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A Fenntarthat Élet és Kornyezet Egyestilet _ továbbiakban: egyestilet _ elnoke (Dr. Somogyi
Ferenc) tidvÖzli a megjelenteket és felkéri a jelenlév tagságot, hogy a kozgyulés ismert
napirendi pontjaira val tekintettel nevezze meg a levezet elnokot, a kozgyíilés jegyz konyv-
vezet jét, és két szavazatszitmlál bizottsítgitagot.
Piller R bert rir Dr. Somogyi Ferencet levezet -elnoknek, Dr. Takács Jánost jegyz konyv-
vezet nek, Dr' Kovács Margitot és Nagy Szilárdot szavazatszámlál bizottsági tagoknak
javasolja. A jelÖltek elfogadjak a jelolést.
A jelenlév tagság kézfenntartással, nyilvánosan szavazva, egyontetiien elfogadja Piller
R bert urjavaslatát.

A levezet elnok megnevezi a meghív ban ismertetett napirendi pontokat (t. beszámol a

20|6. év egyestileti életér l és az egyestilet anyagi helyzetér l.2. az uj - elvárások szerint
készített - aLapszabátly megvitatása, elfogadása. 3. az elnok és az elnokség megválasztÍsaazíaj
alapszabÍtly szerint) és felkéri a jegyz konyv-vezet t, hogy állapítsa meg a jelenlév tagok
számát.
A jegyz kÖnyv-vezet megállapítja a két szavazatszÍtmlál bizottsági tag ellen rzése mellett,
hogy a 32 fos egyestilet 25 tagavan jelen a kozgytilésen, tehát akazgyulés határozatképes.

A levezet elnok (az egyestilet elnoke) az l. napirendi pontnak megfelel en beszámol a2016.
év céljair l és azok teljesítésér l. Kiemeli a három regionális jelent ségti rendezvény
(államalapításunk elott tisztelg , szokásos kenyérstitési rendezvény, a II. Fels orsi Disputa és

ahagyományos kozosségépít disznovÍtgás) sikerességét, továbbá azokat a tevékenységeket,
amelyeket szokásosan, évek ata az egyestilet végez (tavaszi szemétszedés, a nemzeti
tinnepeken val aktív részvétel, faultetés, a Fels orsi Hírmond mban az egyestilet tagjai által
írt írások, az általános iskolások sakk szakkorében végzett munka), s ktilon kiemeli Dr. Varga
Szabolcs rir Malom-volgy tájvédelmi kÓrzetté min sítése során végzett onzetlen munkáját.

A levezet elnok felkéri a k zgy lés tagjait, hogy a kovetkez rendes egyestileti tilésre
gondoljak végig, hogy milyen pontokon tld az egyestilet javítani jelenlegi feladatainkon, s

Ótletekkel érkezzenek, hogy a kÓvetez akci évre milyen feladatokat célszerÍi felvállalnia az
egyestiletnek.
A levezet elnÖk jelzi, hogy az egyestilet a Kozponti Statisztikai Hivatal, a Nemzeti Ad - és

Vámhivatal felé minden kÓtelezettségének eleget tett. Jelzi, hogy az egyestiletek írj szabályok
szerinti bejegyzése - amit az el z év nyarán igyekeátink teljesíteni _ problémásnak
bizonyult, így a jelen kozgyilés dontései révén és az elvarások szerinti adatkozléssel - eleget
tehettink kÓielezettségeinknek'
A levezet elnok beszámol arr l' hogy a II' Fels orsi Disputa megrendezésére elnyert
pálytuat ftnanszirozása és a ptiyázati elszámolás rendben lezajl dott. A levezet elnok
rendelkezésre bocsátja a banki számlakivonatokat. Az egyestiletnek 2017. március 3l-én a
korábbi tagdíjakb l rendelkezésre áll forrását igazolo banki számlakivonatot szintén a
kÓzgyÍlés rendelkezésére bocsátja az elnok. Felhívja a figyelmet, hogy az íj, m dosításra



kertilő alapszabályban pontosan rögzitett a tagdijfizetés. A 2016. évi tarylíjat eddig 15 fő
fizettebe, s felkéri az egyesületi tagokat, hogy igyekezzenek kötelezettségei-nek eleget tenni.

A levezető elnök kéri a közgyűlést, hogy kézfenntartással fogadja el a beszámolót. A
jelenlévő tagság25 taga elfogadja a beszámolót, ellenszavazat,tariőzkodás nincs'
A szav azatszámláúő b izott ság tagai m egál 1 ap ítj ak az egyontetű séget.

A levezető elnök Ítttér a 2. napirendi pont tárgya|ásÍra. A közgyulés tagiai a meghívóval
megkaptak az űj, tervezet alapszabályt Felhívja a levezető elnök a figyelmet, hogy egy
gondos, átgondolt, egységesített alapszabályról van szó, ahol a felügyeleti hatóságok felé
jelezni kell, hogy az alapszabályban melyek azok a részek, amelyek a korábbi alapszabályból
megtartunk. Kéri a közgyílést, hogy mondjak el véleményüket.
Nagy Szilár úr szerint a célokat és a tevékenységet már hat éve gondosan kialakítoÍtuk, ezért
nem cél sze ru v áltonatni.
Szalma Krisaián úr megerősíti Nagy Szilárd úr javaslatát, s megnevez több olyan előadót,
akiket a jovőben meghívhatunk (pl. Géczi Gábor, Harangozó Imre, Varga Istvan)..

További ötletek hangzanak el (Dr' Kovács Margit, Dr. Kulcsár Tamás, Dr. Nagy Boldizsar
részéről), de abban a felszólalók egyetértenek, hogy az alapszabály általános céljai és a
tevékenységek leírása ezeket az ötleteket lefedik.
A levezető elnok jelzi, hogy a 3' napirendi pontra áttérhet a kozgyűlés. Kéri alevezető elnök a

tagságot, hogy szíveskedjenek véleményt mondani az űj alapszabályban megfogalmazott
tisáségviselők megválasztásaról.
Kepes József úr, Piller Benjámin ur kifejti, hogy egyszeriíbb az ifi alapszabáiy szerinti
ti szt ségvi se lő v álasztás, így a megi s mert alap szab iúyt elfo gadhatj uk.
A levezető elnök az isj alapszabály szerint javaslatot tesz az elnök és a két elnökségi tag
személyére. Elnöknek Dr' Varga Szabolcs, elnökségi tagnak Nagy Szilardot és Piller
Benj ámint urakat javasolj a.

Dr. Varga Szabolcs, Dr. Kovács Margit, Szalma Krisáián, Piller Róbert, Birő Zoltán és orbán
Gyorgy viszont amellett érvel, hogy Dr. Somogyi Ferenc legyen az elnök és Dr. Yarga
Szabolcs és Nagy Szilard legyen az elnokségi tag.
A levezető elnök _ további javaslat hiányában _ szavazásra bocsátotja a kérdést.

Kézfelemelésseljelzik aközgyulés tagjai, hogy egyetértenek azzal, hogy az egyesület elnÖke

öt éwe Dr. Somogyi Ferenc legyen.
A szavazatszedő bizottsá$ ka tagsa megállapítja, hogy 24 felemelt kar jelezte, hogy az új
elnök Dr. Somogyi Ferenc legyen. (Dr' Somogyi Ferenc érintettsége okán nem szavazott.)
Dr. Somogyi Ferenc megköszöni a megtisáelő szavazatokat, de felhívja a figyelmet, hogy
ugyan öt éwe szol a megbízatás, de célszerű a következő években a fiatalok utánpótlásaról
gondoskodni. Dr. Somogyi Ferenc a szavazÍs eredményét elfogadja.
A levezető elnök szavazásra bocsátja Dr. Varga Szabolcs személyében az l. elnökségi tagot.
A közgyulés 24 felemelt karral jelzi, hogy'elfogadja elnokségi tagnak Dr. Varga Szabolcsot.

@r. Varga Szabolcs érintettsége okálr nem szavazott.)
A levezető elnök szavazÍsta bocsátja Nagy Szilárd úr személyében a 2. elnökségi tagot. A
tagság 24 igen szavazaltal elfogadja Nagy Szilárd urat 2. elnökségi tagnak. (Nagy Szilárd úr
érintettsége okálr nem szavazott )

A szavazatszámlálő bizottság két tagia felügyelte a szavazást és megállapitott4hogy az elnok
és a két elnökségi tag egyutetűen élvezik a kozgyulés bizalmát.
A megszavazott ÍIj elnok és a két elnökségi tag megköszÖni a tagság bizalmin és arra kéri a
tagságot, hogy szólítsák rneg azokat a polgártársainkat, akik az egyesület céljaival,
tevékenységével egyet értenelq és szívesen csatlakoználrak az egyesülethez.
Többen @r. Takács János, Piller Benjámin, Bírő Zoltán) annak adnak hangot, hogy a

személyes megkeresés lehet a leghatékonyabb toborzási módszertink.
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A 'lev ezeto elnok megkoszoni
kozgy lést berekeszti.

Fels Örs, 2017 . április 28.
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a kozgyulés tagiainak aZ aktív, konstruktív részvételt, s a

Dr. Takács János
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