Jegyzokonyv
amely kesziilt az "Elsa Magyar Kemenyszovetseg" Kozhasznu Egyesiilet 2009. majus
28. napjan II ora 35 perckor megtartott rendkiviili kozgyiilesen, 1147 Budapest,
Rakospatak u. 70-72. szam alatti irodahazban.
Jelen vannak: kiilon iv szerint.
A kozgyiilest megnyitja Kocsi Attila Egyesiileti elnokhelyettes. Odvozli a Jelen levaket es
egyben inditvanyozza, hogy a kozgyiiles levezetesere a jelenlevak dr. Kovacs Gabort, a
jegyzakonyv vezetesevel esajka Gyorgy urat es a jegyzokonyv hitelesitesevel Tenk
Ferenc es Bubla Gyula urakat bizzak meg.
A kozgyiiles az inditvanyt egyhangLllag elfogadta.
A kozgyiilest levezeto dr. Kovacs Gabor megallapitja, hogy az egyesiilet 18 tagja koziil a
kozgyiilesen megjelent 12 tag es 2/0 meghivott, igy a kozgyiiles hatarozatkepes.
A levezeta, a kozgyiiles napirendjere javasolja:
I. Az alapszabaly modosftasa

2.

Vegyes iigyek

A kozgyiiles ajavasolt napirendet egyhangLI szavazassal elfogadta.

1. Napirendi pont:

A levezeto elnok atadja a szot Balint Allila egyesiileti elnoknek, aki a kozgyiiles korabbi
hatarozatara hivatkozva javasolja, hogy a kozgyiiles az Alapszabalyt olykeppen
modositsa, hogy legyen az alapszabalyban tiszteletbeli elnok valasztasa, illetve az etikai
bizottsag miikodesevel kapcsolatos nehany szabalyl valtoztasson meg.
A kozgyiiles rovid vita utan az alabbi hatarozatot hozza

912009.(05.28.) Kgy. hatarozat

A kozgyiiles egyhangu szavazassal az Alapszabaly olyakeppen modositja:
5.2. A kozgyiiles hataskoreben tartozik:

Az elnokseg, a feliigyelO-bizottsag, az etikai bizottsag tagjainak megvalasztasa,
felmentese, dijazasanak megallapitasa, valamint a tiszteletbeli elnoki cim
kozfelkialtassal torteno adomanyozasa es megvomisa.

A kozgyiiles Jelen pontot egyebekben nem szabalyozza.
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9. AZ ETlKAI BIZOTTSAG
A kozgyiiles 4 tsgli etikai bizottsagot valaszt. A tagok megbizatasa 5 evre sz6 1,
amely megbizatas meghosszabbithat6. A bizottsag dontcset minimu m 3 tag hozza.
A bizottsag ligyrendj et maga allapitja meg, tisztsegviseloit soraib61 valasztja.

Az etikai bizottsag fe ladata az Egyesliletnel felmerlilo etikai kerdesek vizsgalata,
donteshozatali javaslatok elOkeszitese, az etikai ajanlasok es etikai k6dex
letrehozasa.
A kozgyiiles Jelen pontot egyebekben nem szabalyozza.
Megallapitja, hogy az EgyesUlet alapszabalya a Jelen modositasokkal egyutt hatalyos.

2. Napirendi POllt:

A kozgyiiles megbizza dr. Kovacs Gabor ugyvedet a sZiikseges okiratok elkeszitesevel es
a valtozasok miatt a birosagi eljaras kezdemenyezesevel. Az ehhez szukseges
meghatalmazast az Egyesulet elnoke adja ki.
Miutan a Jelen levoknek, egyeb eszreveteluk, javaslatuk nem volt, az ulest levezeto
elnok a gyiilest 12 ora 35 perckor berekesztette.
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