
ALAKULó rözcyúlrsr rncyzőxöNw

amely készült a Chernel István Sí és Turisztíkai Klaszter Egyesület
alakuló közgyűlésén

1. Az alakuló közgyűlés helye: l l21 Budapest, Eötvös rr. 59.
2. Az alakuló közgyűlés idópontja: 2020. |0.28. 10.30. óra
3. A közgyűlés típusa: alakuló közgyűlés
Az alakuló közgyűlés tisztségviselőinek megnevezését az 5, pont taftalmazzaazzal,hogy alevezető
elnök feladata a szaiazások eredményének megállapítása is.

4. Az alaklló közgyűlés ülésén megjelent személyek nevét, további adatait a jelenléti ív tarta|mazza.

5. Az ülésen jelen lévők által 19 számú ,oigen'o szavazattal, egyhangúlag, nyílt szavazással
megválasztott
levezető elnök neve: dr. Egri Katalin
jegyzőkönl.wezető neve: Csete Szabolcs
jegyzőkönyv-hitelesítő neve: Fehér Gyula

6, A levezető elnök ezt követőenjavaslatot tesz az alakuló közgyűlés napirendjére,

Napirendi pontok:

I. Az egyesület megalakításiának kimondása
III, Döntés a szavazásmódjáról
III. Elnök és elnökségi tagok megválasáása
IV. Felügyelőbizottsági tagok megválasztása
V. Döntés a tagdíj össze géről, esedékesség ér ől, me gftzetésének módj ráról

\{. Az egyesület a|apszabályának elfogadása

A napirendi pontokat a jelenlévők 19 számű,,igen" szavazaltal, egyhangúlag, nyílt szavazással
elfogadták.

I. napirendi pont:
Az egyesület megalakításának kimondása

A levezető elnök javasolja az alakuló közgyűlésnek az egyesület létrehozásának kimondását, egyben
ájékortatla a jelenlévőket, hogy az egyesület |étrehozásához alapszabály elfogadása, az alapszabály
elfogadásához pedig legalább tiz személy egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges, Aki az egyesület
létrehozását nem tiámogatja, nem vesz részt az egyesület létrehozásában.
Az ülésen jelen lévők 20 számű,oigen" szavazattal, egyhangúlag, nyílt szavazással megbozták az
alábbi hatfuozatot:

1 12020.10.28, számű határ ozat
Az alapító tagok egyhangú szavazással kimondják a Chernel István §í és Turisztil<ai Klaszter
Egyesület elnevezésű egyesület megalakulását.

II. napirendi pont:
Döntés a szav azás módj áról

1. A levezető elnök javasolja az alakuló közgyűlésnek, hogy
a) személyi kérdésekben és az alapszabály rendelkezéseiről nyilt szavazással,
b) a személyi kérdésekben titkos szavazással, az alapszabály rendelkezéseiről nyílt szavazással
döntsön az alakuló közgyűlés,
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A szavazás eredménye 1.a):

Támogató szav azatok szálma: 20
Ellenszav azatok száma: 0

Azalapítő tagok döntése alapján azalakulő közgyűlós azalábbihatározatothozta:

2 l 2020.1,0.28. számű határozú
Az alapítő tagok űgy határoztak, hogy az alakuló ülés határozltait minden kérdésben, Így a
személyi kérdésekben is nyílt szavazással hozza.

III. napirendi pont:
Elnök és elnökségi tagok megvá|asáása

A levezető elnök tájékoztatja az alakuló közgyűlést, hogy személyi kérdésekben a szavazás a jelöltek
személyére egyenként történik. Az érintett személyek saját jelölésük vonatkozásában nem

szavazhatnak,

Levezető elnök tájékozíatja az alakLrló ülést, hogy az elnökség elnökének személyére egy javas|at

érkezett. Az elnökjelölt: Fehér Gyula, aki a felkérést elfogadta.

A szavazás eredménye:
Tám o gató szav azaíok száma: 1 9

E,llenszavazatok száma: 0

Tartózkodás: 1

Az alapiíő tagok döntése alapján az alakuló közgyűlés az a|ábbi határozatot hozta:

3 l2020.t0.28. számű határozat
Az alapítő tagok a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter Egyesület elnökévé Fehér Gyulát
választották meg.

Levezető elnök tájékoztatja a az alakulő közgyűlést, hogy az elnökség tagjainak személyére két
javaslat érkezett. Az elnökségitagielöltek: dr. Egri Katalin és Kőrösi Péter, akik a jelölést elfogadták,

A szavazás eredménye dr. Egri Katalin jelöltre:
Támogató szavazatok számr. 79

Ellenszav azatok száma: 0

Tartózkodás: 1

Az alapitő tagok döntése alapján az alakulő közgyűlés az alábbihatátrozatothozta:

4 l 2020.10.28. számű határ ozat
Az alapítő tagok a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter Egyesület elnökségi tagává
megválaszották dr. Egri Katalint.

Aszavazás eredménye Kőrösi Péter jelöltre:
Támogató szavazatok száma: 19

Ellenszav azatok száma: 0

Tartózkodás: 1
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Az alapitő tagok döntése alapján az alakuló közgyűlés az alábbihatározatothozta,.



5 /2020.10.28. számű határ ozat
Lz alapítő tagok a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter Egyesület elnökségitagává
megválaszották Kőrösi Pétert.

IV. napirendi pont:
Felügyelőbi zottsági tagok megv álasztása

Levezető elnök tájékoztatja a az alakulő közgyűlést, hogy a felügyelőbizottság elnökének személyére
1jelölés érkezett, A felügyelőbizottság elnökjelöltje: Mikó Gergely, aki a jelölést elfogadta

A szavazás eredménye:
Támogató szavazatok száma: 19
Ellenszav azatok száma: 0
Tartózkodás: 1

Aza|apitő tagok döntése alapján azalakuJő közg|ílés azalábbihatározatothozta:

6 12020.10.28. számű határozat
Az alapítő tagok a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter Egyesület felügyelőbizottság
elnökévé megválaszották Mikó Gergelyt.

Levezető elnök tájékoztatja a az alakuló közgyűlést, hogy felügyelőbizottság tagjainak személyére 2
jelölés érkezett.
A felügyelőbizottság tagjelöltjei: Gramantik Csaba és i|. Fülöp György, akik a jelölést elfogadták.

A szavazás eredménye Gramantik Csaba tagjelöltre:
Támogató szavazaíok száma: 19

Ellenszav azatok száma: 0
Tartózkodás:1

Az alapitő tagok döntése alapján az alakulő közgyűlés az alábbihatározatothoúa:

7 12020.10.28. számű határozat
Az alapítő tagok a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter Egyesület a felügyelőbizottság
tagsáv á megválaszották Gramantik Csabát.

A szavazás eredménye ifi. Fülöp György tagjelöltre:
Tám o gató szav azatok száma: 7 9
E,llenszavazatok száma: 0
Tartózkodás: l

Az alapítő tagok döntése alapján az alakuló közgyűlés az alábbihatározatothozta:

8 l 2020.10.28. számű határozat
Az alapító tagok a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter EgyesüIet a felügyelőbizottság
tagiává megválaszották ifi. Fülöp Györgyöt.

V. napirendi pont:
Döntés a tagdíj összegéről. esedékességéről, megfi zetésének módjáról

Javaslat a tagdíj összegére: 40.000 Ft/év.
Javaslat atagdíj esedékességére: tárgyév február 28"
Javaslat a tagdíj megfizetésének módjára: banki átutalással
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A szavazás eredménye:
Támogató szav azatok száma,. 20
Ellenszavazatok száma: 0

Az a|apitő tagok döntése alapján az alakuJő közgyűlés az alábbihatározatothozta'.

9 12020.10.28. számű hatűr ozat
Lz alapítő tagok megállapítjáko hogy a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter Egyesület éves
tagdíja 40.000 X't, melyet a tagok a tárgyév február 28. napjáig tlanki utalással fizetnek meg.

VI. napirendi pont:
Az e gye sü let alapszabályának elfo gadása

A levezető elnök javasolja a tagok előtt isnlertetett tartalommal az egyesület a|apszabályának
elfogadását,

Tám ogató szav azatok száma,. 20
Ellenszavazatok száma: 0

Az ülésen jelen lévők 20 számú.,igen" szavazattal, egyhangúan, nyílt szavazással elfogadták az
egyesület alapszabályát és alábbi határozatot hozták:

I0 12020.10.28. számű határozat
Az alapítő tagok a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter Egyesület alapszabályát egyhangú
szavazással elfogadták.

Ezt követően a levezetó elnök felkérte az egyesület tön,én},es képl,iselőjét az alapszabály aláírására, az
egyesület tagjait a tag|egyzék aláírására. és az alakuló közg1 űlést berekesaefie.

Kelt: Budapest,2020. október 28.

Levezető elnök

Csete
Jegyzókönyvvezető Jegyzőkönlv hitelesítőjének aláírása
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