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Alakuló közgyűlés jegyzőkönyve 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
amely készült 2011. június 7-én 19 órai kezdettel a 

NET Oktatási és Kulturális Egyesület 
alakuló közgyűlésén, az 1104 Budapest, Sörgyár u. 48. szám alatt. 

 

 
A közgyűlésen jelen van 11 személy: 

1. Böszörményi Anita 
2. Csonka Sándor 
3. Fodor Éva 
4. Gazsi Zoltán 
5. Horváth Gábor 
6. Horváth Péter 
7. Lőrincz Katalin 
8. Márkus Tibor 
9. Polgár László 
10. Simon Tímea 
11. Szabó Zsuzsanna 

 
Az alapító tagok a jelen ülést Egyesületi alakuló közgyűléssé nyilvánítják. 
Márkus Tibor javaslatára egyszerű kézfeltartásos szavazással megválasztják: 

- a közgyűlést levezető elnököt: Márkus Tibor, 
- a közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjét: Horváth Péter, 
- a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőit: Simon Tímea, Polgár László, 
- a szavazatszámláló bizottság tagjait: Lőrincz Katalin, Szabó Zsuzsanna személyében. 

A javaslatokat az alapító tagok minden esetben egyhangú igen szavazással fogadták el. 
 
1/2011. (VI. 7.) számú határozat 

Az alakuló közgyűlés levezető elnöke Márkus Tibor. Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét Horváth Péter vezeti, a 
közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítői: Simon Tímea és Polgár László, a szavazatszámláló bizottság tagjai: Lőrincz 
Katalin és Szabó Zsuzsanna. 
 
A levezető elnök ezután javaslatot tett az alakuló közgyűlés napirendjére: 

1. Az egyesület megalakulási szándékának kimondása 
2. Az alapszabály elfogadása 
3. Az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása 
4. A tagdíjak meghatározása 

A napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett. Az alapító tagok kézfeltartásos 
szavazással, egyhangú igennel (11 igen, 0 nem) elfogadták a napirendi pontokat. 
 
2/2011. (VI. 7.) számú határozat 

Az alakuló közgyűlés napirendje a következő pontokból áll:  
1. Az egyesület megalakulási szándékának kimondása;  
2. Az alapszabály elfogadása; 
3. Az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása 
4. A tagdíjak meghatározása. 

1. Az egyesület megalakulási szándékának kimondása 
A levezető elnök kérte a megjelent alapító tagokat, hogy nyilvánítsák ki szándékukat a NET Oktatási 
és Kulturális Egyesület megalakítására az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény szerint. 
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3/2011. (VI. 7.) számú határozat 

A jelenlévő alapító tagok egyhangúlag kinyilvánítják a mai napon a NET Oktatási és Kulturális Egyesület 
megalakítását. 

2. Az alapszabály elfogadása 
A levezető elnök részletesen ismertette a módosított alapszabály tervezetét.  
Az alapszabályra vonatkozóan a jelenlévők észrevételt nem kívántak tenni. A levezető elnök 
határozati javaslattal szavazásra bocsátotta az alapszabály elfogadását, melyet a 11 fő alapító tag 
egyhangúlag (11 igen, 0 nem) megszavazott. 
 
4/2011. (VI. 7.) számú határozat 

A NET Oktatási és Kulturális Egyesület alakuló közgyűlése az egyesület alapszabályát egyhangúlag elfogadta, 
azt a jelenlévők magukra nézve kötelezőnek tartják. 

3. Tisztségviselők megválasztása 
A levezető elnök ismertette, hogy az egyesület alapszabálya értelmében két vezető tisztségviselő, 
először az Elnök, utána egy elnökségi tag megválasztására fog sor kerülni a jelenlévők javaslatai 
(jelölése) alapján, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással. 
  
A levezető elnök javaslatot tett az Elnökség megválasztására, ezen belül elnöknek Horváth Gábort, 
alelnöknek Böszörményi Anitát javasolta. 
A javaslattal az alapító tagok egyetértettek, az alakuló közgyűlés nyílt szavazással, az alapító tagok 
egyhangú igen szavazatával, az érintettek tartózkodása mellett meghozta a következő határozatot: 
 
5/2011. (VI. 7.) számú határozat 

Az alakuló közgyűlés a NET Oktatási és Kulturális Egyesület elnökségét a 2011. alakuló közgyűlés napjától 5 
éves időtartamra az alábbiak szerint választja meg: 

- Horváth Gábor elnök 
- Böszörményi Anita alelnök 

 
Ezután Márkus Tibor levezető elnök javaslatot tett a 3 tagú Számvizsgáló Bizottság tagjainak 
megválasztására Gazsi Zoltán, Csonka Sándor és Fodor Éva személyében. 
 
Hozzászólás, más javaslat nem volt, az alapító tagok a javaslattal egyetértettek, ezt követően az 
alakuló közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú igen szavazatával meghozta a következő határozatot: 
 
6/2011. (VI. 7.) számú határozat 

Az alakuló közgyűlés a NET Oktatási és Kulturális Egyesület Számvizsgáló Bizottságát az alakuló közgyűlés 
napjától 5 éves időtartamra az alábbiak szerint választja meg: 

- Gazsi Zoltán tag 
- Csonka Sándor tag 
- Fodor Éva tag 

4. Egyesületi tagdíj megállapítása 
A jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadták Horváth Gábor elnök azon javaslatát, hogy az alakulás 
évében az éves rendes tagdíj mértéke 2.000,- (kettőezer) Ft, pártoló tagoknak 9.000,- (kilencezer) Ft, 
jogi személyek pedig 15.000,- (tizenötezer) Ft legyen. 
 
7/2011. (VI. 7.) számú határozat 

Az egyesületi tagok által az alapítás évében fizetendő rendes éves tagdíj 2000 Ft, azaz kétezer forint. A pártoló 
tagok 2 csoportja: normál pártoló tagoknak az éves tagdíj 9000 Ft, azaz kilencezer forint; jogi személyeknek az 
éves tagdíj 15000 Ft, azaz tizenötezer forint. 
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A jegyzőkönyv alapján a közgyűlés megbízta a választott elnököt, hogy az elfogadott alapszabály és 
jegyzőkönyv alapján kérje a bíróságon az egyesület nyilvántartásba vételét. 
 
Egyéb napirend és több hozzászólás nem volt, a levezető elnök ezért a jelenlévőknek megköszönte a 
megjelenését és az alakuló közgyűlést berekesztette. 
 


