
 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

rendkívüli közgyűlésről 
 

Készült: a Budapesti Tájfutók Szövetsége közgyűlésén 

2018. május 2. napján 19:00-kor 

 

Helyszín: a Hangya Sportegyesület, a BTFSZ tagszervezete, székhelye (1121 

Budapest, Hangya utca 20.) 

 

Jelen vannak: a külön íven felvett jelenléti íven feltüntetett személyek. 

 

Az ülésen akadályoztatása miatt Bugár József bejegyzett elnök nem tudott megjelenni, ezért 

az elnökség jelenlevő tagjai javaslatára a jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és 

két jegyzőkönyvet hitelesítőt és két szavazatszámlálót választanak. 

 

Levezető elnök neve: Borosznoki László 

 

Jegyzőkönyvvezető neve: Egei Petra 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Gyalog László 

 Nagy Krisztina 

 

Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel 

megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, azon ….. tagszervezet képviselteti magát. 

 

Levezető elnök javaslatot tesz a napirendre, amely az alábbi pontokból áll: 

 

Napirendi pontok: 

1.) Az Egyesület módosított Alapszabályának elfogadása 

 

 

A megjelentek a fenti napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták. 

 

1.) Az első napirendi pont keretében a levezető elnök ismerteti a közgyűléssel, hogy a 

Egyesület 2018. január 19-én módosított Alapszabálya kapcsán a Fővárosi Törvényszék 

hiánypótló végzést adott ki, amelynek keretében részben már aláírt, de be nem küldött 

dokumentumokat kért, részben pedig kisebb pontosításokat kért az Alapszabályon. A kisebb 

pontosítások az Alelnök és az Elnökségi tagok képvisleti jogára, valamint  aközhasznú 

megjelölésre vonatkoztak. Ezek miatt a Fővárosi Törvényszék 13.Pk.61.670/1990/37. sz. 

végzése szerint megismételt közgyűlést kellett összehívni. A jelen közgyűlés, tehát ezért 

került összehívásra, és a meghívóval kiküldött Alapszabály tervezet az előírt pontosításokat 

tartalmazza.  

 

A tervezett változtatásokat a 2004-es alapszabályhoz képest vastag, dőltbetűkkel szedett a 

módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabályt átadja a jelenlévőknek, kérve őket, hogy 

azt tanulmányozzák át. 

 

Ezt követően a közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, 12 igen szavazattal, 

egyhangúan elfogadta a Budapesti Tájfutók Szövetsége módosított Alapszabályát. 



 

– 2 – 

(6/2017. sz. határozat) 

 

Ezután a levezető elnök megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és egyéb megvitatandó 

kérdés hiányában a közgyűlést 20 órakor berekesztette és felkérte a jelenlévőket a jelenléti ív 

aláírására. 

 

Melléklet jelenléti ív és tagjegyzék. 

 

 

Kelt: Budapest, 2018. év május hó 2. napján 

 

 

 

 ____________________________ ____________________________ 

 ** ** 

 levezető elnök jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 ____________________________ ____________________________ 

 ** ** 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

Előttünk, mint tanúk: 

 

1. Név: ……………………………………… 2. Név: ……………………………………… 

 cím: ……………………………………….  cím: ………………………………………. 

 szig. sz.: .………………………………….  szig. sz.: .…………………………………. 

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


