Magyar Naturisták Egyesülete
Székhely, levelezési cím: 2337 Délegyháza, Naturista part 1318
Jegyzőkönyv kivonat
a Magyar Naturisták Egyesületének megismételt közgyűlésén hozott határozatairól
Időpont:

2015. május 16. 10 óra

Helyszín:

Budapest, 1116 Budapest, Sztregova u. 3.

Jelen vannak:

a mellékelt, jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező jelenléti ív szerint,
összesen 74 fő.

Medgyesi József, mint az MNE elnöke köszöntötte a megjelenteket és tájékoztatta a közgyűlést, hogy a jelen
közgyűlés megismételt közgyűlésnek számít, mivel a 2015. április 25. napjára, 10 órára meghirdetett közgyűlés,
a megjelentek számára tekintettel nem volt határozatképes.
Medgyesi József a mandátumszámláló bizottság tagjainak Boka Évát és Czira Jánost javasolja, melyet egyhangú
szavazattal elfogadtak a jelenlévők.
Jegyzőkönyv vezetésére Pálfi Lászlót javasolta, melyet egyhangú szavazattal elfogadtak a megjelentek.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Beszédes Györgynét és Makk Zsoltot javasolta. A jelenlévők és meghatalmazottjaik
Beszédes Györgyné személyét egyhangú szavazással elfogadták, míg Makk Zsoltot 72 igen, 2 nem, 0
tartózkodás mellett a közgyűlés szintén elfogadta.
Medgyesi József a közgyűlés levezető elnökének önmagát javasolta, melyet szintén egyhangú szavazással
elfogadtak a jelenlévők.
Medgyesi József kihirdette a rendkívüli küldöttközgyűlési első határozatát:
1/2015. (V.16.) sz. MNE közgyűlési határozata
a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról
A közgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Pálfi Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Beszédes Györgynét és Makk
Zsoltot, Mandátumvizsgáló és számlálóbizottságba Boka Évát és Czira Jánost, levezető elnöknek Medgyesi
Józsefet a közgyűlés megszavazta és elfogadta.
Ezt követően Kiss Ferenc további napirendi pont javaslatokat terjeszt elő, mely javaslat beterjesztésére, a
vezetőség irányába határidőn belül, a közgyűlést megelőzően, írásban is megtörtént.
Kiss Ferenc által javasolt további napirendi pontok
1. A NOK gazdálkodást hamarabb tárgyalja a közgyűlés. Jelen javaslatot a közgyűlés 24 igen, 2 tartózkodás, 48
nem szavazat mellett elvetette.
2. NOK felügyelőbizottság összetételének változtatása: 31 igen, 2 tartózkodás és 41 nem mellett a javaslat
szintén elvetésre került a közgyűlés által.
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Medgyesi József felkérte a mandátumvizsgáló bizottságot, hogy jelentsen a jelenlévők létszámáról.
Mandátumvizsgáló bizottság jelentése szerint 75 fő van jelen.
1. napirendi pont Az Elnökség beszámolója a 2014 évi munkáról, és az Egyesület gazdálkodásáról. A
beszámoló megvitatása, elfogadása, a közhasznúsági és kiegészítő mellékletek elfogadása./egyszerű
szótöbbséges nyílt szavazás/
Medgyesi József röviden szóban ismertette az írásban kiküldött beszámolót és felkérte a jelenlévőket, hogy
szavazzanak.
2/2015. (V.16.) sz. MNE közgyűlési határozata
az Egyesület 2014. évi gazdálkodásáról, 2014. évre vonatkozó beszámolójáról, a közhasznúsági és kiegészítő
mellékleteket elfogadásáról
A közgyűlés az Elnökség által előterjesztett, egyesület gazdálkodásáról szóló, 2014. évre vonatkozó
beszámolót, a közhasznúsági és kiegészítő mellékleteket egyhangúan elfogadta. 75 fő igen szavazattal

2. napirendi pont Az Elnökség 2015 évi költségvetési javaslatának és mellékleteinek előterjesztése, annak
megvitatása, elfogadása./egyszerű szótöbbséges nyílt szavazás/
3/2015. (V.16.) sz. MNE közgyűlési határozata
2015 évi költségvetési javaslat elfogadásáról
A közgyűlés az Elnökség által előterjesztett, 2015 évi költségvetési javaslatot, az abban szereplő kiadási és
bevételi tervszámokat 53 igen, 3 tartózkodás és 19 nem szavazat mellett elfogadta.

3. napirendi pont Az Elnökség előterjesztése az MNE 2015 évi rendezvényeiről, annak megvitatása,
elfogadása /egyszerű szótöbbséges nyílt szavazás/
4/2015. (V.16.) sz. MNE közgyűlési határozata
2015 évi rendezvényekről
A közgyűlés az Elnökség által előterjesztett, MNE 2015 évi rendezvényeiről szóló tájékoztatást, azok
megrendezését, az írásbeli előterjesztésben szereplő módon és költségek mellett 73 igen, 2 tartózkodás és 0
nem szavazat mellett elfogadta.
4. napirendi pont Előterjesztés, és javaslat a 2015 évi egyesületi tagdíjak összegének és befizetési
határidejének közgyűlés általi meghatározására./egyszerű szótöbbséges nyílt szavazás/
A szavazást megelőzően a levezető elnök bejelenti, hogy a jelenlévők száma 73 főre módosult.
5/2015. (V.16.) sz. MNE közgyűlési határozata
tagdíj összegéről
A közgyűlés az Elnökség által előterjesztett és javasoltak alapján, 72. igen, 1 nem és 0 tartózkodás
mellett a 2015. évi alaptagdíj összegét 106 000-Ft-ban, míg a pártolói tagdíj összegét évi 6000-Ft-ban
határozzák meg, azzal, hogy a tagdíj befizetésének a határideje 2015. 05.31
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5. napirendi pont A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2014 évi ellenőrzésekről,az Elnökség munkájának
értékeléséről, annak megvitatása és elfogadása./egyszerű szótöbbséges nyílt szavazás/
A szavazást megelőzően a levezető elnök bejelenti, hogy a jelenlévők száma 68 főre módosult.
6/2015. (V.16.) sz. MNE közgyűlési határozata
Felügyelő Bizottság beszámolójáról, annak elfogadásáról
A közgyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját, melynek tárgya a 2014 évi ellenőrzés, az Elnökség
munkájának értékelése 40 igen, 20 nem és 8 tartózkodás mellett elfogadta.
6. napirendi pont Előterjesztés a Naturisták Magyarországi Szövetségéhez (NAMASZ-hoz) való
csatlakozásról. /egyszerű szótöbbséges nyílt szavazás/
A szavazást megelőzően a levezető elnök bejelenti, hogy a jelenlévők száma 75 főre módosult.
7/2015. (V.16.) sz. MNE közgyűlési határozata
NAMASZ-hoz való csatlakozásról
A közgyűlés 66 igen, 6 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a Magyar Naturisták Egyesülete a
Naturisták Magyarországi Szövetségéhez (NAMASZ-hoz) csatlakozzon.
7. napirendi pont Előterjesztés a NOK. 2015 évi beruházási tervéről. Megvitatás és megerősítő elfogadás /
egyszerű szótöbbséges nyílt szavazás/
8/2015. (V.16.) sz. MNE közgyűlési határozata
NOK 2015 évi beruházási tervéről
A közgyűlés 63 igen, 0 nem és 12 tartózkodás mellett a NOK 2015 évi beruházási tervéről szóló
előterjesztés, annak megvitatása után elfogadta.
8. napirendi pont Tájékoztatók (szavazást nem igényelnek) a Naturista Oázis Kft gazdálkodásáról, terveiről NOK 2014-es mérlege - NOK 2014-es eredmény kimutatása - Beszámoló NOK 2014 –es gazdálkodásáról A NOK 2015 évi üzleti terve
A napirendi pontban is rögzített tájékoztatás értelmében, jelen napirendi pontban szavazásra nem került sor,
annak tájékoztató jellegére tekintettel.
9. napirendi pont Tisztségviselők felmentése, ill. megválasztása
9.1 Az MNE Elnök (Medgyesi József) lemondásnak elfogadása, új Elnök választása /titkos, írásbeli
szavazás/
9.2 Tóth Krisztina lemondott elnökségi tag helyébe új elnökségi tag választása./titkos, írásbeli szavazás/
9.3 A NOK ügyvezető (Ménesi Attila) lemondásának elfogadása, új jelölt állítása. /titkos, írásbeli
szavazás/
9.4 Egyéb (tisztségéről időközben lemondott, vagy leváltott) tisztségviselők választása, amennyiben van
ilyen. /titkos, írásbeli szavazás/
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A szavazást megelőzően Medgyesi József tájékoztatja a közgyűlést, hogy az elnöki tisztségéről történő
lemondásának az oka kizárólag az, hogy az elnöki munkájára tekintettel kevesebb idő jutott a saját
vállalkozására és azt megelőzően is a családjára. Tekintettel arra a tényre, hogy álláspontja szerint azok a
tervek, amelyeket elnöki tisztsége idején megvalósítani kívánt, a vezetőség segítségével és együttműködésével
megvalósultak így a továbbiakban szeretne saját vállalkozásával foglalkozni, családjával több időt tölteni, így
kéri a közgyűlést, hogy fogadja el a lemondását.
9/2015. (V.16.) sz. MNE közgyűlési határozata
MNE Elnökének lemondásáról
A közgyűlés 74 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett Medgyesi József elnöki tisztségről történő
lemondását, a mai nappal elfogadta.
Ezt követően az elnöki tisztség és Tóth Krisztina elnökségi tagságának megszűnésére tekintettel, nyílt
szavazással sor kerül a jelöltek állítására (Takaró Szilvia 61 igen, 5 tartózkodás, 9 nem és Jónás Gábor 73 igen,
1tartózkodás, 1 nem szavazat)
A jelöltállítás követően kerül sor titkos szavazás útján a tisztségviselők megválasztására.
10/2015. (V.16.) sz. MNE közgyűlési határozata
MNE Elnökének megválasztásáról
A közgyűlés 66 igen, 9 nem és 0 tartózkodás mellett Takaró Szilvia Máriát a Magyar Naturisták
Egyesületének elnökének megválasztotta, a mai naptól számított határozatlan időre.
11/2015. (V.16.) sz. MNE közgyűlési határozata
MNE elnökségi tagjának megválasztásáról
A közgyűlés 69 igen, 6 nem és 0 tartózkodás mellett Jónás Gábort a Magyar Naturisták
Egyesületének elnökségi tagjaként megválasztotta.
Ezen napirendi ponton belül Ménesi Attila, mint a NOK Kft ügyvezetője tájékoztatta röviden a közgyűlést a
lemondásának az okáról és röviden megköszönte a bizalmat.
Ezt követően az új NOK ügyvezető jelölt , Lénárt Géza a közgyűlés előtt röviden bemutatkozott majd elmondta,
hogy megválasztása esetén elfogadja a NOK Kft ügyvezetőjeként történő megválasztását.
Medgyesi József megköszönte a közgyűlésnek a munkáját és egyéb hozzászólás, napirendi pont hiányában a
közgyűlést bezárta.
Budapest, 2015. május 16.

Levezető elnök: Medgyesi József

……………………………………………………………………

Jegyzőkönyv hitelesítő: Beszédes Györgyné

……………………………………………………………………

Jegyzőkönyv hitelesítő: Makk Zsolt

…………………………………………………………………..

Jegyzőkönyvezető: Pálfi László

…………………………………………………………………...
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