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JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Kerékpárosklub 2012. december 08-án, 19.15-19:30 között megtartott elnökségi üléséről
Helyszín: Átrium Filmszínház (Budapest, Margit krt.)

Jelenlévők:
●

Halász Áron (továbbiakban HÁ), elnökségi tag

●

Kürti Gábor (továbbiakban KG), elnökségi tag

●

László János (továbbiakban LJ), elnök

●

Szilasi László (továbbiakban SZL), elnökségi tag

●

Veszelovszki Zsolt (továbbiakban VZS), elnökségi tag

●

Novák Péter (továbbiakban NP), ellenőrző bizottsági tag

●

Glász Attila (továbbiakban GA), jegyzőkönyv-hitelesítő 1

●

Varga Andrea (továbbiakban VA), jegyzőkönyv-hitelesítő 2

●

Töreki Attila (továbbiakban TA), ellenőrző bizottsági tag

●

Győriványi Bálint (továbbiakban GYB), ügyvezető, levezető elnök

●

Lagler Nóra (továbbiakban LN), irodavezető, jegyzőkönyvvezető

A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag megválasztják az elnökségi ülés tisztségviselőit (levezető elnök:
Győriványi Bálint, két jegyzőkönyv-hitelesítő: Glász Attila és Varga Andrea, jegyzőkönyvvezető: Lagler Nóra).
GYB: Megállapítom, hogy az elnökségi tagok közül mindannyian megjelentek, így az elnökségi ülés
határozatképes. Kérem az elnökséget, hogy szavazzon a javasolt napirendről:
1. napirendi pont: Elnök megválasztása
2. napirendi pont: Főtitkár megválasztása
3. napirendi pont: Új elnök munkába lépésének gyakorlati kérdései

A napirend elfogadása
A napirendi pontokat a jelenlevő elnökségi tagok egyhangúan elfogadták.
Szavazás

Igen

Nem

Tartózkodott

Napirendi pontok elfogadása

5

0

0

1. napirendi pont: Elnök megválasztása
LJ: Ezúton is gratulálok az újonnan megválasztott elnökségi tagjainknak, a régi és új tagoknak egyaránt sok sikert
kívánok a közös munkához. Ezt a – tisztújító közgyűlést követő első – elnökségi ülést azért hívtuk elsősorban
össze, hogy Alapszabályunknak megfelelően magunk közül megválasszuk az elnökünket. A közgyűlésen már szó
volt arról, hogy ki tudná vállalni a poszttal járó felelősséget, ott Szilasi László vállalta egyedül közülünk a
tisztséget. Ha nincsenek további kérdések, azt javaslom, szavazzunk az elnök személyéről.
1. határozati javaslat: A Magyar Kerékpárosklub öt fős elnöksége megszavazza, hogy Szilasi László legyen az
egyesület új Elnöke.
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A határozati javaslat elfogadása
A határozati javaslatot a jelenlévő elnökségi tagok egyhangúan elfogadták.
Szavazás

Igen

Nem

Tartózkodott

1. határozat

5

0

0

2. napirendi pont: Főtitkár megválasztása
LJ: Gratulálunk László az új tisztségedhez, jó egészséget kívánunk a munkádhoz! Ezután szeretnélek megkérni
titeket, hogy döntsünk a főtitkári pozíció betöltőjéről is. Bálintot már ismeritek, több hónapja segíti a Klub
munkáját ügyvezetői feladatkörben, amennyiben ő továbbra is vállalja, javaslom, ő legyen a Klub főtitkára.
2. határozati javaslat: A Magyar Kerékpárosklub öt fős elnöksége megszavazza, hogy dr. Győriványi Bálint legyen
az Alapszabály szerinti Titkárság vezetőjeként az egyesület Főtitkára.
A határozati javaslat elfogadása
A határozati javaslatot a jelenlévő elnökségi tagok egyhangúan elfogadták.
Szavazás

Igen

Nem

Tartózkodott

2. határozat

5

0

0

3. napirendi pont: Új elnök munkába lépésének gyakorlati kérdései
SZL: Köszönöm a megtisztelő bizalmat, örömmel vállalom el a Kerékpárosklub elnöki feladatait. Ahogyan azt már
korábban is jeleztem nektek, én a holnapi nappal elutazom, és január 14-én leszek legközelebb elérhető. Az
elnöki feladatokat is onnantól tudom csak vállalni. Javaslom, addig továbbra is János lássa el a feladatokat.
3. határozati javaslat: Az elnökségi feladatokat 2012. december 9-től 2013. január 31-ig továbbra is LJ látja el,
onnantól SZL.
A határozati javaslat elfogadása
A határozati javaslatot a jelenlévő elnökségi tagok egyhangúan elfogadták.
Szavazás

Igen

Nem

Tartózkodott

3. Határozat

5

0

0

SZL: A következő elnökségi ülés időpontját javaslom, január elején emailben egyeztesssük. Mindenkinek Boldog
Ünnepeket kívánok!
GYB: Az elnökségi ülést berekesztem.
Kmf.
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_____________________________
Levezető elnök

_____________________________

_____________________________

Jegyzőkönyv-hitelesítő 1

Jegyzőkönyv-hitelesítő 2

