Magyar Bioinformatikai Társaság

ALAKULÓ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
amely készült a Magyar Bioinformatikai Társaság (a továbbiakban: Társaság) alakuló
Közgyűlésén, 2006. december 8. napján, 10-kor.
Helyszín: MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
Patthy László köszönti az egybegyűlteket. Javasolja, hogy a tagok válasszák meg Miklós Dezsőt
a Közgyűlés levezető elnökévé. Miklós Dezső javasolja, hogy Pándi Veronikát bízzák meg a
jegyzőkönyv vezetésével, és válasszanak jegyzőkönyv hitelesítőt. A határozati javaslat
tárgyában lefolytatott szavazás során a jelenlevők az alábbi határozatot hozták:
Határozat
A jelen levők akként határoznak, hogy Miklós Dezsőt választják meg a Közgyűlés levezető
elnökévé, Pándi Veronikát megbízzák a Közgyűlési Jegyzőkönyv vezetésével, Erdős Pétert és
Simon Istvánt pedig a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Mellette: mindenki, ellene: 0, tartózkodott: 0
A szavazás után levezető elnök megállapítja, hogy a jelenlévők a Határozatot egyhangúlag
elfogadták.
A levezető elnök ezt követően ismerteti a Közgyűlés napirendjét.
NAPIREND:
1. A Társulat megalakulásának az alapítók általi kimondása;
2. Alapszabály-tervezet megvitatása és elfogadása;
3. Az Elnök, Alelnök, Főtitkár, Elnökség és Felügyelő Bizottság megválasztása;
4. Az éves tagdíj összegének meghatározása;
A jelenlévők a napirendi pontokat egyhangúlag, tartózkodás és ellenvélemény nélkül
elfogadják.
1. NAPIRENDI PONT: A TÁRSULAT MEGALAKULÁSÁNAK AZ ALAPÍTÓK ÁLTALI KIMONDÁSA
Levezető elnök megállapítja, hogy a jelenlévők száma elég a jogszabály által megkívánt
létszámhoz, amennyiben mindenki egyetért az alapítással, és mindenki részt kíván venni
tagként a létrehozandó egyesületben. Ezt követően kiosztja a jelenlévők között a létrehozandó
egyesület Alapszabályának tervezetét, mely az interneten korábban már hozzáférhető volt.
Levezető elnök ezt követően szavazásra hívja fel a jelenlévőket a Társaság megalapításával
kapcsolatban. Ezt követően valamennyi jelenlevő kimondja, hogy meg kívánják alapítani a
Társaságot és hogy annak alapító tagjai kívánnak lenni.
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A javaslat tárgyában lefolytatott szavazás során a jelenlévők meghozták az alábbi határozatot:
Határozat
A jelenlévők akként határoznak, hogy megalapítják a Magyar Bioinformatikai Társaságot, és
magukat ettől kezdve az egyesület alapító tagjainak tekintik, s a jelen összejövetel ezzel
Közgyűléssé alakul, amely a továbbiakban meghatározza az egyesület működési feltételeit.
Mellette: mindenki, ellene: 0, tartózkodott: 0
A szavazás után levezető elnök megállapítja, hogy a jelenlévők a Határozatot egyhangúlag
elfogadták.
Ezt követően levezető elnök felhívja a tagokat, hogy írják alá a Jelenléti Ívet.
2. NAPIRENDI PONT: ALAPSZABÁLY-TERVEZET MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA;
A levezető elnök ezt követően vitára bocsátja az egyesület Alapszabályának előzetesen
hozzáférhetővé tett tervezetét.
1/2006. (XII.8.) sz. Közgyűlési Határozat
Az egyesület tagjai az Alapszabályt ellenvetés és tartózkodás nélkül elfogadják.
Mellette: mindenki, ellene: 0, tartózkodott: 0
A szavazás után levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés az 1/2006. (XII.8.) sz.
Közgyűlési Határozatot egyhangúlag elfogadta.
3. NAPIRENDI PONT: AZ ELNÖK, ALELNÖK, FŐTITKÁR, ELNÖKSÉG ÉS FELÜGYELŐ
BIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSA
A levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg az egyesület képviselő és végrehajtó
szervét, az Elnökséget, amely egy Elnökből, egy Alelnökből és tagokból áll. Levezető elnök
javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés az egyesület ügyviteli feladatainak ellátására válasszon meg
egy Főtitkárt.
Ezt követően a javaslat érkezik, hogy a Közgyűlés Patthy Lászlót Elnökké, Miklós Dezsőt
Alelnökké, Miklós Istvánt pedig Főtitkárrá válassza meg.
Ezt követően a javaslat érkezik, hogy a Közgyűlés az Elnökség tagjaiul válassza meg:
•
•
•
•
•
•

Bagyinka Csaba
Barta Endre
Budinszki András
Erdős Péter
Falus András
Nagy László

Ezt követően a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjaiul felkéri:

2

Magyar Bioinformatikai Társaság

•
•
•

Simon István
Ungvári Ildikó
Lukács András

Levezető elnök megállapítja, hogy további jelölés nem érkezett, továbbá kérdést intéz az
érintettekhez, hogy vállalnák-e a fenti tisztségekre történő jelölést. Megállapítja, hogy a javasolt
személyek a tisztségeket vállalják.
2/2006. (XII. 8.) sz. Közgyűlési Határozat
A Közgyűlés megválasztja Dr. Patthy Lászlót egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül az
egyesület Elnökévé, Miklós Dezsőt egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül Alelnökké, Miklós
Istvánt egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül az egyesület Főtitkárává, az alábbi személyeket
pedig egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül az Elnökség tagjaivá:
•
•
•
•
•
•

Bagyinka Csaba
Barta Endre
Budinszki András
Erdős Péter
Falus András
Nagy László DEOEC

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjaiul tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta:
•
•
•

Simon István
Ungvári Ildikó
Lukács András

A szavazás után levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a 2/2006. (XII. 8.) sz.
Közgyűlési Határozatot egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta.
4. NAPIRENDI PONT: AZ ÉVES TAGDÍJ ÖSSZEGÉNEK MEGHATÁROZÁSA;
Levezető elnök javaslata alapján az egyesület tagjai meghozták az alábbi határozatot:
3/2006. (XII. 8.) sz. Közgyűlési Határozat
Az egyesület tagjai akként határoznak, hogy az egyesület éves tagsági díja ifjúsági és nyugdíjas
rendes tagok számára évi 5 (öt) euró, azaz 2007 folyamán 1250 Ft, rendes tagok számára 10
euró azaz 2007 folyamán 2500 Ft, természetes személy pártoló tagok számára naptári évenként
minimum 50 (ötven) euró, azaz 2007 folyamán 12 500 Ft, más pártoló tagok számára
minimum 100 (száz) euró, azaz 2007 folyamán 25 000 Ft legyen.
Minden megkezdett naptári év tagdíjfizetési szempontból teljes évnek számít.
Mellette: mindenki, ellene: 0, tartózkodott: 0
A szavazás után levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a 3/2006. (XII. 8.) sz.
Közgyűlési Határozatot egyhangúlag elfogadta.
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További napirendi pont hiányában – kérdés, egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén – a
levezető elnök megköszöni a részvételt, és a Közgyűlést 11.00-kor berekeszti.
k.m.f.
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_____________________________

_____________________________

Miklós Dezső

Pándi Veronika

levezető elnök

jegyzőkönyvvezető

_____________________________

_____________________________

Erdős Péter

Simon István

jegyzőkönyv-hitelesítő

jegyzőkönyv-hitelesítő

