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_________________       ________________     _________________     _________________                                                         

   jegyzőkönyvvezető                   hitelesítő                        hitelesítő                    szavazatszámláló 

14.00 László János (LJ) elnök köszönti a jelenlevő 7 (hét) főt és közli, hogy a 2014. augusztus 30-án 

14:00-ra összehívott közgyűlés nem határozatképes, ezért a közgyűlési meghívóban írtaknak 

megfelelően megismételt közgyűlést hív össze 2014. augusztus 30-án 14:30 órára. Az ismételt 

közgyűlés a jelenlevők számától függetlenül határozatképes. 

 

14.30 László János (LJ) elnök ismételten köszönti a jelenlevőket. Felkéri a jelenlevőket a közgyűlés 

levezető elnökének elfogadására, a lebonyolítást segítő személyek megválasztására (önkéntes 

jelöltek). 

 

Levezető elnök: László János (LJ) 

 

LJ felkéri a regisztrációs asztalnál a mandátumvizsgálatot végző Lagler Nórát, hogy ismertesse a 

közgyűlésen megjelentek létszámát. A szavazás egyszerű szótöbbséggel fog történni. A létszám 9 

fő. 
 

14.35 Szavazás 

 

 

 

A közgyűlés László Jánost levezető elnöknek egyhangúlag (9 igen szavazattal, ellenszavazat és   

tartózkodás nélkül) elfogadta. 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők:  

 

 

 

 

 

 

  

Szavazás témája Igen Nem Tartózkodott 

László János elfogadása levezető elnökként 9 0 0 

Szavazás témája Igen Nem Tartózkodott 

Szarka Péter elfogadása jegyzőkönyvvezetőnek 9 0 0 

Szavazás témája Igen Nem Tartózkodott 

Radics Miklós és Töreki Attila  elfogadása jegyzőkönyv 

hitelesítőnek 

9 0 0 
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_________________       ________________     _________________     _________________                                                         

   jegyzőkönyvvezető                   hitelesítő                        hitelesítő                    szavazatszámláló 

14. 30  Napirendi pontok ismertetése 

 Levezető elnök, lebonyolítást segítők megválasztása, napirend elfogadása,  

 Alapszabály módosítás a bíróság által jelzett szempontok alapján,  

 

 Szavazás 

 

 

 

 

 

A közgyűlés a fenti napirendi pontokat egyhangúlag (9 igen szavazattal, ellenszavazat és   

tartózkodás nélkül) elfogadta. 

 

14.38 Alapszabály-módosítás: ismerteti LJ. 
. 

 

15.00 Kérdések, hozzászólások 

 

 

15.40 Szavazás a módosított alapszabály elfogadásáról 

 

 

 

 

A közgyűlés a módosított új alapszabályt egyhangúlag (9 igen szavazattal, ellenszavazat és   

tartózkodás nélkül) elfogadta. 

 

 

15.50 A közgyűlés lezárása 

 

 

Budapest, 2014 augusztus 30.  

Szavazás témája Igen Nem Tartózkodott 

Napirend elfogadása 9 0 0 

Szavazás témája Igen Nem Tartózkodott 

A fentiekkel módosított új alapszabály elfogadása 9 0 0 


