MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYVE
Felvéve 2019. október 27. napján 14:00 órai kezdettel,
a Magyar Iyengar Jóga Szövetség (továbbiakban: „Szövetség”) megismételt közgyűlésén.
A megismételt közgyűlés oka, hogy az első közgyűlési időpontban, 2019. október 24. 14:00
órakor az Amrita Jógaközpont -1111 Budapest, Bartók Béla út 34. I. emelet 3.-ban
a megjelent tagok száma alapján a közgyűlés határozatképtelen volt, ezért az Elnök a
közgyűlést berekesztette. A megismételt közgyűlést – az alapszabály 4.1.6. pontjában
foglaltak szerint - az eredeti meghívó szerint 2019. október 27. napján, 14:00 órakor az
eredeti helyen és változatlan napirendi pontok szerint kell megtartani. A megismételt
közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Megismételt közgyűlés helye:
Amrita Jógaközpont -1111 Budapest, Bartók Béla út 34. I. emelet 3.
A megjelent tagok nevét a mellékelt jelenléti ív tartalmazza. A közgyűlés az alapszabály
4.1.6 pontjában foglaltak szerint határozatképes, 55 szavazattal rendelkező tag a
közgyűlésen jelen van.
NAPIRENDI PONTOK:
1. A közgyűlés jegyzőkönyvét hitelesítő két tagnak a megválasztása;
2. Napirend elfogadása;
3. Tisztségviselők megválasztása,
mivel az Elnökség
valamennyi tagja
lemondott.
a) A Szövetség új Titkárának megválasztása. Titkár jelöltek: Sárig Hajnalka,
Ábrahám Kata.
b) A Szövetség új Kincstárnokának megválasztása. Kincstárnok jelöltek: Vincze
Ilona, Lövey Bálint.
c) A Szövetség új Alelnökének megválasztása. Alelnök jelöltek: Tolner Mária,
Veres Mónika.
d) A Szövetség új Elnökének megválasztása. Elnök jelölt: Beregszászi Gabriella.
4. A Szövetség székhelyének áthelyezése a jelen határozat meghozatalának
napjával a következő címre: 2030 Érd Szent István út 82. (helyrajzi szám:
14824), és az alapszabály alábbiak szerinti módosítása.
5. 3 főből álló felügyelő bizottság felállítása, és 3 fő felügyelő bizottsági tag három
évre történő megválasztása, tekintettel arra, hogy a Szövetség tagjainak száma
a 100 főt meghaladta. Jelöltek:
Dr. Drimál István, Dr. Romány Anna, Vincze Ilona, Bencze Attila, Román Judit,
Richter Katalin, Tolner Mária
Ezzel egyidejűleg az alapszabály fentiek szerinti módosítása.

1.

A közgyűlés jegyzőkönyvét hitelesítő két tag megválasztása;

Répássy Erika, a Szövetség Elnöke indítványozza Bencze Attila és Lövey Bálint tagoknak a
közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőként történő megválasztását. Répássy Erika felhívja a
tagokat, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról.
A megjelentek a javaslat megtárgyalása után igen: 55, ellenszavazat: 0 és tartózkodás: 0
szerint meghozták az alábbi:
1/2019.10.27. KGY sz. határozatot:
A közgyűlés megválasztja Bencze Attila és Lövey Bálint tagokat a jegyzőkönyv
hitelesítőinek.

2.

Napirend elfogadása;

Az Elnök felolvassa a meghívóban megjelölt napirendi pontokat, majd felhívja a tagokat,
hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.
A megjelentek a javaslat megtárgyalása után igen: 55, ellenszavazat: 0 és tartózkodás: 0
szerint meghozták az alábbi:
2/2019.10.27. KGY sz. határozatot:
A közgyűlés a meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja.

3.

 isztségviselők megválasztása, mivel az Elnökség valamennyi tagja lemondott.
T
A. A Szövetség új Titkárának megválasztása. Titkár jelöltek: Sárig Hajnalka,
Ábrahám Kata.
B. A Szövetség új Kincstárnokának megválasztása. Kincstárnok jelölt: Vincze
Ilona, Lövey Bálint.
C. A Szövetség új Alelnökének megválasztása. Alelnök jelöltek: Tolner Mária,
Veres Mónika.
D. A Szövetség új Elnökének megválasztása. Elnök jelölt: Beregszászi Gabriella.

Az Elnök felolvassa a tisztségviselő jelöltek nevét, majd felhívja a tagokat, hogy titkos
szavazással adják le szavazataikat. A megjelentek leadják szavazataikat, majd azok
összeszámlálása után az Elnök felolvassa az egyes jelöltekre leadott összesített szavazatok
számát:
Titkár:
Sárig Hajnalka
13 szavazat
Ábrahám Kata
41 szavazat
Kincstárnok:

Lövey Bálint

38 szavazat

Vincze Ilona

17 szavazat

Alelnök:

Tolner Mária
Veres Mónika

13 szavazat
41 szavazat

Elnök:

Beregszászi Gabriella

41 szavazat

Az Elnök kihirdeti a
3/2019.10.27. KGY sz. határozatot:
A Szövetség új titkára Ábrahám Kata, új kincstárnoka Lövey Bálint, új alelnöke Veres
Mónika, új elnöke Beregszász Gabriella.

4. A Szövetség székhelyének áthelyezése a jelen határozat meghozatalának napjával a
következő címre: 2030 Érd Szent István út 82., helyrajzi szám: 14824, és az alapszabály
alábbiak szerinti módosítása. A székhely áthelyezése azért vált szükségessé, mert a
Szövetség jelenlegi székhelyeként szolgáló ingatlan tulajdonosai székhelyhasználathoz
adott engedélyüket 2019. október 31. napjával visszavonták.
Az Elnök felhívja a tagokat, hogy szavazzanak a székhely áthelyezés elfogadásáról.
A megjelentek a javaslat megtárgyalása után igen: 54, ellenszavazat:1 és tartózkodás:
0 szerint meghozták az alábbi:
4/2019.10.27. KGY sz. határozatot:
Az Alapszabályban a székhely az alábbiak szerint módosul:
eredeti

1. AZ EGYESÜLET NEVE
a) Az egyesület neve: Magyar Iyengar
Jóga
Szövetség ( a továbbiakban
„Szövetség”) A Szövetség angol neve:
Iyengar Yoga Association of Hungary. A
Szövetség székhelye: 1111 Budapest
Bartók Béla út 34. (Amrita Jógaközpont
címén)

módosítás

1. AZ EGYESÜLET NEVE
a) Az egyesület neve: Magyar Iyengar
Jóga Szövetség ( a továbbiakban
„Szövetség”) A Szövetség angol neve:
Iyengar Yoga Association of Hungary. A
Szövetség székhelye: 2
 030 Érd Szent
István út 82. helyrajzi szám: 14824
(Manipura Jóga Stúdió címén)

5.
3 főből álló felügyelő bizottság felállítása, és 3 fő felügyelő bizottsági tag három évre
történő megválasztása, tekintettel arra, hogy a Szövetség tagjainak száma a 100 főt
meghaladta. Ezzel egyidejűleg az alapszabály szükség szerinti módosítása. Felügyelő
Bizottsági tag jelöltek:
Dr. Drimál István, Dr. Romány Anna, Vincze Ilona, Bencze Attila, Román Judit, Richter
Katalin, Tolner Mária
Dr Romány Anna jelzi, hogy visszavonja a jelölésének elfogadását. Az Elnök felkéri a
tagokat, hogy Dr. Romány Anna nevét húzzák ki a szavazólapon.
Az Elnök felhívja a tagokat, hogy szavazzanak a Felügyelő Bizottsági tagokról.
A megjelentek leadják szavazataikat, azok összeszámlálása után felolvassa a szavazatok
számát:
Dr. Drimál István
Dr. Romány Anna
Vincze Ilona
Bencze Attila
Román Judit
Richter Katalin
Tolner Mária

28 szavazat
0 szavazat
9 szavazat
41 szavazat
39 szavazat
38 szavazat
11 szavazat

majd azok összeszámlálása után az Elnök kihirdeti az

5/2019.10.27. KGY sz. határozatot:
A Felügyelő Bizottság újonnan megválasztott tagjai:
Román Judit, Richter Katalin, Bencze Attila
Az alapszabály az alábbi 4.4 ponttal egészül ki:
„4.4. Felügyelőbizottság
4.4.1. A Felügyelőbizottság összetétele. A Felügyelőbizottság az Egyesület felügyelő
szerve. A Felügyelőbizottság 3 tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait és elnökét a
Közgyűlés az Egyesület tagjai közül választja meg legfeljebb 3 éves időtartamra. A
Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók.
4.4.2. A Felügyelőbizottság feladata és hatásköre. A Felügyelőbizottság jogszerűségi
és célszerűségi szempontból felügyeli az Egyesület teljes gazdálkodását és
működését, különösen a vagyoni eszközöknek jogszabályokban meghatározott
módon történő felhasználását. A Felügyelőbizottság köteles a döntéshozó szerv elé
kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a
döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A Felügyelőbizottság az észrevételeit a
Közgyűléssel, az Elnökséggel közli. A Felügyelőbizottság a tevékenységéért kizárólag
a Közgyűlésnek felelős.

4.4.3. A Felügyelőbizottság működése.
1. A Felügyelőbizottság rendszeresen köteles ellenőrizni az Egyesület
gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, az Egyesület Alapszabály szerinti
működését, valamint az Alapszabályban foglaltak betartását, valamint az
Alapszabály és a Közgyűlés határozatainak végrehajtását és betartását.
2. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának
megfelelően a Közgyűlést vagy az Elnökséget tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
3. A Közgyűlést vagy az Elnökséget a Felügyelőbizottság indítványára –
annak megtételétől számított 30 napon belül - intézkedés céljából össze
kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés és az
Elnökség összehívására a Felügyelőbizottság is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni
a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
4.4.4. A Felügyelőbizottság üléseinek összehívása és határozathozatal. A
Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Az ülést a
napirend közlésével az Elnök hívja össze, legalább 8 nappal megelőzően. A
Felügyelőbizottság összehívását – a napirend megjelölésével – bármely
felügyelőbizottsági tag kezdeményezheti. Amennyiben az Elnök 8 napon belül az
összehívásról nem intézkedik, úgy a kezdeményező tag, vagy a tagok jogosultak az
felügyelőbizottsági ülésének összehívására. Ha az ülés nem szabályszerűen lett
összehívva, a Felügyelőbizottság határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag
jelen van és a határozathozatal ellen senki sem tiltakozik. A napirendet írásbeli
igazolható módon mell küldeni a Felügyelőbizottság tagjai számára. Írásbeli
igazolható módon történő megküldésnek minősül az ajánlott vagy tértivevényes
küldeményként, vagy a tag az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés is.
A Felügyelőbizottság határozatait – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése
hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.”

***
További indítvány vagy hozzászólás nem lévén, az Elnök megköszönte a tagoknak, hogy
eljöttek, és 14:45 órakor berekesztette a közgyűlést.

Kelt: Budapest, 2019. október 27.

…………………………………..
Beregszászi Gabriella
Elnök

…………………………………..
Ábrahám Kata
Titkár, jegyzőkönyv-vezető

A fentiek hiteléül:

…………………………………..
Bencze Attila
tag, jegyzőkönyv hitelesítő

………………………………..
Lövey Bálint
tag, jegyzőkönyv hitelesítő

