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JEGYZŐKÖNYV 

amely készült 

 

a Magyar Veterán Opel Klub 
2021. évi első rendes Közgyűlésén,  

2021. május 26. napján, 
Sunny Diner Étterem 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 136. szám alatt 

 
 
Jelen vannak: a Jelenléti ív szerinti rendes tagok, elnökségi tagok. 
 
 
A Közgyűlést a Klub elnöke, dr. Türr István megnyitja.  
Az eredetileg f. év május 22. napjára meghirdetett közgyűlés a Klub megjelent rendes 
tagjainak létszámára tekintettel határozatképtelen volt, ezért a Közgyűlés - a közgyűlési 
meghívó és a Klub Alapszabályának 11. § 9. pontja szerint - a közgyűlési meghívóban 
megjelölt második - fent megjelölt - időpontban került megtartásra. Az Alapszabály 11. § 9. 
pontja szerinti minimálisan szükséges 10 szavazásra jogosult tagot meghaladóan a 
megjelentnek minősülő, szavazásra jogosult tagok száma 16, azaz tizenhat fő, így az 
ismételten összehívott Közgyűlés határozatképes. A megjelentnek minősülő tagok névsorát a 
jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező „Jelenléti ív” tartalmazza (1. sz. melléklet). 
 
 
 

Megtárgyalt napirendi pontok 

A Közgyűlési Meghívó 2., 3. és 4.számú napirendi pontjai szerinti személyek megválasztása:  

1/2021. (2021. 05. 26.) számú Határozat 
 
A Közgyűlés 16 igen szavazattal  egyhangúlag megválasztotta dr. Türr Istvánt levezető 
elnöknek, és jegyzőkönyvvezetőnek,  Biller Istvánt szavazatszámlálónak és hitelesítőnek. 

A Közgyűlési Meghívó 4. számú napirendi pontja, a 2019. évi Pénzügyi beszámoló 
elfogadása.  
 
A Közgyűlés megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Klub 2020. évi gazdálkodásáról 
készült Pénzügyi Beszámolót. 
 
 

2/2021. (2021. 05. 26.) számú Határozat 
 
A Közgyűlés 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Klub 2020. évi Pénzügyi 
Beszámolóját. 
 
 
A Közgyűlési Meghívó 5. számú napirendi pontjainak megtárgyalása, beszámoló a 
tagdíjfizetés helyzetéről: 
 
Horváth Attila tájékoztatta a tagságot a tagdíjfizetési adatokról, melyeket e jegyzőkönyv 2. 
melléklete tartalmaz. 
 
 

3/2021. (2021. 05. 26.) számú Határozat 
 
A Közgyűlés 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a tagdíjfizetés helyzetéről szóló 
beszámolót.  
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A Közgyűlési Meghívó 6. számú napirendi pontjainak megtárgyalása, tájékoztatás a 2021. évi 
tervezett programokról: 
 
Horváth Attila ismertette a Klub 2021. évre tervezett programjait, melyeket a jegyzőkönyv 3. 
melléklete tartalmaz. 
 

 
4/2021. (2021. 05. 26.) számú Határozat 

 
A Közgyűlés 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Klub 2021. évi tervezett 
programjairól szóló  Beszámolót. 
 
 
Dr. Türr István a Közgyűlést berekesztette. 
 
 

Kmf. 
 
 
 


