúsági beszámoló, pénzügyi  

                                           beszámoló a 2014-es évről, 2015-ös pénzügyi terv,  

                                           Alapszabály módosítás) 


