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Közgyűlési jegyzőkönyv 

 

Készült a CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület megismételt 

közgyűlésén 2014. május 7, szerda 18:30 órai kezdettel a PPKE BTK Sophianum épület, 205-

ös terem (1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.).  

 

A 18:30-ra összehívott közgyűlés határozatképtelenség miatt érvénytelen volt. A megismételt 

közgyűlést a meghívónak megfelelően 19:00-kor Székely Miklós elnök megnyitotta. 

 

Jelenlévő szavazati joggal bíró tagok száma: 12 fő. 

 

Tóth Áron tudományos titkár javasolja Székely Miklós elnököt a közgyűlés levezető 

elnökének. A közgyűlés 11 igen, 1 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett a javaslatot 

elfogadta. 

 

A levezető elnök javasolja Tóth Áront szavazatszámlálónak. A közgyűlés 11 igen, 1 

tartózkodás és 0 nem szavazat mellett a javaslatot elfogadta. 

 

A levezető elnök javasolja Falvainé Dóczi Erikát jegyzőkönyvvezetőnek. A közgyűlés 11 

igen, 1 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett a javaslatot elfogadta. 

 

A levezető elnök javasolja Szerdahelyi Márkot és Rozsnyai Józsefet a jegyzőkönyv 

hitelesítőinek. A közgyűlés 10 igen, 2 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett a javaslatot 

elfogadta. 

 
1. Naprendi pont: az alapszabály módosításának kiegészítése a Fővárosi Törvényszéktől  

2014 április 4-én keltezett Végzésben leírtak értelmében. A levezető elnök felolvassa 

az egybegyűlteknek a Törvényszéktől kapott Végzést. A végzésben előírtaknak 

megfelelően a levezető elnök az alábbi kiegészítéseket javasolja:  

 

- A 2. § (3) kiegészítése az egyesületi honlap címével: www.centrart.hu 
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- A közhasznúsági jelentésre vonatkozó utalások törlése és helyettük, az Ectv. 29. § 

(3), (6) és (7) bekezdés értelmében közhasznúsági mellékletre vonatkozó utalások 

bevezetése az Alapszabályban.  

 

- Az alapszabály okirat végén az egységes szerkezetre és a hatályosságra vonatkozó 

alábbi két mondat beillesztése: Igazolom, hogy az alapszabály okirat egységes 

szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos 

tartalmának. Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályban a módosításokat 

félkövér betűvel jeleztük, a Törvényszéki végzésnek megfelelés érdekében tett 

módosításokat félkövérrel és aláhúzással jelöltük.  

 

A bírósági végzés ismertetését és az ennek megfelelő módosítási javaslatok megtételét 

követően a levezető elnök felteszi a kérdést: a Közgyűlés elfogadja-e a fenti 

javaslatokat és ezzel meghozza a határozatot az Alapszabálynak a Törvényszéki 

Végzés értelmében tett módosításairól és kiegészítéseiről? 

 

A javaslatokat a Közgyűlés 12 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta. 

 

 

A levezető elnök 19:15-kor berekesztette a Közgyűlést. 

 

Budapest, 2014. május 7. 

 

 

 

 

Székely Miklós      Falvainé Dóczi Erika 

levezető elnök       jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

Szerdahelyi Márk      Rozsnyai József 

jegyzőkönyv-hitelesítő     jegyzőkönyv-hitelesítő 


