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A T61gy Termeszetvedehni Egyesulet k6zgyuJeserol 

Id6pont: 2009. 11. 12. 

Helyszin Sz. 1. E. Allattani es Okol6giai Tanszek Gyujtemenytara 

Jelenlev6k: 1. a mellekelt jelenleti ivet 

A meghiv6ban meghirdetett napirendi pontok 
1. Tajekoztat6 az egyesulet 200S-as merleger61 es eredmeny-Ievezeteser61, a kozhasznu jelentes 
elfogadasa, szavazas. 
2. Tajekoztat6 az elnokseg m{l1t evi tevekenyseger6L 
3. A jov6beni feladatok ismertetese. Zold Forgatag megbeszelese, Evadzar6 megbeszelese 
4. Egyeb. 

A 17lQ.ra meghirdetett kozgyillest fel kellett oszlatni, mert a tagsag nemjelent meg ke1l6 szamban 
ahhoz, hogy a kozgyules hatarozatkepes legyen. Ugyanakkor, a meghiv6ban szerepl6 kiirasnak 
megfelel6en a kozgyiiles ujra osszehivasra kerUlt lSQQra, amikor is mar letszamt61 fuggetlenul 
hatarozatkepesnek min6sult. 

Az ujra osszehivott kozgyiiles megkezdesekor a tagsag Sarospataki Mjkl6st javasolta levezet6 
elnoknek, aki ezt a tisztet elfogadta, es a tagsag egy tart6zkodassal meg is szavazta. 

A levezet6 elnok javaslatara jegyz6konyvvezet6t valasztott a tagsag Koteles Gabor szemelyeben, 
egy tart6zkodassa'. A jegyz6konyv hitelesitesere ket egyesuleti tag jelentkezett, Naszados Anna es 
Zagyvai Daniel, akiket a tagsag egy-egy tart6zkodassal megszavazott. 

Ezutan a levezet6 elnok megallapitotta, hogy az 53 f6 egyesuleti tagsitgb6l csak 17 f6 van jelen, de 
mivel a kozgyUles masodszor kerult osszehivasra, igy az a letszamt61 fuggetlenul hatarozatkepes. 

Az els6 napirendi pontnak megfelel6en az elnok felvazolta az Egyesiilet 200S. evi 
koltsegvetesenek beszamol6jat, valamint kozhasznusagi jelenteset, illetve ismertette a 2009. eyre 
vonatkoz6 koltsegvetes tervet. Ezutan szavazasra bocsatotta, hogy a kozgyUles elfogadja-e a 
koltsegvetest illetve a 200S. evi beszitmol6t, valamint kozhasznusagi jelentest. A kozgyiiles a 
fentieket egyhangUlag elfogadta, szavazati arany: 17 igen (l00 %). 

A kozgyules masodik napirendi pontjakent az elnok reszletesen ismertette az elmult egy ev 
vezet6segi munkait, es iden is kt~rte a tagsagot, hogy lehet6leg minel intenzivebben kapcsol6djon 
bele a szervezesi munkakba, els6sorban a Teadelutanok, Evadnyit6 es Evadzar6 kirandulasok, 
valamint a havi gyakorisagu egynapos kirandulasok szervezesebe. 

Ezutan az elnok roviden ismertette a 2009-2010-re tervezett egyesuleti programokat: a havi 
gyakorisaggal megtartand6 teadelutimokat, a nyari taborokat, illetve az aktualis kutatasi 



programokkal kapcsolatos terepi munkakat. Elosztasra kerultek a feladatok az ez evi Zbld 
Forgataggal kapcsolatban is, valamint a teadelutanok beosztasa is megtbrtent. Az idei evadzaro 
kirandulas reszletei is ismertetesre kerilltek. 

Tovabbi napirendi pont nem leven a levezet6 elnbk a kbzgyiilest feloszlatta. 

Gbdb1l6, 2009. november 12. 

Jegyz6kbnyv vezet6: Kbteles Gabor 
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A jegyz6kbnyvet hitelesitettek: 

Naszados Anna Zagyvai Daniel 
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