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Jelenlev6k: I. a mellekeltjelenleti ivet 

A meghiv6ban meghirdetett napirendi pontok: 
1. Tajekoztat6 az egyesiilet 201O-es merleger61 es eredmeny-Ievezeteser61, a kozhasznusagi 

jelentes elfogadasa, szavazas. 
2. Tajekoztat6 az elnokseg mult evi tevekenyseger61. 
3. A jov6beni feladatok ismertetese. 
4. Egyeb. 

A 18~a meghirdetett kozgyiiIest fel kellett oszlatni, mert a tagsag nem jelent meg kell6 szamban 
ahhoz, hogy a kozgyiiles hatarozatkepes legyen. Ugyanakkor, a meghfv6ban szerepl6 kiirasnak 
megfelel6en a kozgyiiles ujra osszehfvasra kerUIt 18~a, amikor is mar letszeimt61 fiiggetleniil 
hatarozatkepesnek min6siilt. 

Az ujra osszehivott kozgyiiles megkezdesekor a tagsag Sarospataki Mikl6st javasolta levezet6 
elnoknek, aki ezt a tisztet elfogadta, es a tagsag egy tart6zkodassal meg is szavazta. 

A levezet6 elnok javaslatara jegyz6konyvvezet6t valasztott a tagsag Nagy Peter szemelyeben, egy 
tart6zkodassal. A jegyz6konyv hitelesitesere ket egyesUleti tag jelentkezett, Kupas Dzsenifer es 
Sugar Adrienn, akiket a tagsag egy-egy tart6zkodassal megszavazott. 

Ezumn a levezeta elnok megallapitotta, hogy az 56 to egyesUleti tagsagb61 csak 12 f6 van jelen, 
de mivel a kozgyiiIes masodszor kerUlt osszehivasra, igy az a letszamt61 fiiggetlenUl 
hamrozatkepes. 

Napirend elatt az elnok elmondta, hogy a kozgyiiIest sokkal jobb lett volna tavasszal tartani, de 
sajnos akkor nem jott ossze, leginkabb azert, mert a jelenlegi aktiv tagsag nagyresze akkor nem 
tart6zkodott Godo1l6n a gyakorlati feleve miatt, es igy nem lett volna ertelme osszehivni egy 
kozgyiiIest, amin meg a jelenleginel is kevesebb tag tudott volna reszt venni. 

Az elsa napirendi pontnak megfelel6en az elnok felvcizolta az EgyesUlet 2010. evi 
koltsegvetesenek beszamol6jat, valamint kozhasznusagi jelenteset, illetve ismertette a 2011. eyre 
vonatkoz6 terveket. Ezumn szavazasra bocsatotta, hogy a kozgyiiles elfogadja-e a koltsegvetest 
illetve a 2009. evi beszamol6t, valamint kozhasznusagi jelentest. A kozgyiiles a fentieket 
egyhangulag elfogadta, szavazati arany: 12 igen (100 %). 



A kozgyiiles masodik napirendi pontjakent az elnok reszletesen ismertette a 2010. ev vezet6segi 
munkait, es a lebonyolitott programokat, es kerte a tagsagot, hogy lehet6leg iden is minel 
intenzlvebben kapcsol6djon bele a szervezesi munkakba, els6sorban a Teadelutanok, Evadnyit6 
es Evadzar6 kirandulasok, valamint az egynapos kirandulasok szervezesebe. Elhangzott az is, 
hogy a mult evben uj log6ja sziiletett az Egyesiiletnek. 

Ezutan az elnok roviden ismertette a kovetkez6 id6szakra tervezett egyesiileti programokat: a 
havi gyakorisaggal megtartand6 teadelutanokat, az evadzar6t, illetve az aktualis kutatasi 
programokkal kapcsolatos terepi munkakat. Az elnok elmondta azt is, hogy az idei ev soran mar 
lezajlott programokj61 alakultak, az evadnyit6 kirandulas Biharugran sok erdekes szakmai 
programot nyiIjtott. A szokasos ket nyari tabor is lezajlott, a vlzi tabor iden a Szigetkozben, mig a 
termeszetvedelmi tabor a szokasos helyen, az Aggteleki karszt teriileten, Szogligeten keriilt 
megrendezesre. Elhangzott az is, hogy az uj egyesiileti log6val elhitott p616kat, esetleg mas 
"reklam targyakat" kellene keszlttetni, hiszen erre mar evek 6ta igeny van, csak az uj logo 
megsziiletesere vartunk. Az elnok bevallalta, hogy nehany arajanlat bekeresevel elindftja ezt az 
iigyet. Elosztasra keriiltek a feladatok a teadelutanok szervezesevel kapcsolatban. Az idei 
evadzar6 kirandulas reszletei is ismertetesre keriiltek, es sz6ba keriilt az evadnyit6 megszervezese 
is, amelynek kapcsan a helyszlnre vonatkoz6 otletek osszegyujtese mihamarabb meg kellene 
tortenjen. 

Tovabbi napirendi pont nem leven a levezet6 elnok a kozgyiilest feloszlatta. 

Godo1l6, 2011. szeptember 19. 

Jegyz6konyv vezet6: Nagy Peter 
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A jegyz6konyvet hitelesftettek: 

Kupas Dzsenifer Bugar Adrienn 
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