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amely készült 2015. június 5. napján, ,í5:30 órakor
a MAGYAR NŐl KARR|ERFEJLESZTES| SZÖVETSÉG (,,MNKSZ,)

(székhely: 1118 Budapest, Ugron Gábor u.2B.)
közgyűléséről, amelyre a Társaság székhelyén kerülsor.

Jelen vannak: Ferenczi Andrea Elnök, a közgyűlés jelenléti íve szerinti tagok

Napirendi pontok:

A közgvűlés napirendi pontiai:
1. Elnöki beszámoló a2014-es évről, a beszámoló elfogadása
2. Felügyelő Bizottság beszámolója
3. Pénzügyi beszámoló a2014-es évről, a beszámoló elfogadása
4, A2015. évi tervezet programterv és költségvetés elfogadása
5, Egyéb témák,

Ferenczi Andrea elnök bejelenti, hogy a 15:00 időpontra meghirdetett közgyűlés nem határozatképes,
ezérta megismételt taggyűlés 15:30-kor kerül megtartásra, Az elnök megállapítja, hogy a megismételt
taggyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
A tagok az ülés tartásához és a fenti napirendi pontok megtárgyalásához hozzá4árultak, így az ülés
megtartásának akadálya nincs, a közgyúlés határozatképes a szavazás módja nyílt, szóbeli szavazás.
Minden tagnak 1 szavazatijoga van.

112015. (V1.05.) számú közgyúlési határozat: A tagok megállapítják, hogy a közgyűlés
határozatképest, egyhangúan hozzájárulnak a fent javasolt napirendi pontok
megtárgyalásához, a szavazás módja nyílt, szóbeli szavazás. Minden tagnak 1 szavazati joga
van.

Ferenczi Andrea fe|kéri Galánfi Csaba és Hajós Katalin tagokat a jegyzőkönyv hitelesítésére, melyet
FerencziAndrea elnök vezet, melynek megfelelően a közgyűlés meghozzaazalábbi határozatot.
212015. (V1.05,) számú közgyűlési határozat: A Közgyúlés egyhangú szavazattal megbízta
Galánfi Gsaba és Hajós Katalin tagokat a jegyzőkönyv hitelesítésével, amelyet Ferenczi Andrea
vezet.

Ferenczi Andrea elnök ezt követően ismerteti az első napirendi pontot. Az Elnökség elkészítette és a
Közgyűlés elé terjesztette Elnöki beszámolót a 2014-es évről, a beszámolót Elnok ismerteti a
Közgyűléssel.
Elnök: az ismertetést követően megkérdezi, hogy
beszámolóval kapcsolatosan. Kérdések és észrevételek
elfogadásáról való szav azásra,
312015. (V1.05.) sz. közgyűlési határozat:
Elnökség beszámolóját.

A Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadja az

Elnök: felkéri a Felűgyeló Bizottságot beszámolója megtartására. A FB beszámolóját Nagy Józsefné
taftja.

412015. (V1.05.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés egyhangú szavazattal etfogadja a
Felügyelő Bizottság beszámolóját.

Elnök ezt követóen ismerteti az a 3. napirendi pontot, a Pénzügyi beszámoló a 20,14-es évról
elfogadását. Az ElnOkség elkészítette és a Közgyűlés elé terjesztette a Pénzügyi beszámolőta2014-
es évról, a beszámolót Elnök ismerteti a Közgyűléssel.
512015. (V1.05.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadja a
közgyűlési meghívó mellékleteként megkapott Pénzügyi beszámolót a 2014-es évrőL

van-e bárkinek kérdése, észrevétele a
hiányában felkéri a Közgyűlést a beszámoló



f

Elnök ezt követóen ismerteti az a 4. napirendi pontot, a 2Q15. évi tervezet programterv és
költségvetés elfogadását. Az Elnökség elkészítette és a Közgyűlés elé terjesztette a 2O15. évi
tervezet programtervet és koltségvetést, amelyet Elnök ismertet a Közgyűléssel.
612015. (V1,05.} sz. közgyúlési határozat: A Közgyűlés egyhangú szavazatta| elfogadja a 20í5.
évi tervezet programtervet és költségvetést.

Elnök ezt kóvetően ismerteti az 5. napirendi pontot: egyéb témák.
Az Elnökség javaslata alapján
7l2o15. (V1.05.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyútés egyhangú szavazattaI elfogadja Csáky
grófné Bornemisza Éva felkérését az MNKSZ Tiszteletbeli Tanácsadó Testületébe.

Ferenczi Andrea elnök megállapította, hogy valamennyi napirendi pont megtárgyalásra került, további
kérdés és észrevétel nem merült fel így az Elnök az ülést berekesztette, ,,:'-

A jelen jegyzókönyv 2 (kettó) oldalból - amelynek minden oldalát a jegyzókönyv hitelesítök és az*

elnök kézjegyükkel láttak el - és a közgyűlés jelenléti ívéből (1. sz. melléklet) áll.

A jegyzőkönyv lezárva 16:00 órakor.

Ferenczi Andrea
Elnök, jegyzókönyv-vezetó

JüÁWv.A jegyzőkönyv hiteléül :

*n.l^j:34-
' C"iánfi Csaba

jegyzőkönyv hitelesító
Hajós Katalin

jegyzókönyv hitelesítő

Melléklet:

1. sz. melléklet: Kózgyűlés jelenléti ív (2015.06.05.)

K.m.f.

2.


