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JEGYZOKONYV

1041 Budapest' Rózsa utca 59 lll/9

2019' május 23' _ 18:oo

rendes köZgyúLés

jeLenLeti v

A közgyú[és hel'ye:

A közgyűtés idcipontja:

A közgyűlés tipusa:

JeIen[év<ik:

Levezetó eLnök

JegyzókÖnyvvezetó

JegyzÓkÖnyv-hitelesítók

Szavazat számLáLók

Az EgyesúLel ELnöke köszÖnti a megjelenteket' megnyitja a KÖzgyű|ést megá|Lapítja a
jelenlét ív alapján a Létszámoi' rnajd javasolja a közgyúLésnek a LevezetÓ e|nÖk' a
jegyzókönyvvezetÓ' kéL szavazat számLáLó és két je9yzókönyv-h iteLesÍtÓ megváLasztását'

A 18:oo-kor kezdodó kÖzgyúLésen a 76 rendes tagbÓt 9.;elent meg ezért a kÖzgyűLes
határozatképteten' A meg]SmeteLt kóZgyúLes 1gloo-kor kezdód]k mety a jeten|évók
számátÓt függetlenúL határozatképes a nneghirdetett napirend pontokban

A nyí|t szavazás eredményeként a KöZgyúLés megváLasztotta az a|ábbi közremúködóket

Koczur Krisztián Richárd

Nacsa NÓra

Kisko AlíZ es Nagy Zoltán

oLáh EnikÓ és Hizsnyik Gabr]el|a

A közgyűlés fenti tisztségvise[óit a közgyútés egyhangú[ag megválasztotta 2o1'q/ o8
határozatávaL.

A Levezetó elnök ismerteti a kózgyúLés napirendjét:

1' SZaVaZáSaiapszabáLymódosításokróL

A mege|entek a fenti napirendi pontokat eLfogadták

r. napirendi pont: Szavazás aLapszabáLy mÓdosításokró|

Koczur Kriszttán Richárd az aLapszabáLy két módosuLó pontját felotvassa A módosult
szöveg után magyarázattal bír a résztvevÓk felé az eredeti' megváLtoztatott szöveget
iL|etóen, vaLamint a váLtoztatások indokaira vonatkozÓan. A két modositást a FÓvarosi
Törvényszék hiánypÓtló Végzése atapján kellett végrehajtani' mindkét modosítás elirási
hibára vonatkozott'

A közgyúLes aZ e|oterJesziett javasLat aLapján aZ ALapszabáLyt - vaLamennyi pont
tekintetében egyhangú szavazássaL - az atábbiak szerint móc]osÍtotta
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Az AlapszabáLy lll,/4. pontjában aZ éVeS beszámoló és a kÖzhasznúság melléklet
kozzététe|ének idópont']a aZ aLábbiak szerint mÓdosuL:

['' ]Az éves beszámolót és a köZhasznúsági meL|ékletet minden eV február z8'
napjáig az egyesú|et !íeboLdalán és aZ egyesüLet székhelyén kihelyezett
hirdetótáblán kozzéteszi 'l '']

szer nt módosuLnak:

29' A kózgyŰIés és az etnökség hotorozatoit oZ elnók köteLes a Hatarozatok
Konyvébe bevezetni o g' és o zB. pont szerinti adottortoLommal'

A Levezetó eLnök SZaVaZásra bocsátja aZ smeretett ALapszabáLy módosításokat

A szavazás eredménye] lgenl g (roo%) - Nem: o b%\ _ rarbzókod k: o (o%)

2oLq/oa' határozat: Ajetenlévók loo%-os arányban elfogadták az A[apszabály
módosítást és egyben felhata[mazták az egyesület e[nökét a hiánypóttás
benyújtására'

Egyeb feLvetes és lndÍtvány hiányában a LeVeZetó e|nok megköszóni a tagoknak a
részvételt, és a közgyúLést bezá1a rg:3o-kor'

A KÖzgyúLes a torvényes elóírások betartásávaL zajlott Le azt semmiLyen korüLmény nem
ZaVarta meg. A szavazásokkal kapcsolatban kifogás nem merüLt fel'

jegyzőkönyv hiteIesítő jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest,2o19

jegyzókÖnyvvezető

oldal2 / 2


