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Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Levezető elnök: Kiss Tibor
Jegyzőkönyvv ezető

Kolopi Judit

:

Jegyzőkönyv-hitelesítő

: Csrákó

Katalin

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Orbánné Horváth Éva

Napirendi pontok
1.

T"gdíj.-.lérq

2.

Alap szab áIv mó do s ítás a,

J.

Felügyelő biztos

Az elnök köszönti

v

álasztása

és tájékoztatja anapi rendi pontokról a megjelenteket.

Jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, hogy levezető elnök, szavazás után, Kiss Tibor elnök.
Levezető elnök javasolja jegyzőkönyv-vezetőnek

Kolopi Juditot, amit

a

jelenlevők egyhan-

gúan elfogadtak.

Levezető elnök javasolja jegyzőkönlw-hitelesítőnek

Csákó Katalint és Orbánné Horváth

Evát, amit a jelenlevők egyhangúan elfogadtak.
Levezető Elnök kéri, hogy 3 fő jelentkezzen szavazatszámlálő bizottságba.

A Közgyűlés 3

személyét (érintettek tafiőzkodása mellett) elfogadták,

szav azatszám|álő tlizotts
1. Orbánné Horváth

á

g

ö s

szetétele

így a

:

Éva

2. Csendó-Gusáics Judit Beatrix
3. Fási Ágnes

A

Levezető elnök megállapítja, hogy az eredeti közgyűlés nem volt határozatképes 9.00

őrátől.

Jelen megismételt Közgyűlés, 9 őra 45 perctől a megielentek számára tekintet nélkül
határozatképes.

A levezető elnök ismerteti az összehivás okát

A napirendi pont tartalmát
a meghívóban megjelölt

Jegyzőkönyvben

a

és a napirendi pontok tartalmát.

jelenlévők előzetesen a meghívóban megismerték. A Közgyűlés

helyen, időben és napirendi pontokkal kerül megtartásra.

rögzítésre kerül, hogy

a

szeívezet döntését nyílt szavazással hozza,

hatérozatképességetminden döntéshozatal előtt megállapítj

tagok száma alapján.

a a levezető elnök a jelenlevő
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l. napirendi pont
Levezető elnök ismerteti

a

jelenlevőkkel, hogy atagdíj mértékétaközgyűlés állapítja meg.

Javaslat: 2000 Ft/év.

Levezető elnök kéri, hogy szavazzanak a tagdíjról.

Levezető elnök megállapítja, hogy
Szavazatszámláló

a Közgyűlés a

döntéshozatal előtt hatarozatképes.

Bizottság ismerteti a szavazás eredményét,amely alapjan

a

szewezet

me ghozta az alábbi hatén ozatot.

10/2018.

EGYESÜLETI HATÁROZAT

A Közgyűlés egyhangúan elfogadta , hogy
2. napirendi pont

a tagdíj mértéke:2000 FT/fő.

Alapszabály módosítása

Levezető elnök ismerteti a Ptk. változásénől

a

jelenlevőket és a módosított rendelkezéseket.

Levezető elnök előadja, hogy a felügyelő bizottsági tagok lemondtak és poszt betöltésének
nehézségei miatt egy szeélyt, felügyelő biztost javasolja majd választani és az alapszabáI7t,
eszerint módosítani.

Levezető elnök kéri, hogy az észteyételeketés kérdéseket,valamint a további módosító iavaslatokat most tegyék meg az egyesületi tagok.

Levezető elnök szavazásra bocgátja az alapszabály elfogadását.

Levezető elnök megállapítja, hogy
Szavazatszámlálő

Bizottság ismerteti

a Közgyűlés a
a

döntéshozatal előtt hatttrozatképes.

választás eredményét,amely alapján

a

szervezet

me ghozta az aléhbi határ ozatot.
11 t2018.

A

EGYESÜLETI HATÁROZAT

2. számű mellékletétképező
alapszabályt egységes szerkezetben és döntött arról, hogy beadja a Debreceni
Közgyűlés egyhangúan elfogadta jelen jegyzőkönyv

Tö rvénysz él<hez a v áltozásbej

e

gyzés iránti elj á rásb an.

3. napirendi pont Felügyelő bizottság választása

Levezető elnök előadja, hogy az előző napirendi pontban elfogadott alapszabáIy alapjan
személyt j avasol választanio felügyelő biztost.

A megválasztottak mandátuma

1

évre szól. Levezető elnök kéri a jelöléseket.

Levezető elnök megállapítja, hogy határozathozatal előtt aKőzgyűIés határozatképes.

Javaslatok a jelölt személyekre:
i.elnök: Kiss Tibor javasolja Kerékgyártóné Angyal Andreát.

I
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2.

elnökségi tag: Csákó Katalin j avasolj a Kerékgyártóné Angyal Andreát.

3.elnökségi tag: Kolopi Judit javasolja Kerékgyártóné Angyal Andreát.

A jelölt személy nyilatkozik, hogy a tisztséget váIlalja, amennyiben megválasztJák.
Levezető elnök kéri, hogy válasszanak alapszabáIy alapján nyílt szavazással, Levezető elnök
megállapitja, hogy szavazás előtt a Közgyűlés határozatképes.

A szewezet meghozta az alábbihatározatot:
1212018.határozat

felügyelőbiztos: KerékgyártónéAngyalAndreát
4244Úifehértó, Tokaj iűtg7. szám alalti lakos.

A megválasztott tisáségviselő mandátuma
A

köz_ey,,űrlésről

elnÖk. valamint

1 évre szól.

késziilt jegl,zőkönyl,et, annak átolvasását és hitelesítésétkövetően a levezető
a

jegl,zőkönywezető

Levezető eirrök megköszörri

és két hitelesítő hely,benhagl,óan aláírták.

a részvételta tagoknak és a közg.vtilést

bezárja.
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