Jegyzőkönyv
mely készült a Kerékpáros Miskolc Egyesület 2013. május 16. napján tartott Közgyűlésén.

Közgyűlés helye: Szikra Alapítvány – Civil Ház (Miskolc, Széchenyi u. 19.)
Jelen vannak: 13 fő, a Közgyűlés jelenléti íve szerint.
Kunhalmi Zoltán elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.
Ismerteti a Közgyűlés napirendi pontjait:
1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló bizottság és hitelesítők választása
2. Szakmai beszámoló a 2012. évről
3. Pénzügyi beszámoló a 2012. évről
4. Közhasznúsági jelentés a 2012. évről
5. 2013. évi munkaterv és mindezek megvitatása, elfogadása
6. Személyi kérdések: elnökség választása
7. Egyebek
Kunhalmi Zoltán elnök felkéri a jelenlévőket, hogy a napirendi pontokat szavazzák meg, az esetleges egyéb
javaslatokat, észrevételeket tegyék meg.
A jelenlévők egyhangúlag, 13 igen szavazattal megszavazzák a napirendi pontokat. Javaslat, észrevétel nem
hangzik el.
1. napirendi pont
Kunhalmi Zoltán javaslatokat kér a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló bizottság és
hitelesítők személyére.
Levezető elnök: Paszternák Ádám, 12 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett.
Jegyzőkönyvvezető: Paszternák Ádám, 12 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett.
Szavazatszámláló bizottság:
 Dumetrovics Tünde, 12 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett.
 Fedor László, 12 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett.
Jegyzőkönyv hitelesítői:
 F. Nagy Zsuzsanna, 12 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett.
 Madarász Györgyi, 12 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett.
A jelöltek mindegyike elfogadja a jelölést. A Közgyűlés egyhangúlag, 13 szavazattal megválasztja a fent
felsorolt személyeket.
Ezt követően a Közgyűlés megkezdi érdemi munkáját.
2. napirendi pont
A Közgyűlés levezető elnöke felkéri az Egyesület megválasztott elnökét, hogy ismertesse a 2012. év szakmai
beszámolóját. A beszámoló ismertetése után a levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy nyílt szavazással
jelezzék, elfogadják-e a beszámolót.

A közgyűlés egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadja a Kerékpáros Miskolc Egyesület 2012. évi Szakmai
beszámolóját.
3. napirendi pont
A Közgyűlés levezető elnöke titkári minőségében ismerteti a 2012. év pénzügyi beszámolóját. A beszámoló
ismertetése után a levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy nyílt szavazással jelezzék, elfogadják-e a
beszámolót.
A közgyűlés egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadja a Kerékpáros Miskolc Egyesület 2012. évi Pénzügyi
beszámolóját.
4. napirendi pont
A Közgyűlés levezető elnöke felkéri az Egyesület megválasztott titkárát, hogy ismertesse a 2012. év
közhasznúsági jelentését.
A jelentés ismertetése után F. Nagy Zsuzsanna kér szót. Elmondja, hogy a 2013. évtől a közhasznúsági
jelentés formai követelményei megváltoztak – az eddigi forma helyett elektronikus úton kitölthető és
beküldendő jelentés szükséges. Az elnökség megköszöni az értékes hozzászólást és jelzi, hogy a jelentés
tartalmát mihamarabb – a beküldés határidején belül – átülteti az új formába.
A levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy nyílt szavazással jelezzék, elfogadják-e a jelentés tartalmát azzal
a kiegészítéssel, hogy a jelentést az ezért felelős személy a Közgyűlés után átülteti az új formába.
A közgyűlés egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadja a Kerékpáros Miskolc Egyesület 2012. évi
Közhasznúsági jelentésének tartalmát.
5. napirendi pont
A Közgyűlés levezető elnöke felkéri az Egyesület megválasztott elnökét, hogy ismertesse az egyesület 2013.
év munkatervének tervezetét. A tervezet ismertetése után az egyesület elnöke jelzi, hogy mivel jelen
Közgyűlés egyben tisztújítás is, a munkaterv véglegesítése és az abban foglaltak kivitelezés már az új
elnökség és a tagság feladata lesz.
A levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy tegyék meg észrevételeiket, illetve ezek hiányában nyílt
szavazással jelezzék, elfogadják-e a tervezetet.
A közgyűlés egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadja a Kerékpáros Miskolc Egyesület 2013. évi
Munkatervének tervezetét.
6. napirendi pont
A Közgyűlés levezető elnöke felkéri a Kerékpáros Miskolc Egyesület leköszönő elnökségének tagjait, hogy
hivatalosan is mondjanak le tisztségükről. A leköszönő elnökség tagjai megköszönik a tagság két éves
munkáját és a beléjük fektetett bizalmat, majd egyenként lemondanak tisztségükről.
A Közgyűlés levezető elnöke ezután felkéri a Közgyűlést, hogy tegyen javaslatokat a leköszönő elnökség
helyébe lépő új elnökség tagjaira. Az elnökség a Kerékpáros Miskolc Egyesület Alapszabályának értelmében
az alábbi személyekből áll:
 1 fő elnök
 1 fő titkár



3 fő elnökségi tag

A Közgyűlés résztvevőinek személyi javaslatai a tisztek betöltésére:
 Elnöki tisztre jelölve: Kunhalmi Zoltán
 Titkári tisztre jelölve: Orosz Péter
 Elnökségi tag tisztre jelölve:
o Vascsák Roland
o Terenyei Tamás
o Smid Attila
o Paszternák Ádám
A jelölések után a levezető elnök kéri a jelölteket, hogy nyilvánítsák ki, elfogadják-e a Közgyűlés jelölését a
fenti tisztségekre. A jelöltek mindegyike köszönettel veszi és elfogadja a jelölést.
A levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy titkos szavazással szavazzanak az elnök, a titkár és az elnökségi
tagok személyéről.
A szavazás után a levezető elnök felkéri a szavazatszámláló bizottság tagjait, hogy végezzék el a szavazatok
összeszámlálását. A szavazatszámláló bizottság munkájának végeztéig a levezető elnök szünetet rendel el.
Szünet következik.
A szünet után a levezető elnök felkéri a szavazatszámláló bizottság szóvivőjét, hogy ismertesse a szavazás
eredményét:
 Kunhalmi Zoltán: 11 szavazat
 Orosz Péter: 11 szavazat
 Vascsák Roland: 11 szavazat
 Terenyei Tamás: 10 szavazat
 Smid Attila: 3 szavazat
 Paszternák Ádám: 9 szavazat
Minden leadott szavazólap érvényes volt.
A levezető elnök ismerteti Kerékpáros Miskolc Egyesület újonnan, a 2013-2014. évre
elnökségének összetételét:
 Az egyesület elnöke: Kunhalmi Zoltán
 Az egyesület titkára: Orosz Péter
 Az egyesület elnökségi tagjai:
o Vascsák Roland
o Terenyei Tamás
o Paszternák Ádám

megválasztott

A megválasztott tagok megköszönik a Közgyűlés bizalmát.
7. napirendi pont
A Közgyűlés levezető elnöke felkéri a jelen lévő tagokat, hogy jelezzék, amennyiben egyéb, megvitatásra
váró észrevételük van.
Észrevétel, felvetés nem érkezik.

A levezető elnök megköszöni a jelenlévők munkáját és berekeszti a Közgyűlést.

Miskolc, 2013. május 16.
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