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Közgyűlési jegyzőkönyv 
 

 

 

Amely készült a Balatonvin Borlovagrend Balatonfüred-Csopak Egyesület (8230 

Balatonfüred, Bocsár dűlő 0118/12 hrsz.) a Koczor Pincészetben, 2016.05.08-án d.u. 15:00 

órakor kezdődő közgyűléséről. 

 

Jelen vannak:  

A Mellékelt jelenléti ív szerinti tagok.  

 

Koczor Kálmán: 

Köszöntöm a mai közgyűlésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a mai napon 15 órára 

szabályszerűen összehívott közgyűlésen 121 tagból 35 fő megjelent, így a közgyűlésünk 

határozatképtelen. Ezért a meghívóban közöltek alapján a közgyűlést a Borrendi Tanács 30 

perc múlva ismételten összehívja, amely közgyűlés a megjelentek számától függetlenül 

határozatképes. Jelen közgyűlésen, alapszabályunk értelmében csak a meghívóban közölt 

napirendi pontok tárgyalhatók. 

 

15 óra 30 perc 

Koczor Kálmán elnök-nagymester bejelenti,hogy az Alapszabályból adandóan a közgyűlés 

levezető elnöki,tisztségét Ő maga látja el. A közgyűlést megnyitja. 

 

Megállapítom, hogy a közgyűlésen 35 fő tag van jelen.  

 

Tájékoztatja, a jelenlévőket hogy a közgyűlés szabályszerű lebonyolítás érdekében, 

jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyv-hitelesítőket kell választani. 

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Végh-Mozgai Henriettát (adminisztrátort), jegyzőkönyv 

hitelesítőknek Varga Zoltánt és Varga Ibolyát egyesületi tagokat. 

 

szavazás 

 

1/2016.05.08. Kgy. számú határozat 

A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással, ellenszavazat nélkül jegyzőkönyvvezetőnek 

Végh-Mozgai Henriettát, míg jegyzőkönyv-hitelesítőknek Varga Zoltánt és Varga 

Ibolyát választotta meg.  

 

Bejelenti, tekintettel arra, hogy megismételten meghirdetett közgyűlésről van szó, ezért csak a 

napirendben meghirdetett napirendi pontok tárgyalhatók. 

 

szavazás 

2/2016.05.08. Kgy. számú határozat 

A közgyűlés a bejelentést egyhangúlag tudomásuk veszi, a meghívóval kiküldött 

napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja. 

 

Tekintettel arra , hogy a közgyűlésen titkos szavazással választás történik, ezért 

szavazatszámláló bizottságot kell választani. Szavazatszámláló bizottság tagjainak javasolja 

Varga Ibolyát és Varga Zoltánt. 

 

szavazás 
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3/2016.05.08. Kgy. számú határozat 

A közgyűlés egyhangú nyílt szavazással Varga Ibolyát és Varga Zoltánt a 

szavazatszámláló bizottság  tagjainak megválasztotta 

 
Napirendi pontok: 

1.  Rendes tagok felvétele 

2.              2015. évi  beszámoló ,megtárgyalása 

3.              2015. évi közhasznú jelentés megtárgyalása 

2.-3. e.a. Koczor Kálmán Elnök-nagymester 

4.              Felügyelő Bizottság jelentése a 2015. évi munkáról 

e.a. Sárközi Miklós a Felügyelőbizottság Elnöke 

             3.4.5. napirendi pontok szavazása 

5.  Alapszabály módosítása . 

6.              2016. évi pénzügyi terv megtárgyalása, jóváhagyása 

e.a. Koczor Kálmán Elnök-nagymester 

      7.              Borrendi borverseny eredményhirdetés 

             e.a. Simon Cecilia Szakmai alelnök 

      8.             Tisztségviselők megválasztása 

e.a. Dr. Bakonyi Elvira 

9.            Egyéb ügyek (borvacsora, borkóstoló) 

 

 

 

1. napirendi pont: Rendes tagok felvétele 

 

Koczor Kálmán elnök-nagymester felkéri Tóth Gyulát , tagjelöltünk támogatóját, 

szíveskedjen a tagjelöltet néhány szóval bemutatni. 

Majd felkéri Győri Imre  tagjelöltet egy bővebb bemutatkozásra. 
 

 Koczor Kálmán  bejelenti, hogy a borrendi tanács Győri Imre tagfelvételét megtárgyalta és a 

közgyűlésnek javasolja a tagfelvételt. 

 

szavazás 

 

 

 

4/2016.05.08. Kgy. számú határozat 

Győri Imrét A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással, felveszi egyesületi taggá . 

 

 
Örömmel megállapítom , hogy mind Győri Imre jelöltet felvettük a tagságba. A mai közgyűlésen teljes 

tagú tagként vehet részt , ami egyben azt is jelenti, hogy teljes jogú tagként választó és választható 

tisztségre. 

 

 
2. napirendi pont             2015. évi  beszámoló ,megtárgyalása 

 

Koczor Kálmán , az írásban kiküldött beszámolót néhány gondolattal kiegészíti , bejelenti 

2015-2016 évre nyert pályázatok elszámolása teljes egészében megtörténtek. A végleges 

döntésekről a támogatók részéről még nincs határozat. 
 

3. napirendi pont                          2015. évi közhasznú jelentés megtárgyalása 

 

Koczor Kálmán a  2015. évi közhasznú jelentést a kiküldött írásnak megfelelően elfogadásra 

javasolja. 
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4.  napirendi pont                        Felügyelő Bizottság jelentése a 2015. évi munkáról 

 

 

Sárközi Miklós az írásban kiküldött Felügyelő Bizottság jelentésének megfelelően  a 

2015. évi beszámolót és a közhasznú jelentést elfogadásra javasolja. 

 

Szavazás. 

 

5/2016.03.08. Kgy. számú határozat 

A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással, ellenszavazat nélkül elfogadta a 2015.évi 

beszámolót. 

 

6/2016.03.08. Kgy. számú határozat 

A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással, ellenszavazat nélkül a 2015. évi 

közhasznú jelentést elfogadja. 

 

7/2016.03.08. Kgy. számú határozat 

A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással, ellenszavazat nélkül elfogadta a 

Felügyelő Bizottság jelentését a 2015. évi munkáról tudomásul veszi. 

 

 
5.    napirendi pont       Alapszabály módosítása . 

 

Korábbi közgyűlésünkön döntés született arról, hogy a Balatonarácsi Kertészeti 

Szakközépiskola fenntartójának változása miatt az Egyesületünk székhelyét megváltoztatjuk . 

Az elnökség a közgyűlési határozatot megtárgyalta és jelen közgyűlésnek javasolja , hogy a  

Balatonvin Borlovagrend Balatonfüred-Csopak Egyesület új székhelye 8230 Balatonfüred 

Bocsár dűlő 0118/12 hrsz,  postacíme : 8230 Balatonfüred, Pf.:  274 legyen. 

 

Koczor Kálmán elnök-nagymester  javasolja a közgyűlésnek , hogy a székhely és cím 

változást  a beterjesztésnek megfelelően fogadja el. 

 

8/2016.03.08. Kgy. számú határozat 

A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással, ellenszavazat nélkül elfogadta a 

Balatonvin Borlovagrend Balatonfüred-Csopak Egyesület székhelye 8230 

Balatonfüred, Bocsár dűlő 0118/12 hrsz, posta címe 8230 Balatonfüred, pf.274. 

A közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy az alapszabályban bekövetkezett 

változásokat a bíróságon bejegyeztesse. 

 

 
6.    napirendi pont                   2016. évi pénzügyi terv megtárgyalása, jóváhagyása 

 

A mellékletnek megfelelően Koczor Kálmán ismerteti a 2016. évi pénzügyi tervet a 

közgyűléssel. 

A pénzügyi tervhez kiegészítésképpen előadja, hogy elhalálozások , kilépések és tagsági 

viszony megszűntetése miatt a mai napon 122 tagja van az egyesületnek .A jelenleg hatályos 

8000 Ft/fő/év tagdíj rendkívül alacsony. Ez az összeg nem tudja fedezni az egyesület 

működési költségeit . Pályázati pénzek elérése minden évben bizonytalan, ezért a tagdíjakat az 

alapszabályunknak megfelelően 2017. év január 1-től 15 000 Ft /fő /év összegben javasolja 

megállapítani a közgyűlésnek a borrendi tanács.A borrendi Tanács bejelenti, hogy 

alapszabályi kötelezettségének megfelelően a tagdíjfizetés terén megteremti a törvényes rendet 

és a tagdíjfizetésre az elmaradottaknak a felszólítást írásban kiküldi , amennyiben a 

felszólítások eredménytelenek lesznek akkor a borrendi tanács az alapszabályban 

meghatározottak szerint fog eljárni 
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hozzászólások: 

 

Gyukli Gyula hozzászólásával támogatja a 2017- évtől a tagdíj emelést. 

 

szavazás 

 

 

 

9/2015.03.27. Kgy. számú határozat 

A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással, ellenszavazat nélkül a  2016. évi 

pénzügyi tervet elfogadja. 

 

10/2016.03.08. Kgy. számú határozat 

A közgyűlés nyílt szavazás során 34 igen 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

elfogadja 2017. évtől a 15 000 Ft-os éves tagdíjat. 
 

 

 
          7.   napirendi pont                      Borrendi borverseny eredményhirdetés 

                                      

Simon Cecilia munkahelyi dolga miatt nem tudott eljönni a közgyűlésre. Helyette Szabó 

István ismerteti a borverseny eredményét. 

Szabó István: A borversenyeknek jó hatása van a bor minőségére, visszaigazolás, hogy milyen 

volt az évjárat, milyenek a borok. A tagok két borral nevezhettek, melyből az egyik 

Olaszrizling. 

Nagyon kevesen, a tagok 10%- a nevezett, 21 borral, melyből 8 arany, 9 ezüst, 3 bronz lett. 

Nagyobb aktivitásra lenne szükség. 

 

Oklevelek átadása 

 

 
8.    napirendi pont                            Tisztségviselők megválasztása 

 

Bakonyi Elvira : Elhalálozás miatt megüresedett az Alelnöki poszt. 

 

Sebők Lajos írásban bejelentette, hogy a mai nappal lemond az elnökségi tagságáról. 

Sárközi Miklós bejelentette, hogy  Felügyelőbizottság Elnöki posztjáról a mai nappal 

lemond.  

A mai közgyűlésen , tehát három megüresedett tisztségnek kell új tisztségviselőt 

választani. 

 

 

A megüresedett három tisztséget a mai napon titkos választás során tudjuk betölteni. 

Ismerteti  a beérkezett javaslatokat. 

Alelnöki címre jelölést Sárközi Miklós kapott. 

Elnökségi tag (Ispán) címre jelölést ifj. Kálmán József kapott. 

Felügyelő Bizottság elnöke címre jelölést ifj. Sebők Lajos kapott, akiknek a jelölését a 

borrendi tanács az előterjesztésnek megfelelően támogatja. 

 

Van- e még javaslat, hogy valaki felkerüljön a listára? 

A Borrendi tanács támogatta a jelölteket. 

 

A fent nevezettek egyenként nyilatkoztak a közgyűlés előtt ,hogy a jelölésüket 

elfogadják. 

 

 




