
Jegyzőkönyv - Protokoll

Mely 2018. március 29. napján 18.30 kor az
Északbalatoni Ebmentő Egyesület évi 
közgyűlésén készült.

Jelen vannak a tagok, akik a mellékelt 
jelenléti íven szerepelnek.

Inga Wagner köszönti a résztvevőket és 
megállapítja, hogy az ismételten megtartott 
egyesületi gyűlés a jelenlévő tagokkal 
határozatképes, így nincs kifogás annak 
lebonyolítása ellen.

A jelenlévők egyhangúan elfogadták Inga 
Wagner asszonyt a közgyűlés 
levezetőjének, valamint Tuvic Gabriellát 
jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv 
hitelesítőjének. 

A jelenlévők egyhangúan engedélyezik a 
következő pontok megbeszélését:

    1. Az elnökség évi jelentése az előző 
évről

    2. Pénztári jelentés és elnökség 
felmentés

    3. Egyesületi célok a jövő évre

    4. Elnökségi újraválasztás

    5. Egyéb
 

Wagner Inga beszámol a 2018 éves 
beszámolorol. A pénztári jelentést  
Komjáthy könyvelő adja elő és a dupla 
könyvelés átadja a jelenlévőknek is.

 

A költségek tekintetében a bevételi oldalon 
nyereség mutatható ki. A tavalyi évhez 
képest 1.720.000 forinttal nőtt a bevétel.

welches am 29. März 2019 um 18:30 in 
Felsöörs während der 
Mitgliederversammlung des Hundehilfe 
Nordbalaton Vereins angefertigt wurde.

Anwesend sind die auf der beigefügten 
Anwesenheitsliste aufgelistete 
Mitglieder.

Inga Wagner begrüßt die Teilnehmer, 
und kommt zu dem Schluss, dass die 
wiederholte Versammlung des Vereins 
für die erschienenen Mitglieder ohne 
Rücksicht beschlussfähig ist, somit gibt 
es keinen Einwand gegen deren 
Abhaltung.

Die Anwesenden haben Frau Inga 
Wagner einstimmig als Leiterin der 
Generalversammlung akzeptiert, sowie 
als Protokollführerin Frau Gabi Tuvic 
und Beglaubiger des Protokolls.

Die Anwesenden genehmigen 
einstimmig die Besprechung folgender 
Punkte.

• Jahresbericht des Vorstandes für 
das abgelaufene Jahr.

• Kassenbericht und Entlastung 
des Vorstandes.

• Vereinsziele für das kommende 
Jahr.

• Neuwahl der Vorstandsmitglieder.
• Sonstiges

Frau Wagner berichtet über den 
Jahresbericht im Jahr 2018. 
Der Kassenbericht wird von der 
Steuerberaterin vorgetragen und die 
doppelte Buchführung den Mitgliedern 
vorgelegt.

- Auf der Einnahmen und Ausgaben-



A könyvelés és a számeredmény a 2018-as
évre formálisan és anyagilag is megegyezik
a könyvelés rendeleti mérsékletesség 
alapelveivel, valamint az ÉE szabályzatával 
és az egyesületi jog előírásaival. Az évi 
elszámolás áttekintése és feldolgozása, 
beleértve a pénztárvezetést, az ÉE vagyoni 
viszonyok állapotjegyzéke nem ad indokot 
ellenvetésre. Szabálytalanság, főként 
szabályzat ellenes költség nem volt 
felismerhető.
 
Elnökség felmentés
Tuvic Gabriella az elnökség felmentését 
kérvényezi a 2018-as évre kézjegy által.

Eredmény: A jelenlévő tagok az elnökség 
felmentésére szavaznak.

Egyesületi celok a következö évre :  Nem 
lettek új célok megbeszélve, mivel nem 
biztos hogy a menhely a jelen területen 
maradhat.

Az elnökség újraválasztása:
A három elnökségi tagi tisztség kerül 
újraválasztásra. A választásra 
szavazólapokkal, titkos szavazás útján kerül
sor.

A választásokra jelöltek:

1. Elnök Wagner Inga

2. Elnök Tuvic Gabriella

3. Elnök Gáspar Àkos

A választás a jelenlevők szavazatai alapján 
a következő eredményt hozta:

Mind a hárman, Wagner Inga, Tuvic 
Gabriella és Gáspár Ákos is többségi 
fölénnyel nyerték meg a szavazást.

A megválasztottak a választást elfogadják.
 
Hatarozat 2019.03.29
Az új elnökség az alábbiak szerint áll össze:

1. Ügyvezető: Inga Wagner

Seite ist ein Gewinn gegenüber dem 
Vorjahr von 1.720000,- Ft zu 
Verzeichnen.

Die Buchhaltung und das 
Zahlenergebnis für das Jahr 2018 
stimmen formell wie 
materiell  mit den Grundsätzen der 
Ordnungsmäßigkeit einer Buchhaltung, 
sowie mit der Satzung der HHNB und 
den Vorschriften des Vereinsrechtes 
überein.
Die Durchsicht und Aufarbeitung der 
Jahresabrechnung einschl. der 
Kassenführung, des Inventars der 
Vermögensverhältnisse der HHNB 
geben zu keiner Beanstandung Anlass.
Unregelmäßigkeiten, insbesondere 
satzungsfremde Ausgaben, waren nicht 
erkennbar.
Entlastung des Vorstands
Gabi Tuvic beantragt die Entlastung des
Vorstands für das Jahr 2018 per 
Handzeichen.
Ergebnis: Die anwesenden Mitglieder 
stimmen für die Entlastung des 
Vorstands.
Vereinsziele für das kommende Jahr: 
es wurden keine neuen Vereinsziele 
besprochen da der Verbleib des 
Tierheimes auf dem jetzigen Grundstück
zur Zeit ungewiss ist.

Neuwahl der Vorstandsmitglieder
Neu gewählt werden die Ämter der drei 
Vorsitzenden.
Die Wahl erfolgt geheim per 
Stimmzettel.

Zur Wahl nominiert sind:
Für das Amt der 1. Vorsitzenden; Inga 
Wagner
Für das Amt der 2. Vorsitzenden; Gabi 
Tuvic
Für das Amt des 3. Vorsitzenden; Àkos 
Gasper



2. Elnökségi tag: Gabi Tuvic,

3. Elnökségi tag: Gáspár Ákos
 

Egyéb

Ezen napirendi ponthoz nem érkezett 
további hozzászólás, így Inga Wagner 
asszony a közgyűlést bezárja.

2019.03.29

   Inga Wagner  

                                                                                            
   Elnök / Vorsitzende 

Gabi Tuvic 

 
Jegyzökönyv hitelesítö/ Beglaubiger des

Protokolls
                                                                      
1. Tanú    
Név      ....................................................      
Cim  ...................................................           

2.Tanú

Név  …………………………………………..

Cim      ...................................................... 

                                                             
Aláírás...........................................................
.
    

 

 

Die Anwesenden wählen mit folgendem 
Ergebnis:

Alle drei- Inga Wagner, Gabi Tuvic und 
Àkos Gasper werden von den 
Anwesenden mehrheitlich gewählt. 
Die gewählten nehmen die Wahl an.

        Beschluss: 29.03.2019
        Der neue Vorstand setzt sich wie 
folgt zusammen:

• Vorsitzenden: Inga Wagner
• Vorsitzenden: Gabi Tuvic
• Vorsitzender:  Àkos Gasper

Sonstiges:
Zu diesem Tagesordnungspunkt 
erfolgen keine weiteren Wortmeldungen 
und so wird die Versammlung von Frau 
Inga Wagner abgeschlossen.
29.03.2019

Inga Wagner                                           
Elnök / Vorsitzende  

Gabi Tuvic                                              
Jegyzökönyv hitelesítö/ Beglaubiger des Protokolls



  


