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Kivonat 

a 2151 Fót, Vörösmarty út 50. szám alatti székhelyű  

Hungaria Collie Sheltie Corgi Tenyésztők  Egyesülete   

2020. augusztus 02-i közgyűlésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

 

1/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

A közgyűlés a jelen közgyűlés szavazatszámláló és mandátumvizsgáló bizottság 

elnökének Lukácsi Bálintot megválasztotta. 

A fenti határozat 66 igen, 0 ellene, 1 tartózkodás mellett elfogadásra került.  

 

2/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

A közgyűlés a jelen közgyűlés szavazatszámláló és mandátumvizsgáló bizottság tagjának 

Munkácsi Lászlót megválasztotta. 

A fenti határozat 71 igen, 0 ellene, 1 tartózkodás mellett elfogadásra került.  

 

3/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

A közgyűlés a jelen közgyűlés szavazatszámláló és mandátumvizsgáló bizottság tagjának 

Cherestes-Pritsker Veronikát megválasztotta. 

A fenti határozat 65 igen, 0 ellene, 1 tartózkodás mellett elfogadásra került.  

 

4/2020.(08.02. sz. HCSC Kgy határozat 

A közgyűlés a jelen közgyűlés levezető elnökévé választotta dr. Hronyecz Juditot. 

A fenti határozat 72 igen, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett elfogadásra került.  

 

5/2020.(08.02. sz. HCSC Kgy határozat 

A közgyűlés a jelen közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjévé választotta Gál Ramónát. 

 

6/2020.(08.02. sz. HCSC Kgy határozat 

A közgyűlés a jelen közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítőjévé választotta Gál Andrást. 

A fenti határozat 71 igen, 0 ellene, 1 tartózkodás mellet elfogadásra került.  

 

7/2020.(08.02. sz. HCSC Kgy határozat 

A közgyűlés a jelen közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítőjévé választotta Kneifel 

Zsuzsannát. 

A fenti határozat 69 igen, 0 ellene, 1 tartózkodás mellett elfogadásra került.  

 

8/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

A közgyűlés a jelen közgyűlés napirendjének 10./ pontját -annak feltételével, hogy 

megelőzően a közgyűlés az alapszabályt ilyen tisztség bevezetésével módosítja- kiegészíti 

„örökös tiszteletbeli elnök választása” napirenddel.  

A fenti határozat 0 igen, 68 ellene, 1 tartózkodás mellet elvetésre került.  

 

9/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

A közgyűlés a jelen közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint véglegesíti: 

1./ Határozatképesség megállapítása 

2./ Levezető elnök megválasztása 

3./ Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság megválasztása 
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4./ Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők megválasztása 

6./ Esetleges napirend kiegészítéséről döntés (ha ennek alapszabályi feltételei fennállnak) 

7./ Tisztségviselők (elnök, ügyvezető alelnök, elnökség) 2019. évi beszámolója és annak 

elfogadásáról döntés 

8./ a HCSC Egyesület 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának és 

mellékleteinek ismertetése és azok elfogadásáról döntés 

9./ Alapszabály módosítása felügyelő bizottság intézményének bevezetésével és egyéb 

10./ Tisztségviselők választása: 

- elnök 

- ügyvezető alelnök 

- elnökségi tagok és póttagok 

- felügyelő bizottság elnöke 

- felügyelő bizottság tagjai 

11./ Egyebek (ezen napirend alatt érdemi határozat nem hozható) 

 

A fenti határozat 69 igen, 0 ellene, 1 tartózkodás mellett elfogadásra került.  

 

10/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat  

A közgyűlés az egyesület elnökének és elnökségének a jelen jegyzőkönyvbe foglalt 

fentiek szerint elhangzott 2019. évi beszámolóját elfogadja.  

A fenti határozat 69 igen, 0 ellene, 1 tartózkodás mellett elfogadásra került.  

 

11/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

A közgyűlés elfogadja a jelen jegyzőkönyv 3.sz. mellékletét képező tartalommal a 2151 

Fót, Vörösmarty út 50. szám alatti székhelyű Hungaria Collie Sheltie Corgi Tenyésztők  

Egyesülete 2019. évi számviteli beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét és 

közhasznúsági mellékletét. 

A fenti határozat 68 igen, 0 ellene, 1 tartózkodás mellett elfogadásra került.  

 

12/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

A közgyűlés az egyesület alapszabályát a mai nappal a jelen jegyzőkönyv 4.sz. 

mellékletét képező tervezettől eltérően akként módosítja, hogy a 4. sz. melléklet szerinti 

hatályos alapszabályból kivezetni rendeli azon bekezdéseket, melyek akként végződnek: 

(Ez a bekezdés 2016. szeptember 20-án hatályát veszti.) 

A fenti határozat egyhangúlag, 70 igen, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett elfogadásra 

került.  

 

13/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

A közgyűlés az egyesület alapszabályát a mai nappal jelen jegyzőkönyv 4.sz. mellékletét 

képező tervezettől eltérően akként módosítja, hogy a 4. sz. melléklet szerinti szövegben a 

III/5.§.5/I. pont az alábbi rendelkezést tartalmazza: „Mind a rendes, mind a pártoló és 

tiszteletbeli tag vonatkozásában feltétel, hogy az hazai vagy külföldi természetes személy, 

továbbá az Alapszabályt és az Egyesület egyéb szabályzatait elfogadja, tagi belépési 

nyilatkozatot tesz, kötelezettségeinek, így tagdíjfizetési kötelezettségének is eleget tesz, és 

tagfelvételi kérelmét az egyesület elfogadja.” 

A fenti határozat egyhangúlag, 70 igen, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett elfogadásra 

került.  

 

14/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

A közgyűlés az egyesület alapszabály módosítása tárgyában a jelen jegyzőkönyv 4.sz. 
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mellékletét képező tervezettől eltérően akként módosítja, hogy a 4. sz. melléklet szerinti 

szövegben a V. fejezet 10.§. G. pontban a határozatképtelenség miatt megismételt 

közgyűlésre vonatkozóan előterjesztett módosítási indítványt nem fogadja el, azt elveti.   

A fenti határozat egyhangúlag, 70 igen, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett elfogadásra 

került.  

 

 

 

15/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

A közgyűlés az egyesület alapszabály módosítása tárgyában a jelen jegyzőkönyv 4.sz. 

mellékletét képező tervezettől eltérően az alapszabály 6.§-ban az egyesületi tagkönyvet 

szabályozó bekezdést hatályon kívül helyezi.  

A fenti határozat egyhangúlag, 70 igen, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett elfogadásra 

került.  

 

16/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

A közgyűlés az egyesület alapszabály módosítása tárgyában a jelen jegyzőkönyv 4.sz. 

mellékletét képező tervezettől eltérően az alapszabályt akként módosítja, hogy az V. 

fejezet 10.§.A/b/2. pontjában és a V. fejezet 10.§.B/ pontja harmadik bekezdésében 

meghatározott 1/3-ad arányt, ami arra vonatkozik, hogy a tagok milyen arányának 

indokolt kérelmére kell a közgyűlést összehívni, 2/3-ad arányra módosítja. 

A fenti határozat egyhangúlag, 70 igen, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett elfogadásra 

került.  

 

17/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

A közgyűlés az egyesület alapszabályát 2020. augusztus 02-át követően a jelen 

jegyzőkönyv 1.sz. mellékletét képező tervezetben 1. pont alatt, az abban foglalt 

javaslattal egyezően módosítja, az alapszabály 6.§-a 4. bekezdését az 1.sz. mellékletben 

vastag betűvel jelöltek szerint módosítja.  

A fenti határozat 0 igen, 69 ellene, 1 tartózkodás mellett elvetésre került.  

 

18/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

A közgyűlés az egyesület alapszabályát 2020. augusztus 02-át követően a jelen 

jegyzőkönyv 1.sz. mellékletét képező tervezetben 2. pont alatt, az abban foglalt 

javaslattal egyezően módosítja, az alapszabály 11§-át az 1.sz. mellékletben vastag 

betűvel jelöltek szerint módosítja.  

A fenti határozat 0 igen, 69 ellene, 1 tartózkodás mellett elvetésre került.  

 

19/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

A közgyűlés az egyesület alapszabályát 2020. augusztus 02-át követően a jelen 

jegyzőkönyv 1.sz. mellékletét képező tervezetben 3. pont alatt, az abban foglalt 

javaslattal egyezően módosítja, azaz az alapszabály V. 10.§. G. pontja g./ alpontja, „a 

határozat meghozatalakor nem szavazhat” felsorolás g./ pontját módosítja a javaslat 

szerinti tartalommal, a módosuló rendelkezések vastag betűvel jelölve a mellékletben. 

A fenti határozat 0 igen, 70 ellene, 0 tartózkodás mellett elvetésre került.  

 

20/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

A közgyűlés az egyesület alapszabályát 2020. augusztus 02. napját követően a jelen 

jegyzőkönyv 1.sz. mellékletét képező tervezetben 5. pont alatt, az abban foglaltakkal 

egyezően módosítja annak V.10.§./J. pontja 1. bekezdése tekintetében, a módosuló 
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rendelkezések vastag betűvel jelölve a mellékletben. 

A fenti határozat 0 igen, 70 ellene, 0 tartózkodás mellett elvetésre került.  

 

21/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

A közgyűlés az egyesület alapszabályát a 12-16(2020.08.02.) Kgy határozatokban 

foglaltakon túlmenően is, a mai nappal a jelen jegyzőkönyv 4.sz. mellékletét képező 

tervezettel egyezően módosítja az ott hatályon kívül helyezést vagy törlést tartalmazó 

rendelkezéseket törli és az ott vastag betűvel szedett változást mutató alábbi pontokban 

a vastag betűvel szedett tartalommal: 

V. fejezet 1. bekezdés, V. fejezet 10.§.B./, C./g./ pontjában a g. alpontot követő 

bekezdésben, K./ pont c./ alpontjában, 11.§. elnökségi póttagok bekezdésében, beiktatja 

a 11/A.§.-t.   

A fenti határozat egyhangúlag, 70 igen, 0 ellene, 0 tartózkodás mellett elfogadásra 

került.  

 

22/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

Az Egyesület közgyűlése titkos szavazással az Egyesület elnökévé választotta a mai 

naptól számított 4 évi időtartamra Harsányi Péter, 2151 Fót, Vörösmarty u. 50. sz. alatti 

lakost. 

A fenti határozatot az Egyesület közgyűlése 69 igen,0 tartózkodott, 1 nem szavazattal, 

titkos szavazással hozta meg.  

 

23/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

Az Egyesület közgyűlése titkos szavazással az Egyesület alelnökévé választotta a mai 

naptól számított 4 évi időtartamra Balázsovics Jánosné,  2132 Göd, Margit u. 4. sz. alatti 

lakost. 

A fenti határozatot az Egyesület közgyűlése 70 igen,0 tartózkodott, 0 nem szavazattal, 

titkos szavazással hozta meg.  

 

24/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

Az Egyesület közgyűlése titkos szavazással az Egyesület elnökségi tagjává választotta a 

mai naptól számított 4 évi időtartamra Lendvay Erika, 1188 Budapest, Podhorszky u. 

72/A. sz. alatti lakost. 

A fenti határozatot az Egyesület közgyűlése 70 igen,0 tartózkodott, 0 nem szavazattal, 

titkos szavazással hozta meg.  

 

25/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

Az Egyesület közgyűlése titkos szavazással az Egyesület elnökségi tagjává választotta a 

mai naptól számított 4 évi időtartamra Kotlár Róbert, 1204 Budapest, Szent Imre herceg 

u. 90. sz. alatti lakost. 

A fenti határozatot az Egyesület közgyűlése 63 igen,0 tartózkodott, 7 nem szavazattal, 

titkos szavazással hozta meg.  

 

26/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

Az Egyesület közgyűlése titkos szavazással az Egyesület elnökségi tagjává választotta a 

mai naptól számított 4 évi időtartamra Miklós Szabina, 6762 Sándorfalva, Rigó u. 11. sz. 

alatti lakost. 

A fenti határozatot az Egyesület közgyűlése 67 igen,0 tartózkodott, 3 nem szavazattal, 

titkos szavazással hozta meg.  
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27/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

Az Egyesület közgyűlése titkos szavazással az Egyesület felügyelő bizottsága elnökévé  

választotta a mai naptól számított 4 évi időtartamra Laczkó Balázs, 3446 Nekézseny, 

Zrinyi Miklós u. 33. sz. alatti lakost. 

A fenti határozatot az Egyesület közgyűlése 70 igen,0 tartózkodott, 0 nem szavazattal, 

titkos szavazással hozta meg.  

 

 

28/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

Az Egyesület közgyűlése titkos szavazással az Egyesület felügyelő bizottsága tagjává 

választotta a mai naptól számított 4 évi időtartamra Angyal Mónika, 1139 Budapest, 

Tahi u. 18. sz. alatti lakost. 

A fenti határozatot az Egyesület közgyűlése 69 igen,0 tartózkodott, 1 nem szavazattal, 

titkos szavazással hozta meg.  

 

29/2020.(08.02.) sz. HCSC Kgy határozat 

Az Egyesület közgyűlése titkos szavazással az Egyesület felügyelő bizottsága tagjává 

választotta a mai naptól számított 4 évi időtartamra Miskovits Tamara, 8868 Letenye, 

Béc u. 13. sz. alatti lakost. 

A fenti határozatot az Egyesület közgyűlése 70 igen,0 tartózkodott, 0 nem szavazattal, 

titkos szavazással hozta meg.  

 

 


