JEGYZŐKÖNYV
mely készült a
Diák és Öntevékeny Körök Egyesületének
közgyűlésén

Ideje: 2013. október 18. 17:50 órakor
Helye: 7300 Komló, Eszperantó tér 1. I. em. (Városi Sportközpont Versenyirodája)
17:50 óra: Balogh Bettina (DÖKE elnöke) megállapítja, hogy a 17:50 órára összehívott közgyűlés nem határozatképes, így a meghívóban szereplő 2. közgyűlést 18 óra 00 percre összehívja,
addig szünetet rendel.
18:00 óra: Balogh Bettina köszönti a megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a
121 tagú egyesületből 17 fő van jelen a mellékelt jelenléti ív alapján.
18:02 óra: Balogh Bettina ismerteti a napirendi pontokat, melyet a közgyűlés egyhangúan megszavaz.
Napirendi pontok:
1.) Közgyűlés megnyitása (határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők megválasztása)
2.) Alapszabály-módosítás
3.) Tisztújítás
4.) Egyebek (a helyszínen kerül ismertetésre)

Az 1. napirendi pontként jegyzőkönyvvezetőnek: Tasnádi Tast; hitelesítőknek: Tóth Máriot és
Orosz Csabát javasolja Balogh Bettina. Más javaslat híján a közgyűlés egyhangúan elfogadja a
jelölt személyeket.
Ezután sor kerül a 2. napirendi pont megbeszélésére:
Balogh Bettina ismertette, hogy a 2013. szeptember 16-i közgyűlésen elfogadott alapszabály
néhány helyen pontosításra szorul a Pécsi Törvényszék visszajelzése alapján. Balogh Bettina
ismerteti ezeket a pontosításokat, majd szavazásra bocsátja a megjelentek számára.

DÖKE K - 2013./18. A közgyűlés egyhangúan elfogadta az Egyesület alapszabályának a módosítását (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
Ezt követően Balogh Bettina ismerteti, hogy nemrég figyelt fel arra az érdekességre, hogy bár az
egyesület alapszabályában, bélyegzőjén, banki aláírási kartonján, honlapján, s valamennyi hivatalos helyen a Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete név szerepel, az egyesület valamiért Diák
és Öntevékeny Körök Egyesület néven szerepel a Pécsi Törvényszék nyilvántartásában. Balogh
Bettina kezdeményezi a név pontosítását, s Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete névre való
javítását.
DÖKE K - 2013./19. A közgyűlés egyhangúan elfogadta az Egyesület nevének pontosítását. (17
igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

A 3. napirendi pont keretében Balogh Bettina ismerteti, hogy az egyesület Felügyelő Bizottságának
egyik tagja (Both Mónika) megkereste Őt, s jelezte felé, hogy szeretne lemondani a vállalt pozícióról.
Balogh Bettina Orosz Csabát javasolja Both Mónika helyére Felügyelő Bizottsági tagnak.

DÖKE K - 2013./20. A közgyűlés egyhangúan elfogadta Both Mónika lemondását. (17 igen, 0
nem, 0 tartózkodás)
DÖKE K - 2013./21. A közgyűlés egyhangúan elfogadta Orosz Csaba kinevezését Felügyelő
Bizottsági tagnak. (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A 4. napirendi pontnál az Egyebeken belül került sor az év végi várható kiadások összegzésére, évzáró
csapatépítő programjavaslatok megbeszélésére.
Ezután a közgyűlés lezárásra került 19:00 órakor.
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