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

2016. április 16. 10 óra

Helyszín:

Délegyháza Művelődési Ház, Délegyháza, Szabadság tér 1.

Jelen vannak: a mellékelt, jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező jelenléti ív szerint,
összesen 95 fő.
Takaró Szilvia, mint az MNE elnöke köszöntötte a megjelenteket és tájékoztatta a közgyűlést, hogy a jelen
közgyűlés rendes közgyűlésnek számít, mivel a megjelentek számára tekintettel határozatképes.
Takaró Szilvia a közgyűlés levezető elnökének Medgyesi Józsefet javasolta, melyet egyhangú szavazással
elfogadtak a jelenlévők.
Medgyesi József a mandátumszámláló bizottság tagjainak Andrási Zsuzsannát és Czira Jánost javasolja, melyet
egyhangú szavazattal elfogadtak a jelenlévők.
Jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi Zsókát javasolta, melyet egyhangú szavazattal elfogadtak a megjelentek.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szép Tibort és Legány Miklóst javasolta. A jelenlévők és meghatalmazottjaik Szép
Tibor Legány Miklós személyét egyhangú szavazással elfogadták.
Medgyesi József kihirdette a közgyűlés határozatát:

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Zólyomi Zsókát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szép Tibort és Legány Miklóst,
Mandátumvizsgáló és számlálóbizottságba Andrási Zsuzsannát és Czira Jánost, levezető elnöknek Medgyesi
Józsefet a közgyűlés megszavazta és elfogadta.
Medgyesi József felkérte a mandátumvizsgáló bizottságot, hogy jelentsen a jelenlévők létszámáról.
Mandátumvizsgáló bizottság jelentése szerint 95 fő van jelen.
Medgyesi József ismertette a napirendi pontokat. További napirendi pontra nem érkezett javaslat.
A közgyűlés a napirendi pontokat 95 igen szavazattal elfogadta.
A levezető elnök az 1. napirend tárgyalása előtt bejelentette, hogy 10:33 perckor egy fő érkezett. Jelen van 96
fő.
1. napirendi pont: Az elnökség beszámolója az MNE 2015. évi helyzetéről, az egyesület gazdálkodásáról,
közhasznúsági jelentés. A beszámoló megvitatása, a közhasznúsági jelentés és a mérleg illetve eredmény
kimutatás elfogadása. /egyszerű szótöbbséges nyílt szavazás/
Takaró Szilvia és Andrási György röviden szóban ismertette az írásban kiküldött beszámolót és felkérte a
jelenlévőket, hogy szavazzanak.
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1/2016. (IV.16.) sz. MNE közgyűlési határozata
az Egyesület 2015. évi gazdálkodásáról, 2015. évre vonatkozó beszámolójáról, a közhasznúsági és kiegészítő
mellékleteket elfogadásáról:
A közgyűlés az Elnökség által előterjesztett, az egyesület gazdálkodásáról szóló, 2015. évre vonatkozó
beszámolót, a közhasznúsági jelentést, az MNE 2015. évi mérlegét és eredmény kimutatását és kiegészítő
mellékleteket egyhangúan elfogadta. 96 fő igen szavazattal

2. napirendi pont: Az MNE 2016. évi gazdasági terve. A terv megvitatása és elfogadása. /egyszerű
szótöbbséges nyílt szavazás/

2/2016. (IV.16.) sz. MNE közgyűlési határozata:
2016 évi gazdasági terv elfogadásáról:
A közgyűlés az Elnökség által előterjesztett, 2016 évi gazdasági tervet, az abban szereplő kiadási és bevételi
tervszámokat 96 igen szavazattal elfogadta.

3. napirendi pont Az Elnökség előterjesztése az MNE 2016 évi rendezvényeiről, annak megvitatása,
elfogadása /egyszerű szótöbbséges nyílt szavazás/
3/2016. (IV.16.) sz. MNE közgyűlési határozata
2016 évi rendezvényekről:
A közgyűlés az Elnökség által előterjesztett, MNE 2016 évi rendezvényeiről szóló tájékoztatást, azok
megrendezését, az írásbeli előterjesztésben szereplő módon és költségek mellett 91 igen, 5 tartózkodás és 0
nem szavazat mellett elfogadta.
4. napirendi pont Az MNE módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és jóváhagyása.
/egyszerű szótöbbséges nyílt szavazás/
4/2016. (IV.16.) sz. MNE közgyűlési határozata
az MNE módosított SZMSZ-ének elfogadásáról:
A közgyűlés az Elnökség által előterjesztett módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot 96. igen
szavazat mellett elfogadta.
5. napirendi pont A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2015 évi ellenőrzésekről, az Elnökség munkájának
értékeléséről, annak megvitatása és elfogadása. /egyszerű szótöbbséges nyílt szavazás/

5/2016. (IV.16.) sz. MNE közgyűlési határozata
Felügyelő Bizottság beszámolójáról, annak elfogadásáról:
A közgyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját, melynek tárgya a 2016 évi ellenőrzés, az Elnökség
munkájának értékelése 96 igen szavazat mellett elfogadta.
6. napirendi pont Előterjesztés a NOK-nál 2014-2015. évben megvalósított beruházásokról. Néhány
számadat a NOK fejlődéséről.
Az előterjesztés nem igényel közgyűlési jóváhagyást
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A 7. napirendi pont megtárgyalása előtt egy fő távozott. A szavazásra jogosult tagok létszáma 95 főre
változott.

7. napirendi pont Tájékoztató a NOK 2015. évi gazdálkodásáról. A NOK 2016. évi üzleti tervének
bemutatása. Becslés arról, hogy a NOK-nál mekkora összeget lehet 2016-ban beruházásra fordítani.
Az előterjesztés nem igényel közgyűlési jóváhagyást.

8. napirendi pont Tájékoztató a NOK-nál 2016-ban megvalósítandó beruházásokról.
A napirendi pont nem igényel közgyűlési jóváhagyást, szavazásra nem került sor, tájékoztató jellegére
tekintettel.
9. napirendi pont Javaslat az MNE Alapszabályának módosítására. /az előterjesztés a jelenlévők ¾ - es
szótöbbséggel történő nyílt szavazást igényel/
Az előterjesztés szerint az elnökség a következő módosításokat javasolja a közgyűlésnek megszavazásra:
A jelenleg érvényes MNE Alapszabály 5.2.2§ o.) pontja az alábbiak szerint van megfogalmazva:
o.)A Közgyűlés abban az esetben határozatképes, amennyiben a teljes jogú, azaz szavazásra jogosult
tagok több mint 50 % + 1 jelen van. Az esetleges határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlést nem
kevesebb mint 10 napon túli és legfeljebb 30 napon belüli időpontra újra össze kell hívni, legalább egy
alkalommal, ugyanazon napirendi pontokkal azzal, hogy ezen szabályok alapján összehívott közgyűlés a
megjelentek számára tekintett nélkül határozatképes, azzal, hogy ezen szabály nem vonatkozik az
alapszabályban, jogszabályokban meghatározott, minősített többséget érintő kérdéskörökre. Az eltérő
határozatképességre vonatkozó felhívást a meghívónak tartalmaznia kell. Az elhalasztott közgyűlés a
megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A határozatképességet minden
határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott
határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

Az MNE Alapszabály 5.2.2 § o. ) pontja az alábbiak szerint változna:
o.) A Közgyűlés abban az esetben határozatképes, amennyiben a teljes jogú, azaz szavazásra jogosult
tagok 50 % + 1 jelen van, vagy az 5.1.3.1 b.) pontnak megfelelően képviselteti magát. Az esetleges
határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlést újra össze kell hívni, legalább egy alkalommal,
ugyanazon napirendi pontokkal azzal, hogy ezen szabályok alapján összehívott közgyűlés a megjelentek
számára tekintett nélkül határozatképes, azzal, hogy ezen szabály nem vonatkozik az alapszabályban,
jogszabályokban meghatározott, minősített többséget érintő kérdéskörökre. A határozatképtelenség
miatti ismételt Közgyűlés időpontja, az eredetileg meghirdetett Közgyűlés napjára is szólhat, az
eredetileg meghirdetett időponthoz képest legalább 1 óra különbséggel. Az eltérő határozatképességre
vonatkozó felhívást a meghívónak tartalmaznia kell. Az elhalasztott közgyűlés a megjelentek számára való
tekintet nélkül határozatképes. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy
tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
A jelenleg érvényes MNE Alapszabály 5.4.2 f.) pontja az alábbiak szerint van megfogalmazva:
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f.) A FEB szükség szerint tart ülést, de legalább évente egyszer, az éves rendes Közgyűlés időpontját
megelőző 20 naptári napon belül értékelő ülést kell tartania. Ezen felül kell vizsgálni, és értékelni kell
az Egyesület munkáját, az Egyesület Elnöksége által, részére a Közgyűlés meghívójának kiküldését
megelőző 20. napig elkészített beszámolókat. A FEB ennek alapján terjeszti be írásbeli jelentését az
éves Közgyűlésre

Az MNE Alapszabály 5.4.2§ f.) pontja az alábbiak szerint változna:

f.) A FEB szükség szerint tart ülést, de legalább évente egyszer, az éves rendes Közgyűlés meghívójának
kiküldését megelőző 10 naptári napon belül értékelő ülést kell tartania. Ezen felül kell vizsgálni, és
értékelni kell az Egyesület munkáját, az Egyesület Elnöksége által, részére a Közgyűlés meghívójának
kiküldését megelőző 10. napig elkészített beszámolókat. A FEB ennek alapján terjeszti be írásbeli
jelentését az éves Közgyűlésre. A Felügyelő Bizottságnak tehát 10 napja van az Elnökség által
elkészített beszámolók ellenőrzésére.
6/2016. (IV.16.) sz. MNE közgyűlési határozata
Az MNE Alapszabályának módosításáról:
Az MNE közgyűlése az Alapszabály 5.2.2 § o. ) pontját a közgyűlés 14 nem, 7 tartózkodás és 74 igen
szavazattal, ¾ -es többséggel elfogadta.
Az Alapszabály 5.4.2§ f.) pontját a közgyűlés 8 tartózkodással, 87 igen szavazattal ¾ - es többséggel
elfogadta.
Az MNE közgyűlése tehát mindkéz alapszabály módosító javaslatot módosíthatónak és
beadandónak tartja, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja,
jóváhagyja.
10. napirendi pont Tisztségviselők lemondása, felmentése, új tisztségviselők választása. /A napirendi pont
titkos írásbeli szavazást igényel./
10.1 Az Marczy Attila elnökségi tag lemondásnak elfogadása, új elnökségi tag választása . /titkos, írásbeli
szavazás/
10.2 Györkefalvi Róbert elnökségi tag lemondásának elfogadása, új elnökségi tag választása. /titkos,
írásbeli szavazás/
7/2016. (IV.16.) sz. MNE közgyűlési határozata
Marczy Attila elnökségi tag lemondásáról
A közgyűlés 90 igen, 5 tartózkodás mellett Marczy Attila elnökségi tag lemondását, a mai nappal
elfogadta.
8/2016. (IV.16.) sz. MNE közgyűlési határozata
Györkefelvi Róbert elnökségi tag lemondásáról
A közgyűlés 95 igen szavazat mellett Györkefelvi Róbert elnökségi tag lemondását, a mai nappal
elfogadta.
Ezt követően Marczy Attila és Györkefalvi Róbert elnökségi tagságának megszűnésére tekintettel, nyílt
szavazással sor kerül a jelöltek állítására. (Szabó Zoltán 95 igen és Pálfi Anna 95 igen, szavazat)
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A jelöltállítás követően került sor titkos szavazás útján a tisztségviselők megválasztására.
9/2016. (IV.16.) sz. MNE közgyűlési határozata
MNE elnökségi tagjának megválasztásáról
A közgyűlés 94 igen, 1 érvénytelen szavazat mellett Szabó Zoltánt a Magyar Naturisták
Egyesületének elnökségi tagjaként megválasztotta 2021. április 16. napjáig bezáróan.
10/2016. (IV.16.) sz. MNE közgyűlési határozata
MNE elnökségi tagjának megválasztásáról
A közgyűlés 94 igen1 érvénytelen szavazat mellett Pálfi Annát a Magyar Naturisták Egyesületének
elnökségi tagjaként megválasztotta 2021. április 16. napjáig bezáróan.
11. napirendi pont: Előterjesztés a NOK bérleti díjak és MNE tagdíjak befizetési időpontjának
megváltoztatására.
Az MNE tagdíjak változtatási javaslatát az elnökség visszavonta, mivel a fizetési határidőt az Alapszabály írja
elő. A NOK bérleti díjakat érintő változások nem igényelnek közgyűlési jóváhagyást.
12. Javaslat a NOK bérlői villamos energia számlázására
Az előterjesztés nem igényel közgyűlési jóváhagyást.
Takaró Szilvia megköszönte a közgyűlésnek a munkáját és egyéb hozzászólás, napirendi pont hiányában a
közgyűlést bezárta.
Délegyháza, 2016. április 16.
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