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JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Pécsi Georallye (Közhasznú) Autósport Egyesület közgyűlésén,
Pécsett, 2009. február 6.-án
A Közgyűlésen megjelent 9+2 fő, a jelenléti ív szerint.
A jelenlévők célja, hogy az 1989. évi II. tv. és az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései szerint
eleget tegyenek a Pécsi Georallye Közhasznú Autósport Egyesület Alapszabály 6. §-ának,
mely kimondja, hogy évente legalább egy alkalommal össze kell hívni a Közgyűlést, mely az
Egyesület legfőbb szerve.
Az ülés megkezdésekor a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel a levezető elnöki funkcióra
Sebestyén Györgyöt választották meg.
A levezető elnök köszönti a megjelent tagokat, és megállapítja, hogy 9 fő megjelent, 3 fő
igazoltan maradt távol, így a közgyűlés törvényes.
A levezető elnök javaslatot tett napirendi pontokra:
A javasolt napirendi pontok:
1. Az Alapszabály megállapítása, módosítási javaslat
2. Az Elnök éves beszámolója, zárómérleg, közhasznúsági jelentés
3. Tagfelvétel
4. Az éves költségvetés meghatározása
5. 2009 évi tervezett programok
6. A tagdíj meghatározása
7. Egyebek

A Közgyűlés lefolytatása:
1. Az elnök ismertette a tagokkal, hogy az Alapszabályt csak a közgyűlés módosíthatja,
ezért bármilyen módosítás itt és most tehetnek meg a tagok.
Az Alapszabály módosítására a tagok indítványt nem tettek.
2. Az elnök ismertette, illetve minden tag írásban kézhez kapta az egyesület éves
beszámolóját, a könyveléssel megbízott külső cég által elkészített egyesületi
zárómérleget, az éves pénzügyi elszámolást és az egyesület közhasznúságijelentését.
A tagok nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták az egyesület beszámolóját,
valamint a közhasznúságijelentést.
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3. Tagfelvétel. Gyimesi Péter és Varga András felvételét kérte az Egyesületbe.
A tagok nyílt szavazással, egyhangúlag megszavazták az új tagok felvételét.
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4. Az elnök ismertette a tervezett 2009. évi programokat.
A tagok nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták, hogy 2009-ben az elmúlt évhez
hasonlóan ugyancsak három versenyt szervezzen az egyesület, valamint részt vegyen
a Közép-Európa Kupa nemzetközi versenyein.
A Közgyűlés kimondja: a nemzetközi versenyeken a szervezők által biztosított
kedvezményekből minden résztvevő egyesületi tag egyenlő arányban részesül.
5. Az elnök javaslatot tett a fizetendő éves tagdíj mértékére.
A tagok nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták az éves tagdíj mértékét, mely
5000,- Fi/év lesz.
6. Egyebek
• Az ügyességi versenyeket a Van+ rutinpályáján szervezzük: a tavaly kipróbált
helyszín megfelelő az egyesületnek.
• Önkormányzati díjak: az idei évben nem kaptunk elismerést a Városi
Sportbizottságtól.
• Pályázat: az elnök ismertette, hogy újra pályázatot nyújtunk be a Pécs Megyei
Jogú város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága által kiírt 2009-es évi
támogatásra „Szabadidősport" kategóriában.
• Versenyek: az elnök javasolta, hogy a Flúgos Futam egyik része kerékpáros
versenyként szervezzük. A tagság döntése értelmében a versenyt csak gondos
előkészítés után szervezzük meg.
• EKF: a tagság javasolta, hogy nézzük meg, miként kapcsolódhatnánk a 2009,
2010-es EKF programokhoz.
• Az Egyesület 2008-as éve: a közgyűlés jegyzőkönyvét, 2008-as év gazdasági
beszámolóját, a zárómérleget minden tag írásban kapja meg.
A Közgyűlés jegyzőkönyvét két tag aláírásával hitelesíti.
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