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Jelen vannak: a csatoltjelenléti ív szerint

A közgyúlés 10 órakor kezdődött.

Az egYesÜlet elnöke (a továbbiakban: Elnök) köszönti a megjelenteket és közli, hogy a 2077 . május 2-
re meghirdetett közgYŰlés nem volt határozatképes, ezért került összehívásra a mai alkalom, amely a
me gj elentek létszámátől fiiggetlenül hatarozatképes.

Az elnÖk tájékoztatást ad, hogy ahatározatképességet minden haténozathozaÁlnál vizsgálni kell, Az
adott dÖntésre vonatkoző határozatképesség megállapításánál nem vehető figyelembe, és a közgyűlés
haározathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a
továbbiakbanegyütt:hozzátartoző)ahatérozata|apján

o kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

' bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Az elnÖk tájékoúatást ad arről, hogy a közgyúlésen jegyzőkönyv készül, amely a napirendi pontok tár_
gYalása során elhangzott lényeges hozzászó|ásokat tartalm azza és ahatározatokat,

Az elnÖk tájékoztatást ad arról, hogy a meghívóban közölt napirend_javaslatra nem érkezett észrevétel,
illetve kiegészítési igény, ezért szavazásra bocsátja a meghívóban közölt napirendi pontokkal azonos
napirend-tervezetettartalmazőhatározati javaslatot:

1. Elnöki beszámoló
2. Pénzügyi beszámoló

Szavazásra jogosult jelenlévők száma a szavazáskor:9

A leadott szavazatok száma: 9, ellenszav azat száma: 0, a szavazástól tartózkodók száma: 0.

A kÖzgYÚlés nyÍlt szavazással, kézfeltartással, egyhangúlag (9 igen, 0 nem és 0 tartőzkodás mellett)
me%szavazza a meghívóban közölt határozati javaslattal azonos napirendet.

912017. (V.6.) kÖzgYŰlési határozatz Aközgyűlés nyíltszavazással, kézfeltartással, egyhangúlag (9
igeno 0 nem és 0 tartózkodás metlett) megszavazza a napirendet:

1. Elnöki beszámoló
2. Pénzügyi beszámoló



Az elnÖk közli, hogy először a közgyűlési tisztségviselők megvála sztásárakerül sor.

A közgyúlés levelezető elnöke az egyesület elnöke, Juhász Istvánné,

Az elnÖk felkéri a tagságot, hogy jelöljenek személy eket szavazatszámlálőlnak. Javaslat érkezikpetrik
Zita jelölésére.

Határozati javaslat: A közg$ílés szavazzameg Petrik Zitát szavazatszámlálőnak,

A személY szerint érintett (1 fő) nem szayaz. Szavazásra jogosult jelenlévők száma a szavazáskor: 8 fő.

A leadott szav azatok száma: 8, ellenszav azatok száma: 0, tartózkodás : 0.

1012017. (V.6.) kÖzgYŰlési határozatz A közgyűlés nyílt szavazással o kézíeltartással, egyhangúlag
(8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett) megszavazzaPetnkZitát szavazatszámlátőnak

Az elnÖk felkéri a tagságot, hogy jelöljön személyeket jegyzókönlwezetőnek. Javaslat érkezik Kovács
Zsazsanna jelölésére.

Hatfuozati javaslat: A közgyűlés szayazzameg Kovács Zsuzsannáí jegyzőkönywezetőnek.

A személY szerint érintett (1 fo) nem szayaz. Szavazásra jogosult jelenlévők száma a szavazáskor: 8 fó,

A leadott szavazatok száma:8 igen, ellenszavazat: O,tartőzkodás: 0.

1112017. (V.6.) kÖzgYŰlési határozatz A közgyűlés nyílt szavazással , kézíeltartással, egyhangúlag
(8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett) megszayazl,a Kovács Zsuzsannát jegyzőkönywezetőnek.

Az elnÖk felkéri atagságot,hogyjelöljön személyeketjegyzökönyv hitelesítőnek. Javaslat érkezik Bóné
Veronika jelölésére.

Hatfuozati javaslat: A közgyŰlés szayazzameg Bóné Veronikátjegyzőkönyv hitelesítőnek.

A személY szerint érintett (1 fr) nem szayaz. Szavazásra jogosult jelenlévők száma a szavazáskor: 8 fő.

A leadott szav azatok száma: 8, ellenszav azat: O,tartózkodás : 0.

t2l20Í7, (V.6.) kÖzgYŰlési határozatl Aközgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással, egyhangúlag
(8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett) meg§zavazza Bóné Veronikát jegyzőkönyv hitelesítőnek

Az elnÖk beszámolt az egyesület 20l6-banfo$atott szakmai tevékenységéről, továbbá a jövőre vonat_
kozó tervekről. Részletes beszámoló a j egyzőkönyvhöz csatolva.

Az elnÖk felkéri a tagságot, hogy szavazzon anől, elfogadja-e az elnöki beszámolót.

Szavazásta jogosult jelenlévők száma a szavazáskor: 9 fő.

A leadott szav azatok szátma: 8, ellenszav azatok száma: 0, tartózkodás : 1 .

13l20I7, (V.6.) kÖzgYŰlési határozatz Aközgyűlés nyílt szavazással, kózfeltartással _ 8 igen, 0 nem
és 1 tartózkodás mellett - elfogadja az elnöki beszámolót.



2. napirendi pont: pénzügvi beszámoló

Az elnÖk besámolt a 2016-os évre vonatkoző pénzigyekról. Részletes beszám olő a jegyzőkönyvhöz
csatolva.

Az elnÖk felkéri a tagságot, hogy szavazzon anől, elfogadja-e apénzigyibeszámolót.

Szav azásr a jo go sult j elenlévők száma a szav azáskor : 9 f b.

A leadott szav azatok száma: 8, ellenszav azatok száma: 0, tartózkodás : 1 .

1412017. (V.6.) közgyŰIési határozat: A közgyűtés nyíIt szavazássalo kézfeltartással - 8 igeno 0 nem
és 1 tartózkodás mellett - elfogadja a pénzügyi beszámolót.

Fontosabb esemény, elhangzott indítvány:

Wirthné Ungváry Renáta emlékezteti a közgyűlést arra, hogy a tagdíj emelés ügyében a februári köz_
gYulés azt ahatátrozatothozt4 hogy a tagdíjemelés szükséges, de annak 2018_tól érvényes mértékéről
kÜlÖn határozatbarl, dönt a későbbiekben. A mai közgyűlés napirendjén nem szerepelt a tagdíj emelés,
ezértaztajelenlévő közgyúlés nem tárgyalhatja, de szükséges, hogy ezta kérdést a következó közgyűlés
napirendjére n:zziúk.

Ezután az elnök a közgyűlést berekeszti.

Jegyzőkönyv lezfuva: 1 1 óra 40 perckor.

Budapest, 2017. május 6.
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