Jegyzőkönyv

Készült a l.ócruNK ANytIvAL KULTURÁLIS Es szABADIDó
EGYESüLET 2021. szeptember 30. napján tartott közgyűlésén.
Közgyűlés helye: 4400 Nyíregyhána,Ív utca 55.
Közgyűlés i deje: 202I. szeptember 30.
Jelen

vannak

a mellékelt

jelenléti ív szerint.

Jelenlévök egyhangú határozattal megválasztottrák Hockné Dobos Adriennt a közgyűlés levezető
elnökének, Démetei Edinát és Hock Zoltánt az nlés jegyzőkönyvének hitelesítéséreés Polonkai NÓrát
vezetésére.
a jeryzökönyv

A közgyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadta.

1.

2.
3.
4.

Az egyesület székhelyének megváltoztatása
az eg}esület céljaina§ feladatainak kibővítése, a közhasznúságnak megfelelően

Tisáújítás

Egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapszabály elfogadása

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta

a

javaslatot, és meghozta a

112021. (DL30.) számú határozatot:

jelenlévök egyhangúlag (100%-os szavazati aránnyal), nyilt szavazással elfogadták, hogy az
Eg}esület az2O1t.."Jp"át.. 30. napjától a székhelyét 4400 Nyíregyhráza, Ív utca 55.sz. ingatlanba
helyezi át, az eddigi székhely egyidejű törlése mellett.

A

A közgyülés egyhangúlag elfogadta

a

javaslatot, és meghoáa a

212021. (DL30.)

sámú határozatot:

Az egyesület tevékenységelt azalábbi tevékenységekkelegészítiki:
Fizikai közérzetet jav ítő szolgálátás
9604,08
M.n.s.egyéb személyi szolgáltaüás

9609,08

Az egyesület céljrának megfelelően az a|ábbi(konkrét) köáasznú tevékenységet fejti ki:
[Ectv. 34. § (1) bekezdés a) pont]

a.) egészségmegőrzés, betegségme ge!őzés, győgyítő és egészségügyi rehabilitrációs tevékenYség
A lakosság egészségi állapotának javiása,a jobb életminőség elösegítése, az egészségkrárosíó
környezeti, tásaaaúi és iryéb hátások elleni fellépés(1997. évi CLIV. tv. az egészségüryről
144. § (1)_(2)
b.) szociális tevékenység, családsegítés, időskoruak gondozása

családok védelme és a családok jólétének erősítése,. a munkavállalás és a családi élet
összeegyeztetésének elősegítése, gyirmekvátlalás támogatása, gyermekvállalási szrándék
megvJÓsulásának segítése1)ot t. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § - 6. §)
c.) kulturális tevékenység

A

Közösségi kulturális hagyomrányok, értékek ápolásánakl művelődésre szeweződő kÖzÖsségek
tevékenységénega1311űag élátmódja javitátsát szolgáló kulturális célok megvalósÍtrásrának
Önszerveződések
támogatása; művészeti intézményeVlakÖssági művészeti kezdeményezések,
értékek
támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a . művészeti
és szerveik,
létrehozásrán ak, megőrzésének segítése(1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok

a

kÖáársasági megbízottak" valamint egyes centrális alrárendeltségű szervek feladat- és
12l. § a)-b)

hatásköreiről

d.) sport

Az

egészséges életmód

és a

szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése;

sPortfinanszírozás; a gyermek- és ifiúsági sport, a hátnányos hetyzetll társadalrni-csoportok,
valamint a fogyatékosok sportjrának námogaüása (2004. évi i. tv. a sportról 49. c)-e)
§

A

levezetÖ elnÖk tájékoztatta a közg;úlést, hogy

a lemondások, kilépésekmiatt tisáújításra van

szÜkség az egyesület működése érdekében,ezért javasolta a közgyűlésnek, hogy hívja vissza az egész
elnökséget, majd teljes tisztűjitás következzen.

Jelölések a következőkre érkeztek:
Polonkai Nórát elnöknek jelölték.
§ajnyikné Tenki Ágnest, és Demeter Edinát elnökségi tagnak jelölték.
Nevezettek ajelölést, majd a megbízást elfogadüák.

A közgyűlés egyhangulag elfogadta

a

javaslatot, és meghozta a

312021. (IX.30.) számú határozatot:

A jelenlévők egyhangúlag (100%-os szavazatiarránnyal), elfogadák Polonkai Zo|tánGábor ügJrvezető
lemondását, és Új EtnÖkséget választanak, új Tagokkal, akiket a közglrűlés 5 éves időtartamra
2021.09.30-től, 2026.09.3 0-ig választ meg, azalábbiak szerint:

Polonkai NÓrát elnÖknek Krajnyikné Tenki Ágnest, és Demeter Edinát elnökségi tagnak
választották meg.

A közgyülés egyhangúlag elfogadta

a

javaslatot, és meghozta a

4l202l. (DL30.) sámú határozatotz

A jelenlévők egyhangúlag (100%-os szavazati aránnyal), nyilt
mellékelt Egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapszabályát

szavazással elfogadtrák az Egyesület

A jelen közgdilés jeryzökönyvének fielenléti ívének)aláírása az

Egsrséges szerkezetbe foglalt,
módosított Alapszabály elfogadását és az egyesületi tagsággal jráró ktiteleiettsegek és jogok vállalását
és tudomásul vételétjelenti.

A

közg)rÍÍlés egyhangúlag felkéri az Elnököt, ltogy az Egyesület módosításainak nyilvrántartásba
vételével,valamint a köáasznúság megszerzésévelkapcsolatban a hatóság felé eljárjon.
Egyéb napirendi pont,hozzászólás nem volto ezértlevezetö elnök aközgyűléSberekesztette.
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