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JEGYZŐKÖNYV 

amely készült 

 

a Magyar Veterán Opel Klub 
2022. évi második rendes Közgyűlésén, 

2022. december 10. napján, 
1146 Budapest,Hungária krt. 194. szám alatt 

 
Jelen vannak: a Jelenléti ív szerinti rendes tagok, elnökségi tagok. 
 
 
A Közgyűlést a Klub elnöke, dr. Türr István megnyitja.  
Az eredetileg f. évdecember 06. 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 szükséges10 szavazásra jogosult tagot meghaladóan, a 
megjelentnek minősülő, szavazásra jogosult tagok száma 19,azaz tizenkilencfő, így az 
ismételten összehívott Közgyűlés határozatképes. A megjelentnek minősülő tagok névsorát a 
jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező „Jelenléti ív” tartalmazza(1. sz. melléklet). 
A Közgyűlésen jelen van továbbá négy tagfelvételre váró személy, akik felvételük után 
szavazásra jogosult tagként vesznek részt a Közgyűlésen. 
 
 
 

Megtárgyaltnapirendi pontok 

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

 

5/2022. (2022. 12. 10.) számú Határozat 
 
A Közgyűlés 18, azaz tizennyolc igen szavazattal  és Türr István  
tartózkodásávalmegválasztotta dr. Türr Istvánt levezetőelnöknek, és 
jegyzőkönyvvezetőnek, és 18 azaz tizennyolc igen szavazattal,Karaszi Gábor 
tartózkodásával Karaszi Gábort szavazatszámlálónak és hitelesítőnek. 

                                                     ------------------------------------- 

A Közgyűlési Meghívó 4. számú napirendi pontjának megtárgyalása, a Klub 2022. évi 
pénzügyi helyzetéről, továbbá a tagdíj fizetés helyzetéről  szólóbeszámoló elfogadása.  
 
A Közgyűlés megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Klub 2022. évi pénzügyi helyzetéről, 
valamint a tagdíjfizetés helyzetéről szóló beszámolót (lásd a jegyzőkönyv mellékletét). 
 
 

6/2022.(2022.12.10.) számú Határozat 
 
A Közgyűlés 19, azaz tizenkilencigen szavazattal,egyhangúlagelfogadta a Klub 2022. évi 
pénzügyi helyzetéről, valamint a tagdíjfizetés helyzetéről szóló beszámolót. 
 
                                                       ---------------------------------------- 
 
A Közgyűlési Meghívó 5. számú napirendi pontjának megtárgyalása, új tagok felvétele: 
 
A Közgyűlés a tagjelöltek bemutatkozása után, egyenkénti szavazás mellett, az alábbi 
tagjelölteket - azonnali hatálybalépéssel -felvette a Klub tagjai közé:  
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EnglertSándor,    lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Kerektó u. 9. ; 
Hiesz József         lakcím: 2081 Piliscsaba, Bodzavirág u. 1. 
Koponecz Gábor, lakcím: 2092 Budapest, Tiefenweg u.21.; 
Kreisz György, lakcím: 2074 Perbál, Fő u. 23.; 
 
 

7/2022. (2022. 12. 10.) számú Határozat 
 

A Közgyűlés 19, azaz tizenkilenc igen szavazattal, egyenkénti szavazással, egyhangúlag 
felvette Engler Sándor, Hiesz József, Koponecz Gábor, Kreisz György urakat, a Klub 
szavazásra jogosult tagjai közé. Nevezett klubtagok, a Taggyűlés további napirendi 
pontjai tekintetében már szavazásra jogosultak. 
 
                                                  --------------------------------------------- 
 
A Közgyűlési Meghívó 6. számú napirendi pontjának megtárgyalása, tájékoztatás a 2023. 
évi tervezett programokról: 
 
Horváth Attila ismertette a Klub 2023. évre tervezett programjait, többek között a nyári 
találkozó előkészítését (lásd ajegyzőkönyvmellékletét). 
 
 

 
8/2022. (2022. 12. 10.) számú Határozat 

 
A Közgyűlés 23, azaz huszonhárom igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Klub 
2023. évi tervezett programjairól szóló  Beszámolót. 
 
                                                    ---------------------------------------- 
 
Dr. Türr István levezető elnök, megköszönve a megjelent tagok aktív részvételét, a 
Közgyűlést berekesztette. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

     ……………………………                                                    …………………………. 
             Dr. Türr István      Karaszi Gábor 
              levezető elnök     szavazatszámláló 
jegyzőkönyvvezető     jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 
 
 


