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Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Michaletzky-Csikós Emese elnök megnyitja a közgyűlést, bejelenti, hogy a közgyűlés az
alapszabály értelmében a megjelentek számától függetlenül határozatképes, tekintettel arra,
hogy ez megismételt közgyűlés, az eredeti időpont 2015. április 28. 18:30 óra, jelen időpont
pedig 19:00 óra.
A jelenlévők felkérik Michaletzky-Csikós Emesét a közgyűlés levezetésére, aki a felkérést
elfogadja, javasolja a jegyzőkönyv vezetésére Kertész Ákost, a jegyzőkönyv hitelesítésére
Siposné Forgács Veronikát és Fodor Ádámot. A javaslatokat mind a felkértek, mind a
jelenlévők egyhangúlag elfogadják.
A közgyűlés napirendi pontjai a következők:
1. Bírósági végzés alapján alapszabály módosítása és annak elfogadása
2. Egyéb
A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.
1.

napirendi pont: Bírósági végzés alapján alapszabály módosítása és annak elfogadása
Michaletzky-Csikós Emese elnök tájékoztatja az egybegyűlteket, hogy az Egyesület a
közhasznú jogállása nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Fővárosi
Törvényszéknél, a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályi változásokra
tekintettel. A 2015. január 22-i közgyűlésen megszavazott módosításokon felül a
bíróság a 77.Pk.60.757/1999/22. számú végzésében újbóli hiánypótlásra szólította fel
az Egyesületet, és ennek eleget kell tegyen ezen Közgyűlés, az Egyesület melléklet
szerint egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadásával. Mindezek után az
Elnök a Közgyűlés elé terjeszti az Egyesület új, a változásokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapszabályát és ismerteti a bíróság végzésében kifejtett, jogszabályi
változásokra tekintettel indokolt Alapszabály módosításokat.
Michaletzky-Csikós Emese elnök megkérdezi, van-e valakinek egyéb hozzáfűzése az
Alapszabály módosításhoz.
Senkinek semmi hozzáfűzése nem lévén, szavazásra bocsátja a módosítások
elfogadását.

Guanó Barlangjáró Csoport
Közgyűlési Jegyzőkönyv
2015-04-28
1/2015.04.28. KGY. határozat:
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az ismertetett módosításokat, illetve az ennek
alapján külön íven megszövegezett, a változásokkal egységbe szerkesztett új
Alapszabályt, amely Alapszabály a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2.

napirendi pont: Egyéb
Micheletzky-Csikós Emese elnök megkérdezi van-e valakinek egyéb előadnivalója,
egyéb nem lévén megköszöni a részvételt, majd a közgyűlést berekeszti.

Budapest, 2015. április 28.
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