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JEGYZŐKÖNYV a Cuha-völgyi BAKONYVASÚT SZÖVETSÉG 2016. december 2-án megtartott 

küldöttgyűléséről 

 

 

Helyszín: Bakonyszentlászló Kultúrház 

Kezdés időpontja: 13:08 órakor 

Bödecs Barnabás a Szövetség elnöke köszönti, majd tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 

küldöttgyűlés összehívására az Alapszabály szerinti idő betartásával, elektronikus módon írásban 

került sor. Felkéri a tagokat a jelenléti ív aláírására, a magukkal hozott, kitöltött és aláírt 

meghatalmazások átadására. A jelenléti ívek kitöltése, aláírása, valamint az írásos meghatalmazások 

beszedését követően megállapítja a határozatképességet. 

A Szövetség taglétszáma a hatályos tagnyilvántartás szerint a következő: 

A Szövetség hatályos taglétszáma 55 rendes és 1 pártoló tag. A jelenléti íven a hatályos rendes 

taglétszám 55 tag szerepel. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pártoló tag, így őt a 

határozatképesség számításánál figyelmen kívül kell hagyni. Saját jogán, vagy szervezet 

képviselőjeként jelen van 20 rendes tag, mint küldött. Meghatalmazással képviselteti magát 9 rendes 

tag, mint küldött. 

Az elnök megállapítja, hogy a rendes tagok egyszerű többsége 29 tag jelen, vagy meghatalmazással 

képviselve van, így a küldöttgyűlés határozatképes. 

Határozatképesség aránya 29/55 azaz 52,7 % 

Elnök javaslatot tesz arra, hogy a küldöttgyűlés Bödecs Barnabás személyében válasszon levezető 

elnököt. 

7/2016 sz. határozat: A küldöttgyűlés 29-ből 29 igen szavazattal Bödecs Barnabást levezető 

elnöknek  megválasztotta. Tartózkodás vagy ellenszavazat nem volt. 

Levezető elnök javaslatot tesz arra, hogy a küldöttgyűlés Trexler Máté tagot válassza meg 

jegyzőkönyv vezetőnek. 

8/2016. sz. határozat: A küldöttgyűlés 29-ből 29 igen szavazattal Trexler Máté jegyzőkönyv 

vezetőnek megválasztotta. Tartózkodás vagy ellenszavazat nem volt. 

Levezető elnök javaslatot tesz arra, hogy a küldöttgyűlés Dobronyi Tamás tagot jegyzőkönyv 

hitelesítőnek megválassza. 

9/2016. sz. határozat: A küldöttgyűlés 29-ből 29 igen szavazattal Dobronyi Tamást jegyzőkönyv 

hitelesítőnek megválasztotta. Tartózkodás vagy ellenszavazat nem volt. 

Levezető elnök javaslatot tesz arra, hogy a küldöttgyűlés Feld István Márton tagot jegyzőkönyv 

hitelesítőnek megválassza. 
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10/2016. sz. határozat: A küldöttgyűlés 29-ből 29 igen szavazattal Feld István Mártont jegyzőkönyv 

hitelesítőnek megválasztotta. Tartózkodás vagy  ellenszavazat nem volt. 

A küldöttgyűlés szabályszerű lebonyolításához szavazatszámláló megválasztása is szükséges. 

Levezető elnök javaslatot tesz arra, hogy a küldöttgyűlés Nagy Géza tagot szavazatszámlálónak 

megválassza. 

11/2016. sz. határozat: A küldöttgyűlés 29-ból 29 igen szavazattal Nagy Gézát szavazatszámlálónak 

megválasztotta. Tartózkodás vagy ellenszavazat nem volt. 

 

Levezető elnök ismerteti a meghívóban megjelölt napirendi javaslatot: 

1. A Szövetség Alapszabályának módosítása 

2. A Szövetség vezető tisztségviselőinek megválasztása 

Levezető elnök megkérdezi, van-e javaslat a napirend kiegészítésére. Mivel jelentkezőt nem lát, 

szavazásra teszi fel a kérdést. 

12/2016 sz. Határozat A küldöttgyűlés a fentiekben meghatározott napirendet 29-ből 29 igen 

szavazattal elfogadta. Tartózkodás vagy ellenszavazat nem volt. 

Ezt követően megkezdik az első napirendi pont tárgyalását 

Levezető elnök ismerteti, hogy az Ügyvezető Testület javaslatot tett az Alapszabály következő 

tartalmi módosítására: 

Javasolja a vezető tisztségviselők jelenleg 3 éves mandátumának 5 évre történő kiterjesztését oly 

módon, hogy a módosítás a mai küldöttgyűlésen megválasztásra kerülő vezető tisztségviselőkre 

vonatkozzon. Javasolja továbbá a Szövetség operatív működésének, döntéshozatali eljárásának 

egyszerűsítése érdekében az Ügyvezető Testület létszámának 9-ről 5 főre történő csökkentését, és a 

Szövetség jelenleg betöltetlen alelnöki tisztségének betöltését. Ezen túlmenően technikai jellegű 

módosítások vannak, melyeket részletesen ismertet. 

Az előterjesztés megismerését és megtárgyalását követően határozathozatal következik. A 

küldöttgyűlés az Alapszabály tartalmi változtatásairól pontonként külön-külön, a technikai jellegű 

módosításokról összevontan szavaz. 

13/2016. sz. határozat: A küldöttgyűlés 29-ből 29 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás 

nélkül elfogadja az Alapszabály I. fejezet 1.§ kiegészítését az alábbi új e-f pontokkal: 

       d./ A Szövetség postacíme: 1502 Budapest, Pf. 394. 
 
       e./ A Szövetség adószáma: 19385154-1-19 
 
f./ A Szövetség elektronikus levelezési címe: 
info@bakonyvasut.hu, info@bakonyvasut.eu 
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14/2016. sz. határozat: A küldöttgyűlés 29-ből 29 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás 

nélkül elfogadja az Alapszabály 11. § első mondatának megváltoztatását az alábbiak szerint: 

A küldöttgyűlés 5 évre 5 tagú Ügyvezető Testületet választ. 

15/2016. sz. határozat: A küldöttgyűlés 29-ből 29 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás 

nélkül elfogadja az Alapszabály 4.§ (2) bekezdésének, az 5.§ (3) bekezdésének, az 5.§ (4) bekezdés 

b. pontjának, a 6.§ (2) bekezdésének, a 7.§ (4) bekezdésének,a 13.§ b. pontjának, a 15.§ (3) bek. c. 

pontjának, 19. és 20.§-ának megváltoztatását. Törlésre kerül a 14.§ a. pontja, a b-e. pontok jelölése 

a-d. pontra változik. A 15.§ első mondata megváltozik és új második mondat kerül betűzésre. 

A változások pontos megszövegezése a határozatban meghatározott sorrend szerint a következő: 

3.§ /2/ A Szövetség nyitott szervezet, ahhoz rendes, illetve pártoló tagként a jövőben más civil 
környezetvédő szervezet, önkormányzat, gazdasági társaság, magánszemély is csatlakozhat, 
ha a Szövetség célkitűzéseivel egyet ért és vállalja a szövetséghez tartozással járó 
kötelezettségeket. 
 
4.§ /3/ A tagfelvétel ügyében akkor hozható elutasító döntés, ha a jelentkező személy vagy 

szervezet mozgalmi társadalmi vagy gazdasági magatartása  sérti a Szövetség tagjainak 

érdekeit. 

4.§ /4/ b) a tag írásban bejelentett kilépésével. A tag tagsági jogviszonyát bármikor, indoklás   

nélkül felmondhatja. A kilépési szándékot az Ügyvezető Testületnek írásbeli nyilatkozattal 

kell bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg a Szövetségi tagság megszűnik és a tagot az 

Elnökség Ügyvezető Testület törli a nyilvántartásból. A rendes tag kilépéséről az Ügyvezető 

Testület a tagságot a legközelebbi közgyűlésen tájékoztatja. A kilépés nem mentesít a Tagság 

idején keletkezett kötelezettségek alól. 

5. § /2/ Az anyagi támogatás természetbeni munkavégzés, adomány, vagy pénzügyi 
kötelezettségvállalás útján egyaránt történhet. A pártoló tagok a támogatás módját a 
Szövetséggel kötött külön írásbeli szerződésben . A pártoló tagokra tagdíj fizetési 
kötelezettség nem vonatkozik. A pártoló tagnak szavazati joga nincs. 
 
6.§ /4/ A pártoló tag kötelességei: 

a.) Az alapszabály betartása. 
b.) A Szövetség célkitűzéseinek erkölcsi és/vagy anyagi támogatása. A támogatás módját 

a Szövetséggel kötött megállapodásban állapítják meg. 
 
13.§ b./ távollét vagy akadályoztatás esetén helyettesíti az ügyvezető elnököt, képviseli a 
Szövetséget. 

15.§ /3/ c./ az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai – tanácskozási joggal - az ügyvezető 

testületi ülések állandó meghívottjai. 

 
19.§ A Szövetség képviseletére az ügyvezető elnök jogosult. Akadályoztatása esetén az 
alelnök jogosult eljárni, önálló aláírási joggal. Az ÜT esetenként valamelyik ügyvivő tagját is 
megbízhatja képviselettel. 
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20.§ / A Szövetség nevében kötelezettséget – az SzMSz-ben foglalt korlátok között- az  
Ügyvezető Testület  tagjai vállalhatnak. A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök és az 

alelnök/ vagy egy ügyvezető testületi tag aláírása szükséges. 
  
14.§ a.) Az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén képviselik a Szövetséget a 
hatóságok, társadalmi szervek és egyéb szervezetek előtt. 
 
15.§ A 3 tagú Ellenőrző Bizottság (EB) tagjait és elnökét a közgyűlés az Ügyvezető 

Testülettel egyező módon – és azzal egy időben és azonos időre- választja meg. Az Ellenőrző 
Bizottság elnökét tagjai sorából egyhangú döntéssel maga választja. 

 
Ezzel az 1. sz. napirendi pont tárgyalása és határozathozatala befejeződik, áttérnek a 2. sz. 

napirendi pont tárgyalására. 

A vezető tisztségviselők jelölése, a jelöltek meghallgatása után határozathozatalok 

következnek. 

Levezető elnök egyenként  felteszi szavazásra, hogy  Küldöttgyűlés a Szövetség Ügyvezető 

Testületébe a jelölt személyeket 5 évi időtartamra megválasztja-e. 

 

A szavazás eredménye a következő 

1. Dobronyi Tamás 28 igen, 1 tartózkodás 

2. Trexler Máté 28 igen, 1 tartózkodás  

3. Bödecs Barnabás 28 igen, 1 tartózkodás 

4. Feld István Márton 28 igen, 1 tartózkodás 

5. Rózsa Balázs 28 igen, 1 tartózkodás 

 

Levezető elnök kihirdeti a határozatot: 

 

16/2016. sz határozat: A küldöttgyűlés a Szövetség Ügyvezető Testülete tagjainak 5 évi 

időtartamra megválasztotta a következő személyeket: 

 

Dobronyi Tamás, Trexler Máté, Bödecs Barnabás, Feld István Márton, Rózsa Balázs 

 

Levezető elnök egyenként felteszi szavazásra, hogy a Küldöttgyűlés a Szövetség Ellenőrző 

Bizottságába a jelölt személyeket 5 évi időtartamra megválasztja-e. 

A szavazás eredménye a következő: 

1. Brányi Mária 28 igen, 1 tartózkodás 

2. Fiskál János 28 igen, 1 tartózkodás 

3. Ottó Péter 28 igen, 1 tartózkodás 

 

Levezető elnök kihirdeti a határozatot: 
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17/2016. sz határozat: A küldöttgyűlés a Szövetség Ellenőrző Bizottsága tagjainak 5 évi 

időtartamra megválasztotta a következő személyeket: 

 

Brányi Mária, Fiskál János, Ottó Péter 

 

A küldöttgyűlés a megválasztott Ügyvezető Testület tagok közül elnököt választ az szerint: 

Levezető elnök  felteszi szavazásra, hogy  Küldöttgyűlés a Szövetség Ügyvezető Testülete 

elnökének az Ügyvezető Testület tagjai közül megválasztja-e Bödecs Barnabást: 

 

A szavazás eredménye 29 igen szavazat. 

 

Tekintettel arra, hogy a Küldöttgyűlés Bödecs Barnabást a Szövetség elnökének egyhangú 

szavazással megválasztotta, a többi tagról szavazni nem szükséges. 

 

Levezető elnök kihirdeti a határozatot: 

 

18/2016. sz határozat: A küldöttgyűlés a Szövetség Ügyvezető Testülete elnökének 5 évi 

időtartamra Bödecs Barnabást megválasztotta. 

 

A küldöttgyűlés a megválasztott Ügyvezető Testület tagok közül alelnököt választ az szerint: 

Levezető elnök felteszi szavazásra, hogy a Küldöttgyűlés a Szövetség Ügyvezető Testülete 

alelnökének az Ügyvezető Testület tagjai közül megválasztja-e Trexler Mátét: 

 

A szavazás eredménye 29 igen szavazat. 

 

Tekintettel arra, hogy a Küldöttgyűlés Trexler Mátét a Szövetség alelnökének egyhangú 

szavazással megválasztotta, a többi tagról szavazni nem szükséges. 

 

Levezető elnök kihirdeti a határozatot: 

 

19/2016. sz határozat: A küldöttgyűlés a Szövetség Ügyvezető Testülete alelnökének 5 évi 

időtartamra Trexler Mátét megválasztotta. 

 

Levezető elnök ezt követően szünetet rendel el, hogy az Ellenőrző Bizottság megtartsa első 

ülését, és tagjai közül elnököt választhasson. 

Szünet: 14:40-14:50 óra között. 

A szünet után az Ellenőrző Bizottság a Küldöttgyűlésnek bejelenti, hogy ülésén Brányi Máriát 

a tagok egyhangú szavazatával az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztották. 
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Levezető elnök bejelenti, hogy a vezető tisztségviselők választásának eredményét, mivel ezt a 

vonatkozó jogszabály előírja, az Alapszabály 16.§ /1/ bekezdésébe belefoglalják. 

Más napirend nem lévén  levezető elnök a küldöttgyűlést berekeszti. Jegyzőkönyv lezárva 14.54 perc. 

 
Bakonyszentlászló, 2016. december 2. 

 

 

          Trexler Máté 

Jegyzőkönyv vezető 

   

                

Feld István Márton      Dobronyi Tamás 

jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


