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Jelen vannak: A Jelenléti ív szerinti rendes tagok, elnökségi tagok és meghívottak. 
 
Karaszi Gábor Elnökségi tag köszönti a Magyar Veterán Opel Klub évi rendes közgyűlésén 
megjelenteket és megállapítja, hogy a Magyar Veterán Opel Klub a mai napon 35 rendes tagot 
tart nyilván, amely tagok sorából 20-an megjelentek. A megjelent tagok névsorát a jelen 
jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező „Jelenléti ív” tartalmazza.  
 
Karaszi Gábor megállapítja, hogy a meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképes, mert 
a mai napon hatályos Alapszabály 21. § a) pontja alapján a szavazásra jogosult tagság több 
mint fele jelen van. 
 
Karaszi Gábor a Közgyűlést megnyitja, egyben kijelenti hogy a Közgyűlés levezetésére – a 
tagok előzetes javaslatára tekintettel – vállalkozik, amennyiben a Közgyűlés erre a feladatra 
felkéri. Kéri a Közgyűlést, hogy szavazzon a Levezető Elnök személyére. A Közgyűlés 
Karaszi Gábort Levezető Elnöknek 19 igen szavazattal elfogadta. Karaszi Gábor tartózkodott 
a szavazástól.  
 
 

01/2015.11.08. számú Határozat 
 
 
A Közgyűlés 19 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadta a Levezető Elnök 
személyét, aki Karaszi Gábor. 
 
A Levezető Elnök a Közgyűlésnek javasolja Pap Attila személyét jegyzőkönyv vezetőnek, id. 
Káder Jánost szavazatszámlálónak és egyben jegyzőkönyv hitelesítőnek, valamint Káder 
Attilát szavazatszámlálónak, és egyben jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
 

02/2015.11.08. számú Határozat 
 
 
A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a jegyzőkönyv vezetőt Pap Attila 
személyében, a szavazatszámlálókat egyben jegyzőkönyv hitelesítőket Id. Káder János és 
Káder Attila személyében  
 
 
A Közgyűlés érdemi munkájának megkezdése előtt Levezető Elnök ismerteti a Közgyűlés 
menetrendjét, az Alapszabály Közgyűlésre és a szavazás rendjére vonatkozó rendelkezéseit. 
 
Ezt követően a Levezető Elnök ismerteti a napirendi pontokat, amelyek a közgyűlési 
meghívón meghirdetett napirendi pontokkal azonosak és javaslatot tesz azok megtárgyalására. 
 
 



 
A Közgyűlés napirendi pontjai:  
 

1. Alapszabály módosítás megvitatása, elfogadása. 
2. Éves beszámoló megvitatása elfogadása. 
3. A 2016. évi tervezett költségvetés megvitatása, elfogadása, a 2016 évi tagdíj 

meghatározása. 
4. Elnökség megválasztása. 
5. Tagfelvétel. 

 
1. napirendi pont 

 
Karaszi Gábor ismertette az alapszabály módosítás szükségességének okait, és a tagok 
rendelkezésére bocsátott dokumentum megvitatására kérte fel az Egyesület tagjait. Az 
Alapszabály módosítás megvitatása után Levezető Elnök szavazásra hívta fel az Egyesület 
rendes tagjait. 
 
 

03/2015.11.08. számú Határozat 
 
 

A szavazáskor jelenlévő 20 rendes tag egyhangúlag elfogadta az Egyesület 
alapszabályának módosítását. 

 
 

 
2. napirendi pont 

 
Horváth Attila ismertette a szervezet 2015. évi gazdálkodásának adatait. 
A Közgyűlés az elhangzottakat megvitatta. 
Ezek után Levezető Elnök kérte a beszámoló elfogadását. 
 

 
04/2015.11.08. számú Határozat 

 
 

A szavazáskor jelenlévő 20 rendes tag egyhangúlag elfogadta az éves beszámolót. 
 

 
3. napirendi pont 

 
2016. évi költségvetési javaslat. 
Horváth Attila ismertette az Egyesület 2016. évre tervezett költségvetését. Javasolta – előzetes 
egyeztetések eredményére tekintettel – a 2016. évi tagdíj 5000 Ft-ban, azaz ötezer forintban 
történő megállapítását. 
A Közgyűlés az elhangzottakat megvitatta. 
Ezek után Levezető Elnök kérte a költségvetési javaslat elfogadását. 
 

 
05/2015.11.08. számú Határozat 

 
 

A szavazáskor jelenlévő 20 rendes tag egyhangúlag elfogadta az Egyesület 2016. évi 
tervezett költségvetését. A 2016. évi egyesületi tagdíj mértékét 5000 Ft-ban, azaz ötezer 
forintban állapították meg. 

 
 

3. napirendi pont 
 
Elnökség megválasztása. 
Levezető Elnök felkérésére Horváth Attila ismerteti az elnökségi tagok személyére 
vonatkozó, tagok körében végzett előzetes felmérés eredményét. 
 



 
Levezető Elnök szavazásra bocsátotta, hogy az Egyesület Elnöke négy év időtartamra Dr. 
Türr István legyen, aki az egyesület rendes tagja. 
 
 

06/2015.11.08. számú Határozat 
 
 

A szavazáskor jelenlévő 20 rendes tag 19 szavazattal – Türr István szavazástól 
tartózkodása mellett – megválasztotta az Egyesület elnökének négy évi időtartamra, a 
2019. évi, év végi közgyűlés lezárásáig Dr. Türr Istvánt, aki megválasztását elfogadta. 

 
 

Levezető Elnök szavazásra bocsátotta, hogy az Egyesület alelnöke négy év időtartamra Biller 
István legyen, aki az egyesület rendes tagja. 
 
 

07/2015.11.08. számú Határozat 
 
 

A szavazáskor jelenlévő 20 rendes tag 19 szavazattal, Biller István szavazástól való 
tartózkodása mellett, megválasztotta az egyesület alelnökének négy évi időtartamra, a 
2019. évi, év végi közgyűlés lezárásáig Biller Istvánt, aki megválasztását elfogadta. 
 
Levezető Elnök szavazásra bocsátotta, hogy az Egyesület Alelnöke négy év időtartamra 
Hattayer Péter legyen, aki az egyesület rendes tagja. 
 
 

08/2015.11.08. számú Határozat 
 
 

A szavazáskor jelenlévő 20 rendes tag 19 szavazattal, Hattayer Péter szavazástól való 
tartózkodása mellett, megválasztotta az egyesület alelnökének négy évi időtartamra, a 
2019. évi, év végi közgyűlés lezárásáig Hattayer Pétert, aki megválasztását elfogadta. 
 
 
Levezető Elnök szavazásra bocsátotta, hogy az Egyesület elnökségi tagja, négy év időtartamra 
Horváth Attila legyen, aki az egyesület rendes tagja. 
 
 

09/2015.11.08. számú Határozat 
 
 

A szavazáskor jelenlévő 20 rendes tag 19 szavazattal – Horváth Attila szavazástól való 
tartózkodása mellett – Horváth Attilát megválasztotta az egyesület elnökségének 
tagjává, a 2019. évi, év végi közgyűlés lezárásáig, aki megválasztását elfogadta. 
 
 
Levezető Elnök szavazásra bocsátotta, hogy az Egyesület titkára, négy év időtartamra Horváth 
Attila az egyesület elnökségének tagja legyen. 
 
 

10/2015.11.08. számú Határozat 
 
 

A szavazáskor jelenlévő 20 rendes tag 19 szavazattal – Horváth Attila szavazástól való 
tartózkodása mellett – Horváth Attilát megválasztotta az Egyesület Titkárává a 2019. 
évi, év végi közgyűlés lezárásáig, aki megválasztását elfogadta. 
 
 
 
 
 



 
 

4. napirendi pont 
 

A Levezető Elnök – a tagjelölt bemutatása mellett – kérte a Közgyűlést arra, hogy a tagi 
jelentkezését benyújtó Kovács Gábort, 2760 Nagykáta, Zrínyi u. 20. szám alatti lakost a 
Közgyűlés az Egyesület rendes tagjának szavazza meg. 
 

 
11/2015.11.08. számú Határozat 

 
 

A szavazáskor jelenlévő 20 rendes tag egyhangúlag megválasztotta Kovács Gábor 
Nagykáta, Zrínyi u. 20. szám alatti lakost az Egyesület rendes tagjává, aki 
megválasztását elfogadta. 
 
 
A Levezető Elnök egyéb napirendi pont híján a Közgyűlést berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

…………………………………                               ………………………………………… 
            Levezető Elnök                                                         jegyzőkönyv vezető 
 

………………………………………………………………………………………………. 
           szavazat számláló                                                          szavazat számláló 
 
 
…………………………………                                 …..…………………………………… 
       jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő  


