KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
Felvéve 2017. november 24. napján 15 órai kezdettel,
a Magyar Iyengar Jóga Szövetség (továbbiakban: „Szövetség”) közgyűlésén.

Közgyűlés helye: Amrita Jógaközpont -1111 Budapest, Bartók Béla út 34. I. emelet 3.
Közgyűlés ideje: 2017. november 24. 15.00 óra
A megjelent tagok nevét a mellékelt jelenléti ív tartalmazza.
A közgyűlésen, 6 szavazattal rendelkező tag jelent meg.
NAPIRENDI PONTOK:
1. A közgyűlés jegyzőkönyvét hitelesítő két tagnak a megválasztása
2. Napirend elfogadása;
3. Az Alapszabály (A Magyar Iyengar Jóga Szövetség Alapszabálya) módosításának elfogadása

Kovács Adrienn a Szövetség elnöke köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a Közgyűlés a
meghirdetett 15 órai időpontjában a Szövetség 107 szavazásra jogosult tagja közül 6 szavazattal
rendelkező tag van jelen, ezért a közgyűlés határozatképtelen.
A megismételt közgyűlést – az alapszabály 4.1.6. pontjában foglaltak szerint - az eredeti meghívó
szerint 2017. november 24. napján, 16.00 órakor az eredeti helyen és változatlan napirendi pontok
szerint kell megtartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes.

MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYVE
Közgyűlés helye:Amrita Jógaközpont, 1111 Budapest, Bartók Béla út 34. I. emelet 3.
Közgyűlés ideje: 2017. november 24. napja 16.00 óra
Jelen vannak: 6 szavazati joggal rendelkező tag a mellékelt jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)
1. Napirendi pont. A közgyűlés jegyzőkönyvét hitelesítő két tag megválasztása
Kovács Adrienn, a Szövetség Elnöke indítványozza Angyal Enikő és Kovács Adrienn tagoknak a
közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőiként történő megválasztását. Az Elnök felhívja a tagokat, hogy
szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról.
Az Elnök megállapítja, hogy 6 jelen lévő szavazattal a közgyűlés határozatképes.
A megjelentek a javaslat megtárgyalása után igen: 6, ellenszavazat: 0 és tartózkodás: 0 szerint meghozták
az alábbi:
1/ 2017.11.24. KGY sz. határozatot:
A közgyűlés megválasztja Angyal Enikő és Kovács Adrienn tagokat a jegyzőkönyvet hitelesítőinek.

2. Napirendi pont: napirendi pontok elfogadása.
Az Elnök felolvassa a meghívóban megjelölt napirendi pontokat, majd felhívja a tagokat, hogy szavazzanak
a napirendi pontok elfogadásáról.
Az Elnök megállapítja, hogy 6 jelen lévő szavazattal a közgyűlés határozatképes.
A megjelentek a javaslat megtárgyalása után igen: 6, ellenszavazat: 0 és tartózkodás: 0 szerint meghozták
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az alábbi:
2/ 2017.11.24. KGY sz. határozatot:
A közgyűlés a meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja.

3. Napirendi pont: Az Alapszabály (A Magyar Iyengar Jóga Szövetség Alapszabálya) módosításának
elfogadása
Az Elnök tájékoztatta a tagokat, hogy az Alapszabályt módosítani kell. A módosítási javaslatokat az Elnök
a tagok részére felolvasta, majd kérte a tagokat, hogy döntsenek a Alapszabály módosításának
elfogadásáról.
A tagok részéről a javasolt módosításokhoz megjegyzés nem érkezett.
Az Elnök szavazásra bocsátja a napirendi pontot és megállapítja, 6 jelen lévő szavazattal a közgyűlés
határozatképes.
A megjelentek a javaslat megtárgyalása után igen: 6, ellenszavazat: 0 és tartózkodás: 0 szerint meghozták
az alábbi:
3/ 2017.11.24. KGY sz. határozatot:
A közgyűlés a jelen határozat meghozatalának napjával a meghívóban csatolt módosított Alapszabályt
elfogadta.

* * *
További indítvány vagy hozzászólás nem lévén, az Elnök megköszönte a tagoknak, hogy eljöttek, és 16:30
órakor berekesztette a közgyűlést.
Kelt: Budapest, 2017. november 24.

Fenyvesi Judit
Titkár, jegyzőkönyv-vezető

Kovács Adrienn
Elnök, levezető elnök

A fentiek hiteléül:

Angyal Enikő
tag, jegyzőkönyv hitelesítő

Kovács Adrienn
tag, jegyzőkönyv hitelesítő
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