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JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Pécsi Georallye Közhasznú Autósport Egyesület közgyűlésén,
Pécsett, 2011. február 10.-én
A Közgyűlésen megjelent 8 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.
Az ülés megkezdésekor a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel a közgyűlés
jegyzőkönyvének vezetésére Székely Gergely alelnököt választották meg.
A levezető elnök köszönti a megjelent tagokat, és megállapítja, hogy 8 fő megjelent, 4 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 2010 évre
3. Az éves költségvetés meghatározása, közgyűlési jóváhagyás a gazdasági év
végrehajtására
4. 2011 évi tervezett programok
5. A tagdíj meghatározása
6. Ötletek, javaslatok a 2011-es munkatervhez
7. Egyebek
A Közgyűlés lefolytatása:
1. Az elnök ismertette a tagokkal, hogy az Alapszabályt csak a közgyűlés módosíthatja,
ezért bármilyen módosítást itt és most tehetnek meg a tagok.
Az Alapszabály módosítására a tagok indítványt nem tettek.
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2. Az elnök ismertette az egyesület éves beszámolóját, a könyveléssel megbízott külső
cég által elkészített egyesületi zárómérleget, az éves pénzügyi elszámolást és az
egyesület közhasznúsági jelentését.
A tagok nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták az egyesület beszámolóját,
valamint a közhasznúsági jelentést.
3. Az elnök ismertette a 2011. évi tervezett költségvetést, a lehetőségeket, kérte a
közgyűlés jóváhagyását, hogy a 2011-es gazdasági év végrehajtására
A tagok megismerték a 2011-es év gazdasági tervezését, az Egyesület tervezett
költségvetését, azt nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták.
A Közgyűlés kimondja: a közgyűlés felhatalmazást ad a választott 3 fős elnökségnek
a 2011-es gazdasági év végrehajtására.
A Közgyűlés kimondja: a nemzetközi versenyeken a szervezők által biztosított
kedvezményekből minden résztvevő egyesületi tag egyenlő arányban részesül.
A Közgyűlés kimondja és a „Határozatok Könyvé”-ben rögzítésre kerül: miután a
nemzetközi verseny 2011 júliusában Budapesten lesz megrendezve, ezért szükséges a
szervezők felmerülő költségeinek megtérítése. Ezt a 60/1992.(IV.1.) Korm. Rendelet,
illetve a hatályos APEH normák alapján az Egyesület vállalja.
4. Az elnök ismertette a tervezett 2011. évi programokat.
A tagok nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták, hogy 2011-ben két pécsi 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,- Ft/év lesz.
6. Ötletek, javaslatok a 2011-es munkatervhez, egyebek


Budapesti verseny: az elnök ismertette, hogy a nemzetközi verseny idén
Budapesten kerül megrendezésre. Az ezzel kapcsolatos kérdéskört (rendezési
jogosultság és szempontsor, lebonyolítási információk, rendezési kellékek átadása,
itinerek ellenőrzése, stb.) az Elnökség a következő hónapokban tárgyalja.
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A májusi versenyt a Van+ rutinpályáján szervezzük: a kipróbált helyszín
megfelelő az egyesületnek, illetve az októberi verseny helyszínéről további
tárgyalásokat kell folytatni.



Önkormányzati díjak: az idei évben nem kaptunk elismerést a Városi
Sportbizottságtól.



Pályázatok: az elnök ismertette, hogy újra pályázatot nyújtunk be a Pécs Megyei
Jogú város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága által kiírt 2011-es évi
támogatásra „Szabadidősport” és „Versenyrendezés” kategóriában, illetve az NCA
működési és egyéb támogatásaihoz.



MNASZ: amennyiben lehetőség adódik, próbáljunk csatlakozni a Magyar Nemzeti
Autósport Szövetséghez.



Igazolás: az egyesület minden tagjának egyesületi igazolást ad ki. Az igazolások
sorszámai 1-től folytatólagosan sorszámozottak, a 2007-es alakulás ABC sorrendje
a mérvadó.



Versenyek:
 az elnökség vállalta, hogy a honlapon felmérést végez, és ennek ismeretében
dönt arról, hogy milyen pontozást alkalmazzunk a versenyzés – itiner készítés
probléma megoldására.
 az elnök bejelentette, hogy a tavalyi kerékpáros tájékozódási verseny – bár jó
színvonalú volt – nem váltotta be a hozzá fűzött elképzeléseket, ezért idén nem
tervezünk ilyen versenyt.
 az elnökség vállalta, hogy minden versenyen az egyes etapokra és ügyességi
próbákra nevesített felelősöket nevez ki, akiknek döntési jogosultságuk van.



Együttműködések: a tagság javasolta, hogy nézzük meg, miként folytathatnánk
elmúlt évekbeli együttműködéseinket az EKF programokhoz, vagy más sport vagy
turisztikai egyesületekkel.



Az Egyesület 2010-es éve: a közgyűlés jegyzőkönyvét, a 2010-es év gazdasági
beszámolóját, a zárómérleget és az egyesület közhasznúsági jelentését bárki
számára megtekinthető formában az Egyesület honlapján nyilvánosságra hozzuk.

A Közgyűlés jegyzőkönyvét két tag aláírásával hitelesíti.
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