Jegyzőkönyv
A Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) rendes éves közgyűléséről

Ideje: 2014.03.21.
Helye: 1106 Budapest, Fehér u. 10. Mineralholding Kft. székházának 1. emeleti tanácskozó
terme.

Jelen vannak: a MÖE tagjai és a meghívottak (mellékelt jelenléti ív szerint)
Napirend: előzetesen kiküldött meghívó szerint (mellékelve)
A közgyűlést Dr. Baksa Csaba, elnökhelyettes nyitotta meg, 10.00-kor, és megállapította,
hogy a közgyűlés nem határozatképes, ezért bejelentette, hogy a meghívó szerinti megismételt
közgyűlés 10.30-kor kerül megtartásra.
A megismételt közgyűlést Dr. Horváth Ákos nyitotta meg, megállapította határozatképességét
és szóban is ismertette az írásban kiküldött napirendet. A napirendet a jelenlévők egyhangúan
elfogadták.
1/2014. (03.21.) Kgy határozat: A közgyűlés egyhangúan elfogadja az írásban kiküldött
napirendet.
A közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket.
2/2014. (03.21.) Kgy határozat: A közgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Bíróné Dr. Oncsik
Máriát, hitelesítőknek Dr. Varga Árpádot és Dr. Lelkes Jánost választja meg.
A közgyűlés megválasztja a szavazatszedő bizottságot, melynek tagjai: Kovács Ferenc, Zsótér
Mihály.
A napirendnek megfelelően a közgyűlés ünnepi megemlékezést tartott a Víz Világnapja
alkalmából. Előadást tartott Dr. Varga Árpád, színvonalas előadásának rövid kivonata a
Magyar Öntözési Egyesület honlapján (www.moe.hu) megtalálható.
A közgyűlésen került sor az Oroszlány István díj átadására, a 13. alkalommal. Az idei évben a
közgyűlés Daróczi Sándornak ítélte a díjat, kiváló szakmai teljesítményéért, melyet Dr.
Lelkes János, exelnök adott át a kitüntetettnek. A díjazott szakember életrajzát Dr. Horváth
Ákos elnök olvasta fel, de elolvasható az egyesület honlapján (www.moe.hu) is.
A közgyűlés folytatódott a 2013. évi beszámoló és a közhasznúsági jelentés közzétételével.
A jelentéseket Dr. Baksa Csaba ismertette. Az elhangzottak után feltette a kérdést, hogy van-e
kérdése vagy véleménye valakinek. Dr. Baksa Csaba hozzáfűzte azon véleményét, hogy a
jövőben törekedni kellene egy ifjúsági tagozat létrehozására a MÖE-n belül. (A beszámoló és
a közhasznúsági jelentés mellékelve).

A következő napirendként a Felügyelő Bizottság jelentése hangzott el, amelyet dr. Tóth
Árpád a Felügyelő Bizottság elnöke ismertetett.
Hozzászólás nem volt, a Felügyelő Bizottság elfogadásra ajánlotta az elnökség beszámolóit,
amit nyílt és egyhangú szavazással a közgyűlés megerősített.
3/2014. (03.21.) Kgy határozat: A közgyűlés egyhangúan elfogadja a 2013. évi munkáról
szóló elnöki beszámolót, és a hozzá tartozó közhasznúsági jelentést.
4/2014. (03.21.) Kgy határozat: A közgyűlés egyhangúan elfogadja a Felügyelő Bizottság
jelentését.
A 2014. évi pénzügyi tervet dr. Baksa Csaba ismertette, és kiemelte, hogy a tagok
létszámának emelkedése miatt jelentős tagdíjbevétel került betervezésre. A kiadások oldalán
meg lett tervezve az 1. Öntözési Nap rendezvény jelentős szervezési költsége. Javaslat,
hozzászólás nem volt a tárgyévi pénzügyi tervhez, ezért Dr. Horváth Ákos elnök megköszönte
a pénzügyi terv ismertetését és szavazásra bocsájtotta a tervet.
5/2014. (03.21.) Kgy határozat: A közgyűlés egyhangúan elfogadja az Egyesület 2014. évi
pénzügyi tervét.
A közgyűlés következő részében az Elnökség tagjai lemondtak eddigi tisztükről, mandátumuk
lejárta miatt. Tisztségviselők voltak az elmúlt ciklusban: elnök: Dr. Horváth Ákos,
elnökhelyettes: Dr. Baksa Csaba, társelnök: Hegybíró Miklós.
6/2014. (03.21.) Kgy határozat: A közgyűlés elfogadja a tisztségviselők lemondását.
A közgyűlés rövid szünetet követően megkezdte a tisztújítási eljárást. A tisztújító közgyűlés
levezető elnöke: Dr. Lelkes János, exelnök volt.
A levezető elnök ismertette, hogy a tisztújítást megelőzően a Jelölő Bizottság összegyűjtötte a
jelöltek neveit mind az Elnökségre, mind a Felügyelő Bizottságra vonatkozóan. A Jelölő
Bizottság elnöke: Karlócai Péter, tagjai: Kugyela János és Miskucza Péter voltak.
A levezető elnök kérésére a Jelölő Bizottság tagjai a jelöltek neveit közölték, a jelöltek neve
felkerült a szavazó lapra. A levezető elnök felkérte a jelölteket, hogy röviden vázolják
terveiket, programjaikat, amivel az egyesület tevékenységét támogatják megválasztásuk
esetén. A jelöltek bemutatkozását követően kiosztásra kerültek a szavazólapok. A levezető
elnök megkérte a tagokat, hogy elsőként az Elnökség tagjaira adják le a szavazatokat, 3 fő
jelölésével.
Minden tag 3 jelöltre adhatta le a szavazatát. A szavazatokat a szavazatszedő bizottság szedte
össze és számolta meg. A szavazatok megoszlása a következő:
ifj. Hordós László Gergely: 13db
Dr. Tóth Árpád: 11db
Bíróné Dr. Oncsik Mária: 11db
Hegybíró Miklós: 11db
Koponyás Ilona: 9db
Kukucska István: 5db.
Szavazat egyenlőség kialakulása miatt ismételt szavazást kellett elrendelni. Az ismételt
szavazás 3 személyre vonatkozott, akik azonos szavazatot kaptak. Az ismételt szavazás
eredménye az alábbiak szerint alakult:
Dr. Tóth Árpád: 11db
Bíróné Dr. Oncsik Mária: 13db
Hegybíró Miklós: 12db

7/2014. (03.21.) Kgy határozat A levezető elnök a szavazást követően kihirdette az új
tisztségviselők neveit: ifj. Hordós László Gergely, Bíróné Dr. Oncsik Mária, Hegybíró
Miklós. A közgyűlés egyhangúan elfogadja az Elnökségre tett szavazás eredményét.
A tisztújító közgyűlés a következő szakaszban megválasztotta a Felügyelő Bizottság tagjait.
A levezető elnök megkérte a tagokat, hogy 3 főre adja le mindenki a szavazatát. A szavazás
eredménye:
Kugyela János: 11db
Kovács Ferenc: 7db
Baksa Zoltán: 15db
Karlócai Péter: 11db
Dr. Tóth Árpád: 16db
Ismét szavazat egyenlőség alakult ki, emiatt ismételt szavazásra került sor, melynek
eredménye:
Kugyela János: 10db
Karlócai Péter: 9db
8/2014. (03.21.) Kgy határozat: A levezető elnök kihirdette a Felügyelő Bizottság új
tisztségviselőit: Baksa Zoltán, Tóth Árpád, Kugyela János. A tisztújító közgyűlés egyhangúan
elfogadja a Felügyelő Bizottság vezetőségére tett választás eredményét.
A levezető elnök felkérte az újonnan megválasztott tisztségviselőket, hogy válasszák meg és
nevezzék meg az elnököket.
Az Elnökség az elnök személyét későbbi időpontban nevezi meg, mivel a megválasztott ifj.
Hordós László Gergely kimentését kérte a közgyűlésről.
A Felügyelő Bizottság elnökévé Dr. Tóth Árpádot választották.
9/2014. (03.21.) Kgy határozat: A tisztújító közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Felügyelő
Bizottság elnökének megválasztását. Az Egyesület elnöki tisztségére 30 napon belül döntést
kell hozni.
A közgyűlés a tisztújítási eljárással befejeződött. A levezető elnök megköszönte a bizottságok
munkáját és az aktív részvételt, majd bezárta a közgyűlést.
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