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A szervezet neve: NET Oktatási és Kulturális Egyesület

Jegyzőkönyv 

1. A szerv neve: közgyűlés
a. közgyűlés           b. elnökség              c. kuratórium             d. egyéb:

2. Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra): 

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:

1. Ádám Zoltán
2. Böszörményi Anita
3. Böszörményi Györgyné
4. ifj. Böszörményi György
5. Csáki Zsolt
6. Fülöp Richárd
7. Horváth Gábor
8. Horváth Péter
9. Horváth Zsuzsanna

4.  Az  ülésen  jelen  lévők  levezető  elnököt,  jegyzőkönyvvezetőt  és  (kizárólag    közg  yűlés
esetében) két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak.

Levezető elnök neve: Horváth Gábor
Jegyzőkönyvvezető neve: Csáki Zsolt

Jegyzőkönyv hitelesítők neve (közgyűlés esetén): Horváth Péter, Fülöp Richárd

5.  Levezető  elnök a  határozatképesség  vizsgálata  során  a  megjelentek  számára  tekintettel
megállapítja, hogy az   ülé  s/közg  yűlés   határozatképes.

6. Napirend

Napirendi pontok:
I.) Közhasznúvá válás
II.) 2017-es évi célok

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.
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7. Határozathozatal 

I. Közhasznúvá válás

A levezető elnök megkérte a jelenlévőket, hogy tegyenek javaslatot az új alapszabály tervezet 
kiegészítésére. Mivel az alapszabály tervezet az OBH-s minta alapján készült, a célokkal 
kapcsolatban pedig eddig is egyetértés volt, ezért nem érkezett javaslat.

Ezután a levezető elnök megkérte a jelenlévőket, hogy nyílt szavazással támogassák az új 
alapszabályt. A szavazáson 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás volt. A levezető elnök a 
határozatképességet megállapította.

1/2017 (I.1.) számú határozat
A NET Oktatási és Kulturális Egyesület közgyűlése elfogadta a közhasznú alapszabályt.

(Az egyesület közhasznú alapszabályát a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

II.) 2017-es évi célok

A levezető elnök megkérte a Horváth Gábor elnököt, hogy ismertesse a 2017-es célokat:
• A gyermekek sportolását támogató videós összefoglalók készítését több év után 

továbbra is folytatjuk önkéntes munkában, ugyanis a közhasznúvá válás után anyagi 
támogatásokra számíthatunk.

• Az egyesület bekerül az Iskolai Közösségi Szolgálat munkaadói közé.

A levezető elnök ismertette, hogy a következő közgyűlésig is változhatnak a feladatkörök 
annak megfelelően, hogy ki hogyan tudja ellátni feladatát és ki mit vállal. Az esetleges új 
feladatokat az Elnökség szóban adja ki és szóban fogadják el.

Ezután a levezető elnök megkérte a jelenlévőket, hogy fogadják el a kiosztott feladatokat és 
szavazással hitelesítsék azt. A szavazáson 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás volt. A levezető 
elnök a határozatképességet megállapította.

2/2017 (II.1.) számú határozat
A NET Oktatási és Kulturális Egyesület a tagjai elfogadják a kiosztott feladatukat és ezek 
jövőbeni szóbeli változtathatóságukat.

Az elnök kijelentette, hogy a következő közgyűlést a Bíróság határozathozatala utáni hétvégén
tartjuk.

Egyéb napirend és több hozzászólás nem volt, a levezető elnök ezért a jelenlévőknek 
megköszönte a megjelenését és az alakuló közgyűlést berekesztette.
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Kelt:

Aláírások:

…............................................
levezető elnök                 

…............................................
jegyzőkönyvvezető                 

…............................................
jegyzőkönyv hitelesítő tag (közgyűlés esetén)           

…............................................
jegyzőkönyv hitelesítő tag (közgyűlés esetén)          

Tanú:                                                                                          Tanú:

neve:                                                                                           neve:
lakóhelye:                                                                                   lakóhelye:
személyi igazolvány száma:                                                       személyi igazolvány száma:


