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JE GyzőKöNw rözevűrcsnőt
mely készült a Lengyel Jövőjéért EgyesüIet (Elnök: Milleiné Kelemen Csilla, Bírósági
nYilvantartásba vételi szám.: 1150 (}.Iyilvrintarlásba vételről rendelkező jogerős bírósági hatfuozit,
kelte: Pk. 6001212000/3,2000.03.09), székhelye: 7184 Lengyel, Petőfi u.53.) 2016. ápriiis 28. 16.00
órakor megtartott közgyúlésről a társaság székhelyén

Jelen vannak: Fábiánné szabados zsuzsanna elnök
Milleiné Kelemen Csilla tag, jegyzőkönyv hitelesítő
Heppenheimer Judit tag, jegyzőkönyv hitelesító
Fábiánné Lacza Csilla tag
Német Szilvia tag
Braun János tag
Molnárné Kovács Mrária tag, jegyzőkönl.wezető
Lőrincz Andrea tag
Lőrincz Diána tag
István Krisztina tag
Dikó Xénia tag
Sarközi Józsefné tag
Buzási Ildikó tag
Szlobodicsné Kelemen Teréz tag

Fábiánné Szabados Zsuzsanna elnök: köszönti a jelen lévóket és megállapítja, hogy tagok
gyÚlésének összehívása szabályszerúen történt, a 14 íagbőI 14 tag jelen varr. Mivel a tagok több
mint7í széaa|éka megjelent így a gyűlése hatátozaíképes.
Ez utrán javasolj a, bogy az ülés jegyzőkönywezetőle Molrrámé Kovács Máriá, hitelesítői, pedig
Heppenlreimer Judit és Milleiné Kelemen Csilla legyenek. Továbbá kóri, a meghívóban közölt
napirendet fogadja el a közgyűlés. Majd ismerteti a meghívóban is kihildött napirendet:

Napirendi pontok:
1. Alapszabály lnódosítása
2. Eglebek

Fábiánné szabados zsuzsanna elnök szavazásra teszi fel a határozati iavaslatot. melvet a
ielenlévők 14 igen szavazattal. nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadtak,

Lengyel Jövőjéért Egyesület
7 12016 (lV .28.) számű határozata

a Lengyel Jövőjéért Egyesület 2016,04,28-ai jegyzőkönlwének vezetésérő|
A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül jegyzőkönywezetőnek Molnárné Kovács Máriát,

Lőrincz Andreát és Heppenheimer Juditott és Milleiné Kelemen Csillát megválasztotla, a napirendet
v áltoztatás nélkül elfo gadta.

Felelős: Fábiánné szabados zsuzsanna elnök
Hatriridó: 20I 6. április 28.

L Alapszabáll, mótlosítása

Napirend tárgvalása
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Fábiánné Szabados Zsuzsanna elnök elmondja, ltogy az egyesület alapszabályitt az előző
közgyűlésen módosítottuk, de a szekszardi törvényszék még talált hiányosságokat az e

alapszabályunkb an, ezérí azt ismételten módosítani ke11, különben a benyújtott változásbejegyzés

nem kerül elfogadásra. A Szeskszárdi törvényszéktől kapott végzés alapj án Milleiné Kelemen Csilla
tag tarsunkkal együtt küavítottuk az egyesületiink alapszabályát. Eztttán ismereti a jelenlévőkkel a

jegyzőkönyv melléltletét képező új módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabálY.
A tagok a gyűlés megkezdése előtt a közétett az a\apszabályt már átolvasták. A napirendi ponthoz

kérdés és hozzászólás nem érkezett. A jelenlévő tagok az alapszabályt megfelelőnek találják,

szavazat és tartózkodás nélkül elfogadtak.

Lengyel Jövőjéért Egyesület
8/2016 (IV.28.) számű határozata

a Len gyel Jövőj éért E gyesület Alaps zabá|y ának elfogadás áról

A Lengyel Jövőjéér1 Egyesület tagjai kinyilvánítják, hogy ajegyzőkönyv mellékletét képező

módosított egységes szerkezetbe foglalt alapszabáll elfogadj ák,

Az alapszabáIy 2016. április 29{ől hatályos.

Felelős; Fábiánné szabados zsuzsanna elnök
Hataridő: folyamatos

Fábianné Szabados Zsuzsanna elnök egyéb napirendi pont és hozzásző|ása hiányában megköszÖni a

tagok részvételét és a közgyíilést ülést 16:30 őrakor bezáqa.

Lengyel, 2016. április 28.
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