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Jegyzőkönyv

Késztilt: aNagycsaládosok Szentendrei Egyesiilete20l6 évi rendkívtili közgyÍilésén

A ktizgyűlés időpontja:2016. miírcius 22.18.30 őra

_ A közgyűlés helyszíne: Szentendre, Kiílviíria u. lólC

Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint személyesen 16 fő egyestileti tag. Valamennyi jelenlévő
' szavazatijoggalrendelkezik.

Közgyűlés megnyitása, jelenlévők iidvözlése, levezető elnök' je5rzőkiinywezető
és _hitelesítők megválasztása

osoha Lószhí üdvözlí a megielenteket és bejelenti, hogy a 18.00 óriíra meghirdetett közgyűlés a
megjelentek csekély lészátmamiatt haüírozatképtelenvolt. A l8.00 órai közgyűlés elmaradt. Je_

len közgytilés a l 8. 3 0 órríra meghirdetett megismételt közgyűlés.

osoha LászIő ajelenlévőknek felajrínljaszemélyé| mint levezető elnök és felkéri' jegyzőkönywe-
zetőnek Kapás Ferenc, valamint jegyzőkönyv hitelesítőknek Vorindán Péter és Csenki Ta_
másné tagtrírsakat A nevezettek a felkérést elfogadják.

A közgyűlés a levezető elnök és a jegyzőkönywezető szemé|yét, nyílt kédeltartiísos szavazíssal 15

igen és l tartózkodrís mellett e|Lenszau azat nélktil elfogadjrík.

A jegyzőkönyv hitelesítők személyé! nyílt kézfeltattasos szavazíssal 14 igen és 2 tartőzkodiís mel-
lett ellenszavazat nélktil elfogadj rík'

osoha Lószló megrállapítj4 hogy a jelen megismételt közgyrílés a megjelentek szímától fiiggetleniil
határozatképes. Aközgyűlés napirendje azonos a meghívóbanközöltnapirendi pontokkal.

Napirendi pontok:

1' Közgyiílés megnyitrísa, jelenlévők üdvözlése, levezeto elnök, jegyzőkönywezető és -
hitelesítők megválaszüísa

2. Az alapszabríly módosítísa 20t6. miírcius 4_én kelt Budapest Környéki törvényszék
50.PK.ó2.3 58l 19921 50 szímú végzésében meghatiírozoÍtak szerint

3. Közgyűlés zárása

A jelenlévők a napirendi pontokat elfogadják

osoha Ldszló elmondja, - mint az a megltívóban is jeleztiik - a fenti szímú végzés alapjrín átdolgo_
zott alapszabríly módosított tewezete a honlaprrnkon olvasható. Felteszi a kérdés| hogy sztikséges_
nek tartja_e a közgyÍilés a tervezett alapszabály további kiegészítését, módosítiísát. A jelenlévők
részéről kiegészítő, módosító javaslat nem érkezett'

A közgyűlés nyflt kédeltart'ásos szavaziíssal 16 igety tntozkodás és el7enszavazat nélktil a módosí_
tott alapszabrílyt elfogadta.
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2000 Szentendre, Szatmári u' 38.

Nagycsaládosok Szentendrei Egyesületének közgyűlésének 812016 (03.22.) szőműt

hatírozata a Budapest Környéki Törvényszék 2016. március 4-én kelt
50.Pk.62.35811992150 szátmű végzésben előírtak szerínt módosított alapszabályt el-
fogadja.

Kozgyíilés zírása

Szentendre, 2016. márcfus 22.

Vorindánné Péter

1e gy zókönyv hite l e s i tő

r.V =-\-? /

Csenki Tarnásné

jegyzőkönyv hitelesitő

Tanú

Név:
l1tlr)frfl|k cAaon

Tantt2.

Név: b$-A6o u*' At', t TA

Lakóhelye: Lakóhelye: /ODc S2evirsN-,\!-r-=

Cs/tBAGzox-r6z't€, Ll . ltc.
Személyi igazoV ány száma'. 4t68q€ lA

/r"rr|^?b tn.^\--' -E=-=-=\

osoha LászIő

levezető elnök

Kapás Ferenc

1egyzőkonywezető

20L6. március 22' Közgyűlés jegyzőkönwe. 2. oldal


