2016. 01. 24. Megismételt Rendkívüli Közgyűlés Határozatok
Helye: Budapest XIII. Dózsa György út 53. Budapesti Honvéd SE. étkező
Ideje: 2016.01.24. 10:00
Jelen vannak:
Mészáros László
Mészáros Zoltán
Ötvös Béla

elnök
alelnök
alelnök

Paál Dávid
Fekete Kornélia
Barta Vince

Felügyelő Bizottság tag
Fegyelmi Bizottság elnök
Fegyelmi Bizottság tag

Küldöttek (névsor mellékletként csatolva)
Napirendi pontok:
1. Elnökségi beszámoló
2. A 2016. évi költségvetés megtárgyalása és elfogadása
3. Alapszabály módosítás

10:00 órakor a 2809 mandátumból (1405 határozatképes) 1419 mandátum van jelen,
tehát a Megismételt Rendkívüli Közgyűlés határozatképes.
Jegyzőkönyvvezető:
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Mandátumvizsgáló Bizottság:

Bráder Nikoletta/Elfogadva
Zámbó Mihályné Pollerman Judit/Elfogadva
Fekete Kornélia/Elfogadva
Tóth Zsuzsanna/Elfogadva
Gavronek Ferenc/Elfogadva
Perity Gáborné/Elfogadva

1/2016/KH
1362 igen, 57 tartózkodással a közgyűlés elfogadta a napirendi pontokat.

2/2016/KH
773 igen szavazattal elfogadta a közgyűlés a 2016. évi költségvetést. 8 tartózkodás és 638
nem szavazattal.
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3/2016/KH
III. fejezet 3.4 pontja 3. fordulata helyett:
A szövetség döntéshozó szervei- így az elnökség ülései is- nyilvánosak.
1102 igen szavazattal elfogadva, 317 ellenszavazat mellett.
4/2016/KH
Aki azzal ért egyet, hogy a Magyar Repülő Szövetség elnökségének tagegyesület
elnökségi tagja ne lehessen tagja az szavazzon. 1199 nem szavazattal elvetette a
javaslatot a közgyűlés. 8 igen, 212 tartózkodik.
5/2016/KH
A szövetség Elnökségének tagja lehet a szövetséghez tartozó tag egyesület bármely
rendes tagja. 1094 igen szavazattal és 325 tartózkodás mellett elfogadta a közgyűlés a
javaslatot.
6/2016/KH
Az elnökség tagjainak legfeljebb egyharmada az szövetségen kívüli személyekből is
választható. 1000 nem szavazattal nem fogadta el a közgyűlés, 241 igen és 178
tartózkodás mellett.
7/2016/KH
A közgyűlésen a jogi személy tagot a törvényes képviselő képviseli. A képviseleti jogot a
törvényes képviselő átadhatja saját tagjának vagy egy másik MRSZ tag küldöttjének.
Egy küldött a saját egyesülete mellett legfeljebb egy másik egyesületet képviselhet. 724
igen szavazattal és 687 nem szavazattal 8 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot
a közgyűlés.
8/2016/KH
A közgyűlésen a jogi személy tagot a törvényes képviselő képviseli. A képviseleti jogot a
törvényes képviselő átadhatja saját tagjának. Egy küldött a saját egyesülete mellett
legfeljebb egy másik egyesületet képviselhet melynek tagja. 71 igen szavazat és 1348 nem
szavazat mellett nem fogadta el a közgyűlés a javaslatot.
9/2016/KH
A közgyűlésen a jogi személy tagot a törvényes képviselő képviseli. A képviseleti jogot a
törvényes képviselő átadhatja saját tagjának. 74 igen szavazat és 1324 nem szavazat, 21
tartózkodás mellett nem fogadta el a közgyűlés a javaslatot.
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10/2016/KH
A tag, illetve a tag természetes személye a saját egyesülete tagját meghatalmazással
képviselheti. A meghatalmazó száma 10 tagnál több nem lehet, azaz a tag a saját
mandátumán felül legfeljebb 10 tag meghatalmazottjaként gyakorolhatja a szavazati
jogot a közgyűlésen. A meghatalmazást a tag egyesület képviselője láttamozásával, teljes
bizonyító erejű magánokiratba kel foglalni, amely rögzíti a képviselet terjedelmét is. A
tag egyesületek a természetes személyeken felül minden 10 tagjuk után egy
mandátummal rendelkeznek, amelyet a képviseletükben eljárni jogosult gyakorolhat. A
mandátumot az egyesület képviselője gyakorolhatja, aki –e meghatalmazását az
egyesület bármely tagjának átadhatja, feltéve, ha az egyesület tagjaiból kikerülő két
tanúval ellátott, az egyesület nyilvántartási adatait is feltüntető meghatalmazást kapott,
amely megjelöli a meghatalmazás terjedelmét is. A tag egyesület mandátuma –
egyebekben - valamennyi napirendre vett kérdésekben szavazati jogot biztosít. 10 igen,
66 tartózkodás és 1343 nem szavazattal, ezt a javaslatot nem fogadta el a közgyűlés.
11/2016/KH
Fölvetődött az a napirendi pont kérdés, hogy növeljék az elnökség létszámát 5 főre. Aki
egyet ért azzal, hogy tárgyalják ezt a kérdést, szavazzon. 1398 egyhangú igen szavazat.
12/2016/KH
Aki egyet ért azzal, hogy a következő közgyűlésnek témája legyen, az elnökség bővítése a
tagok megválasztásával együtt szavazzon.
1398 egyhangú igen szavazattal elfogadta a közgyűlés a javaslatot.
13/2016/KH
Aki azt szeretné, hogy a mandátumszabályozást ismételten tárgyalja az Alapszabály
módosítás keretében a közgyűlés, az szavazzon. 585 nem szavazat mellett 813 igen
szavazattal elfogadta a közgyűlés a javaslatot.
14/2016/KH
Aki amellett van, hogy az Alapszabályt olyan módon módosítsák, hogy a jövőben ne a
rendes tag, meg a repüléssel foglalkozó tag után kelljen tagdíjat fizetni az szavazzon. 655
igen szavazat és 438 nem szavazat mellett elutasította a közgyűlés a javaslatot.
15/2016/KH
A tagdíj módosítás rendjét, felvegyék a közgyűlés napirendje közé. 1083 igen és 10 nem
szavazat mellett elfogadta a közgyűlés a javaslatot.
13:58 vége
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Budapest, 2016. 01.24.

……………………………………….
Bráder Nikoletta
jegyzőkönyvvezető

…………………………………………
Mészáros László
elnök

……………………………………….
Fekete Kornélia
Budai Siklórepülő Egyesület

…………………………………………..
Zámbó Mihályné Pollerman Judit
Malév Repülőklub
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