
JEGYZŐKÖNYV

A Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) megismé-

telt alakuló taggyűléséről.

Időpont: 2012. 10. 11.

Helye: 1132 Budapest, Szőlő utca 86. 2/12.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.

Kenéz Attila megnyitja a közgyűlést.

8/2012. (X. 11.) Közgy. határozat: a Közgyűlés 11/11 igen szavazattal nyílt szavazás-

sal egyhangúlag megválasztja a Kenéz Attilát levezető elnöknek, Horváth En-

drét jegyzőkönyvvezetőnek, Csortos Csaba Ádámot és Szücs Gyula Lászlót 

jegyzőkönyv-hitelesítőknek..

A levezető elnök javaslatot tesz a napirendi pontokra. 

9/2012. (X. 11.) Közgy. határozat: a Közgyűlés 11/11 igen szavazattal nyílt szavazás-

sal egyhangúlag az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

1.) – Az Egyesület megalapításának ismételt kimondása

2.) – Az Egyesület módosított Alapszabályának elfogadása

3.) – Az Egyesület tisztségviselőinek ismételt megválasztása

4.) – Az Egyesület tagdíjának ismételt megállapítása

1.) napirendi pont

A levezető elnök a tagok előtt ismerteti a Fővárosi Törvényszék 11. Pk. 60. 

579/2012/1. számú végzését és  javaslatot tesz a Magyarországi Kuvik Oltalmi 

Egyesület ismételt megalapítására.

10/2012. (X. 11.) Közgy. határozat: a Közgyűlés résztvevői 11/11 igen szavazattal nyílt 

szavazáson egyhangúlag  ismételten kimondják, hogy megalapítják az Egyesületet.

2.) napirendi pont

A levezető elnök a tagok előtt ismerteti a Fővárosi Törvényszék 11. Pk. 60. 

579/2012/1. sz. végzésének megfelelően módosított  Alapszabály tervezetét. Ezt 

követően arra kéri a jelenlévőket, hogy nyílt szavazással, kézfeltartással szavaz-

zanak az alapszabály elfogadásáról.

11/2012. (X. 11.)  Közgy. határozat: a Közgyűlés 11/11 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadja a módosított Alapszabályt.
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3.) napirendi pont

12/2012. (X. 11.)  Közgy. határozat: a Közgyűlés titkos szavazással 11/11 igen 

szavazattal egyhangúlag megerősíti, hogy egyesületi elnökké Kenéz Attilát, 

madárgyűrűzési szakmai vezetővé Csortos Csaba Ádámot, természetvédelmi 

szakmai vezetővé Hámori Dánielt, társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért 

felelős vezetővé Horváth Endrét és terepi operatív feladatokért felelős vezetővé 

Szücs Gyula Lászlót. Ezen 5 személy lesz az Egyesület Vezetősége.

4.) napirendi pont

13/2012. (X. 11.)  Közgy. határozat: a közgyűlés 11/11 igen szavazattal nyílt szavazás-

sal egyhangúlag évi 4.000 forintos tagdíjmértéket állapít meg felnőtt tagoknak, 

diákoknak, nyugdíjasoknak évi 3.000 Ft-ot. Az egy családhoz (legalább 2 felnőtt 

és 2 gyermek) tartozó tagok családi tagdíjat is fizethetnek, amely kiváltja valamen-

nyiük tagdíját, ennek mértéke évi 7.000 Ft. A magán- és intézményi pártolói tagdíj 

mértéke 10.000 Ft. Örökös tagok tagdíj mentességet élveznek. Az éves tagdíjak 

esedékessége tárgyév március 21-e. 

Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem, volt, a levezető elnök ezért a közgyűlést 

lezárta.

Kmf.

Kenéz Attila

levezető elnök

    Szücs Gyula László        Csortos Csaba Ádám

   jegyzőkönyv-hitelesítő         jegyzőkönyv-hitelesítő

    

Horváth Endre

jegyzőkönyvvezető
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