
1 
 

Közgyűlési jegyzőkönyv 

 

Készült 2020.06.06-án, a MMAGE Magyar Mid-Amatőr Sportegyesület (székhely: 1118 Budapest, 

Számadó u. 10/4.) közgyűlésén. 

Helyszín: Hencse National Golf & Country Club (7532 Hencse, Kossuth L. u. 1-3.)  

  

Krämer András elnök előadja, hogy a közgyűlés napján az Egyesület tagjainak száma ….. fő.  A jelenléti 

ív alapján megállapítja, hogy a közgyűlésen …… tag jelent meg, ezért a közgyűlés határozatképes. 

A Közgyűlés egyhangúan megválasztja ……………………………….-t levezető elnöknek, 

………………………………………-t jegyzőkönyv vezetőnek, ……………………………………….-t jegyzőkönyv 

hitelesítőnek, ……………………………………………………..-t és ……………………………………………….-t szavazat 

számlálóknak.   

 

A közgyűlés egyhangúan elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

 

1. napirendi pont (Az Elnökség beszámolója a 2019.év gazdálkodásáról, határozathozatal): 

(Elnökség beszámolója) 

Ezt követően a közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül meghozta az  

1/2020.06.06. sz. HATÁROZATOT: 

A közgyűlés elfogadja az Egyesület 2019.évi gazdálkodásáról szóló elnökségi beszámolót. 

 

2. napirendi pont (A Felügyelő Bizottság beszámolója , határozathozatal): 

(Felügyelő Bizottság beszámolója) 

Ezt követően a közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül meghozta a  

2/2020.06.06. sz. HATÁROZATOT: 

A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság beszámolóját. 

 

3. napirendi pont (Az Egyesület 2019. évi éves számviteli beszámolójának – mérleg, 

eredménykimutatás, egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet – elfogadása,  

határozathozatal) 
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Ezt követően a közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül meghozta a  

3/2020.06.06. sz. HATÁROZATOT: 

A közgyűlés elfogadja a 2019.évi gazdálkodásáról készített éves beszámolót (Mérleg főösszege: 

…………………………………… eFt.), a mellékelt eredménykimutatást, az egyszerűsített beszámolót és a 

közhasznúsági mellékletet. 

 

4. napirendi pont (Új elnökségi tag választása Huszti György lemondása miatt): 

Levezető elnök előadta, hogy Huszti György lemondott az elnökségi megbízatásáról, ezért javasolja új 

elnökségi tagnak megválasztani a mai naptól 2025.03.24-ig ………………………….-t. 

Ezt követően a közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül meghozta a  

4/2020.06.06. sz. HATÁROZATOT: 

A közgyűlés megválasztja a mai naptól 2025.03.23-ig …………………………………………-t elnökségi 

tagnak.  

 

5. napirendi pont (Új tagkérelmek elbírálása, határozathozatal): 

Levezető elnök előadta, hogy a következő személyek kívánnak az Egyesület tagjai lenni: 

…………………………. 

………………………… 

………………………… 

 

Ezt követően a közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül meghozta az 

5/2020.06.06. sz. HATÁROZATOT: 

A közgyűlés az Egyesület tagjaként felveszi………………………………………………………………-t. 

 

6. napirendi pont (Alapszabály módosítás, határozathozatal): 

Levezető elnök előadta, hogy szükség van a hatályos alapszabály módosítására. Javasolta, hogy a 

mellékelt, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások félkövér és dőlt betűkkel jelölve) 

alapszabályt a közgyűlés fogadja el. 

 

 Ezt követően a közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül meghozta a 

6/2020.06.06. sz. HATÁROZATOT: 

A közgyűlés elfogadja a mellékelt, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások 

félkövér és dőlt betűkkel jelölve) alapszabályt. 
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7. napirendi pont (Egyebek – tagdíjak befizetése, versenyek, a 2020-as további tevékenységek 

bemutatása) 

 

……………………………………. 

……………………………. 

 

 

A közgyűlésen egyéb bejelentés nem hangzott el, ezért levezető elnök a közgyűlést berekesztette. 

 

Kmf. 

 

 

……………………………………………………….                                                    ……………………………………………………… 

             levezető elnök                                                                                                        jkv.vezető 

 

 

 

………………………………………………………. 

                     jkv. hitelesítő 

 

 

 

 

 

Tanúk: 

 

aláírás: …………………………………………………..                                     aláírás: ……………………………………………….. 

név: ……………………………………………………….                                      név: …………………………………………………… 

lakcím: …………………………………………………..                                      lakcím: ………………………………………………. 


