REKORE KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYV
Időpont: 2011. május 28.
Résztvevők: Jelenléti ív szerint
Dr. Lakatos Anna Elnök megnyitja a közgyűlést és javaslatot kér a levezető elnök, a jegyzőkönyvezető
és a jegyzőkönyvet hitelesítők személyére.
A közgyűlés levezető elnöknek javasolja: Dollenstein Jánost
A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
A közgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Igali Zsófiát
A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
A közgyűlés jegyzőkönyvet hitelesítőknek javasolja: Vitézné Kerék Gertrúdot és Bodor Zoltánt
A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
A jelenlévők létszáma alapján levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.
A levezető elnök megnyitja a közgyűlést és ismerteti a meghirdetett napirendi pontokat.
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A 2010. évi beszámoló megvitatatása
Egyesületi tagok kizárása
A 2011. évi költségvetés megvitatása
Elnökség tagjainak megválasztása
Elnökválasztás
Új tagok felvétele
Alapszabály módosításának elfogadása
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Jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták.
1. Napirendi pont - A 2010. évi beszámoló megvitatatása
Levezető elnök ismerteti az Egyesület 2010. évi beszámolóját.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2010. évi beszámolót.
2. Napirendi pont – Egyesületi tagok kizárása
Levezető elnök a közgyűlés elé tárja a tagdíjat nem fizető tagok névsorát, egyúttal javaslatot
tesz az Egyesület rendes tagjainak sorából való kizárásukra.
Tag neve
Sárközy Lajosné
Schwarczkopf Beáta
Székely Márta
Takács Ágnes Margit
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A közgyűlés fenti arányban elfogadja a tagdíjat nem fizető tagok kizárását az Egyesület rendes
tagjainak sorából.
3. Napirendi pont - A 2011. évi költségvetés megvitatása
Levezető elnök ismerteti az Egyesület 2010. évi költségvetését.
A közgyűlés 14 igen 1 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett elfogadja a 2010. évi
költségvetését.
4. Napirendi pont - Elnökség tagjainak megválasztása
Levezető elnök javaslatot tesz arra, hogy az Elnökség megválasztásához 3 szavazatszámlálót
válasszanak meg.
Levezető elnök javaslatot kér a szavazatszámlálók személyére.
A közgyűlés szavazatszámlálónak javasolja:
Babits Bernadett, Gráf Ottó, Hortobágyi Éva
A közgyűlés egyhangúlag Gráf Ottót szavazatszámlálónak választja.
A közgyűlés 14 igen 1 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett Babits Bernadettet
szavazatszámlálónak választja.
A közgyűlés 14 igen 1 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett Hortobágyi Évát
szavazatszámlálónak választja.

Levezető elnök felhívja a közgyűlésen résztvevőket, hogy terjesszék elő javaslataikat az 5 tagú
elnökség tagjaira.
Levezető elnök megállapítja, hogy elnökségi tagságra az alábbi személyek lettek jelölve:
Igali Zsófia
Parti Mónika
Jávor Éva
Bodor Zoltán
dr. Lakatos Anna
Levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés szavazzon arról, hogy elfogadja-e Igali Zsófia, Parti
Mónika, Jávor Éva,Bodor Zoltán és dr. Lakatos Anna Elnökségi tagnak való jelölését.
A közgyűlés egyhangúan elfogadja Igali Zsófia, Parti Mónika, Jávor Éva, Bodor Zoltán és dr.
Lakatos Anna Elnökségi tagnak való jelölését.
Levezető elnök javasolja, hogy titkos szavazás keretében a jelöltek elnökségi taggá való
megválasztásáról szavazzon a közgyűlés.
A titkos szavazás eredményét a – szavazatszámlálók által történt összesítést követően –
levezető elnök a közgyűlés elé tárja:
A közgyűlés egyhangúan elnökségi tagnak választotta Igali Zsófiát, Parti Mónikát, Jávor Évát,
Bodor Zoltánt és dr. Lakatos Annát.
Az Elnökség megválasztott tagjai kijelentik, hogy az Elnökségi tagságot, elfogadják, azzal
kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvben, illetve a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
CLVI. törvényben írt kizáró okok velük szemben nem állnak fenn. Így különösen a többi
Elnökségi taggal hozzátartozói viszonyban nem állnak, illetve sem a többi Elnökségi taggal,
sem az alapítóval sem munkajogi, sem gazdasági, sem semmilyen egyéb érdekeltségi
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jogviszonyuk nem áll fenn. Kijelentik továbbá, hogy nem voltak vezető tisztségviselői más
olyan közhasznú szervezetnek, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását
nem egyenlítette ki.
Kijelentik továbbá, hogy az Alapszabály tartalmát ismerik, az abban foglaltakat magukra
nézve kötelezőnek fogadják el.
5. Napirendi pont – Elnökválasztás
Levezető elnök felhívja a közgyűlésen résztvevőket, hogy terjesszék elő - az 5 tagú
elnökségből - az elnök személyére javaslataikat.
Levezető elnök megállapítja, hogy az elnöki tisztségre 14 igen 1 tartózkodás és 0 nem
szavazat mellett egyedül dr. Lakatos Anna lett jelölve.
Levezető elnök javasolja, hogy titkos szavazás keretében szavazzanak az Egyesület elnökének
megválasztásáról.
A titkos szavazás eredményét a – szavazatszámlálók által történt összesítést követően –
levezető elnök a közgyűlés elé tárja:
A közgyűlés 14 igen 1 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett az Egyesült elnökének
választotta dr. Lakatos Annát.
6. Napirendi pont – Új tagok felvétele
Levezető elnök ismerteti a rendes tagként felvételét kérő személyek névsorát:
Pászli Herta
Tóth Árpád
Garay Dóra
Garay Zsófia
Szulyák Eleonóra
Taskó Bernadett
Balla Györgyi
Ba Julianna
Ritterwaldné Lantos Ágnes
Szabó Veronika
Gortka István
Ördögh László
Levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés szavazzon arról, hogy elfogadja-e fenti személyek
rendes tagként való felvételét az Egyesület rendes tagjainak sorába.
A közgyűlés egyhangúan elfogadja a rendes tagok sorába való felvételét az alábbi
személyeknek:
Pászli Herta
Tóth Árpád
Garay Dóra
Garay Zsófia
Taskó Bernadett
Balla Györgyi
Ba Julianna
Ritterwaldné Lantos Ágnes
Szabó Veronika
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Gortka István
Ördögh László
A közgyűlés 12 igen 3 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett veszi fel a rendes tagok sorába
Szulyák Eleonórát.
A közgyűlés 11 igen 4 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett veszi fel a rendes tagok sorába
Gortka Istvánt.

Levezető elnök ismerteti a tiszteletbeli tagnak jelöltek névsorát:
Németh Orsolya
Kroll Zsuzsanna
Veresné Molnár Julianna
Levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el fenti személyek tiszteletbeli tagként
való felvételét az Egyesület tagjainak sorába.
A közgyűlés egyhangúan elfogadja Németh Orsolya, Kroll Zsuzsanna és Veresné Molnár
Julianna tiszteletbeli tagként való felvételét az Egyesület tagjainak sorába.

7. Napirendi pont - Alapszabály módosításának elfogadása
Elnök ismerteti a fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új
Alapszabályt.
A Közgyűlés a módosítással egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabályt egyhangúan
elfogadja.
8. Napirendi pont - Egyéb
A közgyűlésen egyéb megvitatandó téma nem merült fel.
Levezető elnök a közgyűlést lezárja.

Budapest, 2011. május 28.

_________________________
Dollenstein János
levezetőelnök

_________________________
Igali Zsófia
jegyzőkönyvvezető

_________________________
Vitézné Kerék Gertrúd
jegyzőkönyv hitelesítő

_________________________
Bodor Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő
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