Auroville Magyarország Közhasznú Egyesület2016os Ülésének Jegyzőkönyve
Készült: 2016. május 28, Mezőkövesd, Alma utca 91 szám alatt.
Jelen vannak: 10 fő a mellékelt jelenléti iv szerint
Jelenlévő tagok felkérik Szabó Ágnest a közgyűlés levezetésére, valamint Erdélyi Zsoltot a jegyzőkönyv
vezetésére, Szikora Lászlót és Kovács Györgyöt pedig a jegyzőkönyv hitelesítésére, akik ezen
tisztségeket elfogadják.
Nagyné nagy Katalin ismerteti a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Taggyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása
Levezető elnök, jegyzőkönyvvezetők és hitelesítők megválasztása
Taggyűlés napirendjének ismertetése és elfogadása
Alelnök beszámolója 2015.évi tevékenységről
Elnök ismertetője a 2015. évi pénzügyi és közhasznúsági jelentésről
Határozathozatal a 2015. évi beszámoló elfogadásáról
Az egyesület közhasznú egyesület helyett egyesületté változásának bejelentése
Szabó Ágnes és Tímár László bejelentése

1. Napirendi Pont: Nagyné Nagy Katalin egyesületi elnök:Az egyesületi tagok több mint 50%a
megjelent, így a közgyűlés határozatképes.
4. Napirendi Pont: Nagy Boglárka Alelnök beszámolója 2015.évi tevékenységről
Az alelnök az elnökség képviseletében beszámol az Egyesület 2015 évi tevékenységéről. Az Elnök kéri
hogy a taggyűlés a beszámolót fogadja el.
Az Elnök szavazást kér:
A taggyűlés 1/2016.május 28számú határozata. A taggyűlés 10 igen szavazattal ellenszavazat nélkül
döntött arról, hogy az elnökség éves beszámolóját elfogadja.
5. Napirendi Pont: Nagyné Nagy Katalin elnök ismertetője a 2015 évi pénzügyi beszámolót is tartalmazó
közhasznúsági jelentésének tartalmáról
Nagyné Nagy Katalin ismerteti a 2015ös közhasznúsági jelentést
 Pénzügyi beszámolót
 Közhasznúsági tevékenységek bemutatása
6. Napirendi Pont: Határozathozatal az egyesület 2015 évi közhasznúsági jelentésének elfogadása
tárgyában.
Az elnökség javasolja hogy a taggyűlés a jegyzőkönyv I.szmellélketeként csatolt 2015 évi
közhasznúsági jelentését fogadja el.
Az Elnök szavazást kér:
A taggyűlés 2/2016.május 28számú határozata. A taggyűlés 10 igen szavazattal ellenszavazat nélkül
döntött arról, hogy az elnökség közhasznúsági jelentését elfogadja.
7. 8. Napirendi Pont:Az elnök bejelenti hogy a tavalyi módosítási kérelem jogerőre emelkedett, így
közhasznúr egyesületről egyesületre változtunk, az AquaRelaxáció védjegy jogát is e szerint
módosítottuk. Szabó Ágnes és Tímár László bejelentik hogy egyéb elfoglaltságaik miatt 2017es évtől
nem lesznek tagjai egyesületünknek.
Ezt követően további hozzászólás, kérdés nem volt.
Az elnök a közgyűlést bezárta.
A jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív és a közhasznúsági jelentés
Szikora László
Hitelesitő

Szabó Ágnes
Levezető Elnök

Kovács György
Hitelesitő

