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JEGYZİKÖNYV
mely készült a Pécsi Georallye Közhasznú Autósport Egyesület közgyőlésén,
Pécsett, 2012. február 10.-én
A Közgyőlésen megjelent 9 fı, a jelenléti ív szerint.
A jelenlévık 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 Közgyőlést, mely az
Egyesület legfıbb szerve.
Az ülés megkezdésekor a jelenlévı tagok egyszerő szótöbbséggel a levezetı elnöki funkcióra
Sebestyén Györgyöt választották meg.
Az ülés megkezdésekor a jelenlévı tagok egyszerő szótöbbséggel a közgyőlés
jegyzıkönyvének vezetésére Székely Gergely alelnököt választották meg.
A levezetı elnök köszönti a megjelent tagokat, és megállapítja, hogy 9 fı megjelent, 7 fı
igazoltan maradt távol, így a közgyőlés törvényes.
A levezetı elnök javaslatot tett napirendi pontokra:
A javasolt napirendi pontok:
1. Az Elnök éves beszámolója, zárómérleg, közhasznúsági jelentés 2011 évre
2. Tagfelvétel
3. Az Alapszabály megállapítása, módosítási javaslat
4. Az éves költségvetés meghatározása, a 2012-es Gazdasági Terv elkészítése,
közgyőlési jóváhagyás a gazdasági év végrehajtására
5. A tagdíj meghatározása
6. 2012. évi tervezett programok
7. Ötletek, javaslatok a 2012-es munkatervhez
8. Egyebek
A tagok nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat, új napirendi
pontra nem érkezett javaslat.
A Közgyőlés lefolytatása:
1. Az elnök ismertette az egyesület éves beszámolóját, a könyveléssel megbízott külsı
cég által elkészített egyesületi zárómérleget, az éves pénzügyi elszámolást és az
egyesület közhasznúsági jelentését. Az elnök bejelentette, hogy az év közben történt
váltás miatt az Egyesület új könyvelıje Várhegyi Zsolt lett.
A tagok nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták az egyesület beszámolóját,
valamint a közhasznúsági jelentést.
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2. Tagfelvétel. Kiss Tamás és Szabó József írásban felvételét kérte az Egyesületbe.
A tagok nyílt szavazással, egyhangúlag megszavazták az új tagok felvételét.
Az Elnökség a tagfelvétel miatt frissítette az egyesületi igazolásokat, így az új
igazolások meghatározása bekerül a Határozatok könyvébe.

3. Az elnök ismertette a tagokkal, hogy az Alapszabályt csak a közgyőlés módosíthatja,
ezért bármilyen módosítást itt és most tehetnek meg a tagok.
Az Alapszabály módosítására a tagok indítványt nem tettek.

4. Az elnök ismertette a 2012. évi tervezett költségvetést, a lehetıségeket, kérte a
közgyőlés jóváhagyását a 2012-es gazdasági év végrehajtására.
A tagok megismerték és megtárgyalták a 2012-es év gazdasági tervezését, az
Egyesület tervezett költségvetését, azt nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták.
A Közgyőlésen elfogadott 2012. éves Gazdasági Terv bekerül a Határozatok
könyvébe.
A tagok nyílt szavazással, egyhangúlag megszavazták, így a Közgyőlés kimondja: a
Közgyőlés felhatalmazást ad a választott 3 fıs elnökségnek a 2012-es gazdasági év
végrehajtására.
A tagok nyílt szavazással, egyhangúlag megszavazták, így a Közgyőlés kimondja: a
nemzetközi és hazai versenyeken a szervezık által biztosított kedvezményekbıl
minden résztvevı egyesületi tag egyenlı arányban részesül.
A tagok nyílt szavazással, egyhangúlag megszavazták, így a Közgyőlés kimondja:
szükséges az egyesületi versenyek szervezésével összefüggı költségek megtérítése.
Ezt a 60/1992.(IV.1.) Korm. Rendelet, illetve a hatályos APEH normák alapján
„Kiküldetési Rendelvény” (saját gépjármő hivatalos célú használata) elszámolással
az Egyesület vállalja.

5. Az elnök javaslatot tett a fizetendı éves tagdíj mértékére.
A tagok nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták az éves tagdíj mértékét, mely
5000,- Ft/év lesz.

6. Az elnök ismertette a tervezett 2012. évi programokat.
A tagok nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták, hogy 2012-ben három versenyt
szervezzen az egyesület, valamint részt vegyen a Közép-Európa Kupa nemzetközi
versenyein. Idıpontok:
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•
•
•
•
•
•
•

Április 27-28.
Május 12.
Május 25-26.
Június 29-30.
Szeptember 14-15.
Október 5-6.
Október 12-13.

Brno, Csehország
Pécs, Kozármisleny
Opole, Lengyelország
Orfő,
Satu Mare, Románia
Spisska Bela, Szlovákia
Pécs

CEC 1-2. forduló
67. Georallye - Kalandpark Kupa
CEC 3-4. forduló
CEC 5-6. forduló
CEC 7-8. forduló
CEC 9-10. forduló
69. Georallye

7. Ötletek, javaslatok a 2012-es munkatervhez, egyebek
•

A májusi versenyt a Van+ rutinpályáján szervezzük: a kipróbált helyszín
megfelelı az egyesületnek; a nyári versenyt az orfői Laterum szálló bázisára
építjük, illetve az októberi verseny helyszínérıl további tárgyalásokat kell
folytatni.

•

Pályázatok: az elnök ismertette, hogy lehetıség szerint újra pályázatot nyújtunk be
a Pécs Megyei Jogú város Közgyőlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága által
valószínően kiírásra kerülı 2012-es évi támogatásra „Szabadidısport” és
„Versenyrendezés” kategóriában, illetve az NCA mőködési és egyéb
támogatásaihoz.

•

A honlapon közvélemény kutatást végzünk, hogy a versenyzık hogyan preferálják
a díjazást.

•

A honlapon az egyesületi adatok és jelentések jobban legyenek hangsúlyozva.

•

Hozzunk létre Facebook profilt a jobb marketing érdekében.

•

Az Egyesület az éves bajnok díjazását ezévtıl kezdıdıen vádordíjjal ismerje el.

•

Az Egyesület 2011-es éve: az év gazdasági beszámolóját, a zárómérleget és az
egyesület közhasznúsági jelentését bárki számára megtekinthetı formában az
Egyesület honlapján nyilvánosságra hozzuk, illetve másolatban megküldjük a
BARANYA MEGYEI BÍRÓSÁG TÁRSADALMI SZERVEZETEK KEZELİ
IRODÁJÁNAK
és
a
NAV
DÉL-DUNÁNTÚLI
REGIONÁLIS
IGAZGATÓSÁGÁNAK
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