JEGYZŐKÖNYV
az Etyeki Borút Egyesület 2017. 05. 30-án tartott közgyűléséről.
Az ülés helye: Etyek, Alcsúti út 1.
levezető elnök: dr. Fetzer Csaba ( továbbiakban Elnök)
Jegyzőkönyvvezető: Kummer Orsolya
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Kattra Imre
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Orosz Gyula
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint
Napirendi pontok:

1. A 2016. évi munka és pénzügyi beszámolók elfogadása
2. Az Egyesület éves költségvetésének elfogadása
3. A 2017. évi munkaterv elfogadása
Az Elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, mivel a 39
egyesületi tagból jelen van 5, ami nem éri el az 50 % + 1 főt. Változatlan napirenddel, ugyanazon helyszínen
a közgyűlést újra összehívja, mely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetésére: Kummer Orsolya személyében, valamint a jegyzőkönyv
hitelesítők személyére: Kattra Imre és Orosz Gyula. A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők
személyére tett javaslatot a levezető elnök egyenként szavazásra bocsátotta. Megállapítja, hogy a
jelenlevők a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét egyhangúlag (5 igen szavazattal)
elfogadták.
Az Elnök a napirendi pontokat szavazásra bocsátja, majd megállapítja,
hogy a jelenlévők a napirendi pontokat egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadták.
1. - napirendi pont – A 2016. évi munka és pénzügyi beszámoló elfogadása
A Közgyűlés tagjai előzetesen, írásban megkapták az éves beszámolók Felügyelő Bizottság által jóváhagyott
tervezetét. Az éves beszámolókkal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el.
Határozat: a Közgyűlés 100%-os arányban elfogadta a 2016. évre vonatkozó munka és pénzügyi
beszámolót.
Határozat száma: 1/2017 (V.30.)
2. - napirendi pont – Az Egyesület éves költségvetésének elfogadása
Az Elnök ismertette az éves költségvetés tervezetét, mellyel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el.
Határozat: a Közgyűlés 100%-os arányban elfogadta az egyesület 2017. évre vonatkozó költségvetését.
Határozat száma: 2/2017 (V.30.)
3. - napirendi pont – A 2017. évi munkaterv elfogadása
Az Elnök ismertette az elnökség 2016. évi munkaterv javaslatát, mellyel kapcsolatban hozzászólás nem
hangzott el.
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Határozat: a Közgyűlés 100%-os arányban elfogadta az egyesület 2017. évre vonatkozó munkatervét.
Határozat száma: 3/2017 (V.30.)
A közgyűlésen egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést berekesztette. A jelen
jegyzőkönyv határozatait Kummer Orsolya vezette be az Egyesület határozatának könyvébe.
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Fetzer Csaba
elnök (levezető elnök)
.....................................................
Orosz Gyula
jegyzőkönyv hitelesítő

.....................................................
Kummer Orsolya
jegyzőkönyvvezető
.....................................................
Kattra Imre
jegyzőkönyv hitelesítő

Etyek, 2017. május 30.
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