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Jegyzőkönyv 
 

 

amely létrejött Budapesten, a Bajcsy-Zsilinszky út 20. szám alatt a Magyar Coach Egyesület rendes 
közgyűlése tárgyában 2015. április 23. napján, az alábbiak szerint: 
 
 
Jelen vannak:   Lásd a csatolt jelenléti ívet. 

 

Napirendi pontok: 1./ A közgyűlés megnyitása, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő tagok 
megválasztása. 

 2./ Az elnökség beszámolói (pénzügyi és tevékenységi). 
3./ A Számviteli beszámoló, valamint a 2015. évi költségvetés 
tervezetének előterjesztése. 

 4./ Az egyesület alapszabályának módosítása az új Ptk. 
rendelkezéseinek megfelelően 

 5./ 2015. évi programterv ismertetése. 
 
 
1./ Barnóczki Annamária elnök a közgyűlést megnyitja, kijelenti, hogy az egyesület jelenlévő tagjaival 
a közgyűlés határozatképes, valamint tájékoztatja a résztvevőket, hogy a pártoló és a tiszteletbeli tagok 
kizárólag tanácskozási joggal lehetnek jelen, szavazati joggal nem rendelkeznek. 
 
Jelenlévők a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjéül jelölik Demendiné Cserna Tímeát, hitelesítő tagoknak 
pedig Horváth Mártát és Örvényesiné Csabai Ritát. A jelölést a jelenlévők egyhangú szavazással 
elfogadták, és meghozták az alábbi határozatot: 
 

A rendes közgyűlés 

1/2015.sz. 

h a t á r o z a t a 

 

Jegyzőkönyvvezető: Demendiné Cserna Tímea 

Hitelesítő tagok: Horváth Márta és Örvényesiné Csabai Rita 

 
2./ Barnóczki Annamária elnök és Mészöly Adél titkár ismertetik jelenlévőkkel a 2014. évi 

pénzügyi beszámolót, valamint az Egyesület által folyó évben végzett tevékenységeket. A 

beszámolók elhangzása után tagok véleményt nyilváníthatnak, elnök kéri, hogy nyílt 

szavazással döntsenek a beszámolók elfogadásáról. 
A fentiek alapján a jelenlévők egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot: 
 

A rendes közgyűlés 

2/2015.sz. 

h a t á r o z a t a 

 

Az elnökség által ismertetett pénzügyi és tevékenységi beszámolók elfogadása. 

 
 
3./ Az elnökség ismerteti a tagsággal a 2014. évi Számviteli beszámolót és a 2015. évi költségvetés 
tervezetét, melyet jelenlévőknek tárgyalásra ajánl. 
 
Tagok az elhangzottak megvitatását követően nyílt szavazással, egyhangú döntéssel az alábbi 
határozatot hozták: 
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A rendes közgyűlés 

3/2015.sz. 

h a t á r o z a t a 

 

Az elnökség által ismertetett Számviteli beszámolót és a 2015. évi költségvetést elfogadják. 

 
 
4./ Az egyesület alapszabályának módosítása az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően 

 
A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az új Ptk. hatályba lépése miatt szükséges az 
alapszabály rendelkezéseit az új Ptk. rendelkezéseihez igazítani. Tekintettel azonban arra, hogy sok 
módosítás történt, ezért a levezető elnök javaslata az, hogy a közgyűlés helyezze hatályon kívül az 
Egyesület korábbi alapszabályát és fogadja el az új, a tagok részére megküldött alapszabályt. 
 
Kérdés, észrevétel nincs. 
 
A levezető elnök a következő határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé: 
 
A Magyar Coach Egyesület közgyűlése az egyesület alapszabályát a mai nappal hatályon kívül helyezi, 
ezzel egyidejűleg elfogadja az egyesület új, a 2013. évi V. tv. rendelkezéseinek megfelelő alapszabályt. 
 
A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 

A rendes közgyűlés 

4/2015.sz. 

h a t á r o z a t a 

 

A Magyar Coach Egyesület közgyűlése az egyesület alapszabályát a mai nappal hatályon kívül 

helyezi, ezzel egyidejűleg elfogadja az egyesület új, a 2013. évi V. tv. rendelkezéseinek megfelelő 

alapszabályt. 

 
 
5./Az elnökség tájékoztatja a jelenlévőket az egyesület 2015. évi munkatervéről. 
 

A rendes közgyűlés 

5/2015.sz. 

h a t á r o z a t a 

 

Tagok a Magyar Coach Egyesület 2015. évi munkatervét egyhangúlag elfogadják. 
 
 

kmf. 
 

 ……………………………….. ……………………………….. 
 Horváth Márta Örvényesiné Csabai Rita 

hitelesítő tagok 
 

………………………………. 
Demendiné Cserna Tímea 

Jegyzőkönyvvezető 
Tanúk: 
 
1. Név: ………………………………………… 2. Név: ……………………………………….... 

Lakcím: ……………………………………….. Lakcím: ……………………………………….. 

Szem.ig.sz.: …………………………………… Szem.ig.sz.: …………………………………… 
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Mellékletek: 

 
- Jelenléti ív 
- Számviteli beszámoló 2014. 
- A MCE 2014. évi tevékenységeiről szóló beszámoló 
- 2015. évi költségvetés 
- Alapszabály 
- 2015. évi munkaterv 


