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RAKACA-TÓ 

HORGÁSZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE 

A 2020. szeptember 12-én megtartott 

Évi Rendes Közgyűlés 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

Aközgyűlés kezdete: 2020.09.12. 15:30 

A közgyűléshelye: 3754 Szalonna, Tanácsház tér 1. Művelődési ház 

nagyterme 

A közgyűlés levezetője: Vaskó Gergely, az egyesület elnöke 

Az elnökségi ülésen jelen vannak: 

- a mellékelt jelenéti ív alapján 

Csatolt: 1. sz. melléklet jelenléti ív  

Határozatképesség: a 15:30 perckor összehívott közgyűlésen megjelentek 

száma a jelenléti ív alapján 27 fő felnőtt tag. A levezető elnök megállapítja, 

hogy a 2019. évi taglétszám alapján, a közgyűlés létszáma nem éri el a 50% 

+1 főt így a közgyűlést határozatképtelen. A közgyűlést 30 perc elteltével, 

változatlan napirenddel újra összehívja, mely a jelenlévők létszámától 

független határozatképes. 

Az újonnan megnyitott közgyűlés 16:00 órakor az levezető elnök által 

megnyitásra kerül. A jelenléti ív alapján a létszám 27 fő felnőtt tag, a 

közgyűlés határozatképes. 

A szavazás módja: 27 fő egyöntetű IGEN szavazatával a közgyűlés során 

meghozott döntések nyílt szavazással, kézfeltartással történnek. 

Határozat: A közgyűlés 27 Igen, 0 Tartózkodás és 0 Nem szavazattal, K-

1/2020 (IX.12.) számú határozatában a közgyűlés szavazása nyílt 

szavazás. 

Javaslat jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyére: 

Jegyzőkönyvvezető: Pálinkás Róbert tag 

Hitelesítő: Almási Gergő tag, Dr. Zwillinger Dávid tag 

 

Levezető elnök: - van-e bárkinek egyéb személyi javaslata? – Nem érkezett 

javaslat. 

Határozat: A közgyűlés 27 Igen, 0 Tartózkodás és 0 Nem szavazattal, K-

2/2019 (V.12.) számú határozatában a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők 

személyét elfogadta. 
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A levezető elnök előterjeszti a közgyűlés napirendjét. 

Napirendek: 

1. 2019. évi vezető tisztségviselői és bizottsági beszámolók 

Elnöki beszámoló: a 2019. évi működés beszámolója, 2020. évi 

feladatmeghatározás, éves programterv előterjesztése 

Előadó: Vaskó Gergely, elnök 

Gazdálkodási beszámoló: 2019. évi pénzügyi gazdálkodás, 2020. évi 

költségterv előterjesztése 

Előadó: Sípos Józsefné, gazdálkodás-vezető 

Felügyelő bizottság 2019.évi működésének beszámolója 

Előadó: Szaniszló Attila, biz. elnök 

Fegyelmi bizottság 2019.évi működésének beszámolója 

Előadó: Korpás Attila, biz. elnök 

SZÜNET  

2. Egyéb felvett napirendi pontok, észrevételek, kérdések! 

Levezető elnök: Kíván-e a közgyűlés tárgyalásra napirendre témát javasolni. 

– Nem érkezett egyéb napirendi pontra javaslat. 

Határozat: A közgyűlés 27 Igen, 0 Tartózkodás és 0 Nem szavazattal, K-

3/2020 (IX.12.) számú határozatában a közgyűlés napirendjét elfogadta. 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

1. 2019. évi vezető tisztségviselői és bizottsági beszámolók 

A levezető elnök, Vaskó Gergely megtartotta 2019. évi működésről 

szóló beszámolóját, előterjesztette a 2020. évi feladatmeghatározásokat és 

éves programtervet, az elnökség a legutóbbi ülés óta elvégzett munkáját. 

Csatolt: 2. számú melléklet elnöki beszámoló 

Levezető elnök: - tisztelt közgyűlés, felteszem a kérdést, van-e bárkinek 

kérdése vagy észrevétele a beszámoló kapcsán az előadóhoz? (nem érkezett 

kérdés, észrevétel) 

Most szavazásra bocsájtom beszámolóm a 2019. évi működési beszámoló 

elfogadásának határozati javaslatát. Ki az aki a beszámolót elfogadja? 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúan 27 igen szavazattal a 

beszámolót elfogadta. 

Határozat: A közgyűlés 27 Igen, 0 Tartózkodás és 0 Nem szavazattal,  

K-4/2020 (IX.12.) számú határozatában az elnök éves működési 

beszámolóját ELFOGADTA. 

 

 

A gazdálkodás-vezető, Sipos Józsefné megtartotta beszámolóját a 2019. 

évi működés pénzügyi bevételi és kiadási terv-tény gazdálkodásáról, 
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előterjesztette a 2020. évi bevétel-kiadás tervet. 

Csatolt: 3. számú melléklet 2019.évi gazdálkodási mérleg, 2020. évi 

gazdálkodási terv. 

Levezető elnök: - tisztelt közgyűlés, felteszem a kérdést, van-e bárkinek 

kérdése vagy észrevétele a beszámoló kapcsán az előadóhoz? (nem érkezett 

kérdés, észrevétel) Most szavazásra bocsájtom a gazdaság-vezető 2019.évi 

pénzügyi beszámoló elfogadásának határozati javaslatát. Ki az aki a 

beszámolót elfogadja? 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúan 27 igen szavazattal a 

beszámolót elfogadta. 

Határozat: A közgyűlés 27 Igen, 0 Tartózkodás és 0 Nem szavazattal,  

K-5/2020 (IX.12.) számú határozatában gazdaság-vezető éves pénzügyi 

beszámolóját ELFOGADTA. 

Levezető elnök: - tisztelt közgyűlés, felteszem a kérdést, van-e bárkinek 

kérdése vagy észrevétele a beszámoló kapcsán az előadóhoz? (nem érkezett 

kérdés, észrevétel)  

Most szavazásra bocsájtom a gazdálkodás-vezető 2020. évi pénzügyi, 

gazdálkodási terv elfogadásának határozati javaslatát. Ki az aki a tervet 

elfogadja? 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúan 27 igen szavazattal a 

beszámolót elfogadta. 

Határozat: A közgyűlés 27 Igen, 0 Tartózkodás és 0 Nem szavazattal,  

K-6/2020 (IX.12.) számú határozatában gazdaság-vezető 2020. évre tett 

pénzügyi és gazdálkodási tervét ELFOGADTA. 

A felügyelő bizottság elnöke, Szaniszló Attila megtartotta beszámolóját a 

felügyelő bizottság 2019.évi munkájáról.  

Csatolt: 4. számú melléklet 2019.évi felügyelő bizottsági beszámoló 

Levezető elnök: - tisztelt közgyűlés, felteszem a kérdést, van-e bárkinek 

kérdése vagy észrevétele a beszámoló kapcsán az előadóhoz? (nem érkezett 

kérdés, észrevétel) Most szavazásra bocsájtom a felügyelő bizottsági 

beszámoló elfogadásának határozati javaslatát. Ki az aki a beszámolót 

elfogadja? 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúan 27 igen szavazattal a 

beszámolót elfogadta. 

Határozat: A közgyűlés 27 Igen, 0 Tartózkodás és 0 Nem szavazattal,  

K-7/2020 (IX.12.) számú határozatában a felügyelő bizottság 

beszámolóját ELFOGADTA. 

A fegyelmi bizottság elnöke, Korpás Attila megtartotta beszámolóját a 

fegyelmi bizottság 2019. évi munkájáról.  

Csatolt: 5. számú melléklet 2019. évi felügyelő bizottsági beszámoló 

Levezető elnök: - tisztelt közgyűlés, felteszem a kérdést, van-e bárkinek 

kérdése vagy észrevétele a beszámoló kapcsán az előadóhoz? (nem érkezett 

kérdés, észrevétel)  
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Most szavazásra bocsájtom a fegyelmi bizottság 2019. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadásának határozati javaslatát. Ki az aki a beszámolót 

elfogadja? 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúan 27 igen szavazattal a 

beszámolót elfogadta. 

Határozat: A közgyűlés 27 Igen, 0 Tartózkodás és 0 Nem szavazattal,  

K-8/2020 (IX.12.) számú határozatában fegyelmi bizottság éves 

beszámolóját ELFOGADTA. 

Levezető elnök: - tisztelt közgyűlés az I. napirendben foglalt programpontokat 

megtárgyaltuk, 10 perc szünetet rendelek el!  

 ........................................................................................................................... 

Levezető elnök: tisztújítás következik! Az elnökség 5 éves mandátuma 2020-

ban lejárt ezért átadom a szót Dr. Zwillinger Dávidnak a jelölő bizottság 

elnökének.   

Jelölő bizottság elnöke: az elnökség 5 éves megbízása lejárt ezért tisztújítás 

következik. A jogszabályban előírt módon megtörtént kifüggesztése a 

hirdetőtáblán valamint e-mail-ban a tagoknak elment a jelöltállításra való 

felhívás. Egy tagtárstól érkeztek jelölések. Aki szeretne, itt a közgyűlésen 

jelölni, az megteheti a felellhető jelölőlapokon. Van-e valakinek jelöltje?  

- Nem érkezett jelölés a közgyűlés sorai közül.  

Jelölő bizottság elnöke: Mivel nem érkezett a közgyűlés felől jelölt ezért 

felolvasom az e-mailban kapott jelöltek listáját.  

Az egyesület elnökének: Dr. Zwillinger Dávidot, az egyesület ügyvezető 

elnökének Vaskó Gergelyt, 

elnökségi tag javaslat: Demeter Zoltán, Vaskó Erik Dávid, Doszkoty Gergely, 

Almási Gergő    

Az egyesület titkára javaslat: Pálinkás Róbert.  

Az egyesület felügyelőbizottság elnökének: Szaniszló Attila, két tagja Bede 

József és Oláh Csaba.  

A fegyelmi bizottság elnökének: Korpás Attila, két tagja Keresztesi Béla és 

Mészáros Csaba.  

Ifjúsági, szabadidős - és versenysport bizottság, és elnöke: Tyukodi Dénes, öt 

tagja: Gyöngyösi Ádám, Tóth György, Tóthné Géczi Annamária, Lipták 

László, Vaskóné Mázik Anita 

Az egyesületi tisztségek megválasztása: 

Levezető elnök: kérem, szavazzunk a tisztségekről.  

Határozat: A közgyűlés 27 Igen, 0 Tartózkodás és 0 Nem szavazattal,  

K-9/2020 (IX.12.) számú határozatában az egyesületi tisztségekre a 

jelöléseket ELFOGADTA, az egyesületi tisztségekre a jelölteket 

megválasztotta.  



5 

Levezető elnök: - tisztelt közgyűlés az egyesület alapszabály módosítása 

következik. Az új alapszabályt megismerhették a tagtársak a közgyűlésen, 

nyomtatott formában mindenki kézbe vehette betekintést nyerhetett.  

Levezető elnök: - tisztelt közgyűlés, felteszem a kérdést, van-e bárkinek 

kérdése vagy észrevétele az alapszabály módosításával  kapcsolatban?  

- Nem érkezett kérdés, észrevétel.  

Most szavazásra bocsájtom az egyesületi új alapszabály elfogadásának 

határozati javaslatát. Ki az aki a beszámolót elfogadja? 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúan 27 igen szavazattal a az új 

alapszabályt elfogadta. 

Határozat: A közgyűlés 27 Igen, 0 Tartózkodás és 0 Nem szavazattal,  

K-10/2020 (IX.12.) számú határozatában az egyesület alapszabályát 

ELFOGADTA. 

Tisztelt Közgyűlés, kedves tagtársak! Köszönöm megtisztelték egyesületünk 

közgyűlését, a feltett kérdésekre és észrevételekre érkező válaszokat az 

egyesület hirdető felületein közzétesszük!  

Az egyesület működésével kapcsolatos mindennemű tájékoztatást az 

egyesület irodájában kifüggesztett hirdető és weboldalunkon, a 

www.ratohe.hu oldalon megtalálnak.  

A Közgyűlést 2020.09.12-én 16:55 perckor bezárom! 

A jegyzőkönyvet 2020.09.12-én 16:55 perccel lezárom. Készül 2 egyenértékű 

példányban!  

Szalonna, 2020.09.12. 

 

          ph. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják:  - Országos Bírósági Hivatal 

              - egyesület irattár 

Készült: 2 példányban 

              1 példány 5 oldal, 5 lap 

 

…………………………………………… 

Almási Gergő tag 

jkv. hitelesítő 

…………………………………………… 

Dr. Zwillinger Dávid tag 

jkv. hitelesítő 

…………………………………………… 

Pálinkás Róbert titkár 

jkv. vezető 

…………………………………………… 

Vaskó Gergely elnök 

levezető 

http://www.ratohe.hu/

