
Jeqyzőkönw
ülÉs rnnrÁsA NÉLKüLI HATÁRozATHoZATAL EREDMÉNyÉNEK MEGÁLLApíTÁsÁRóI_ És l

TAGoKKAL való xözlÉsÉnól

Készült a Magyar Foltvarró Céh (Egyesület 1139 Budapest, Teve utca 27.51501) székhelyén,2020. július 1.
napján az ülés tartása nélküli határozathozatalok szavazása eredményének megállapításáról és a meghozott
határozatok tagokkal való közléséról.

§
í. Csepeli lldikó titkár rögzíti, hogy a veszélyhelyzet során aszemély- és vagyonegyesítő szervezetek
működésére vonatkozó eltéró rendelkezésekről szc/ró 1a2f2020, (lV. 10.) Korm. rendelete alapján Polyák lldikó
Elnök 2020. június 15, napján megállapította az ülés tartása nélküli határozahhozatal szabályait, és azokat
AVDH hitelesítéssel e-mailben közölve a tagokkal, ülés tartása nélkúli határozathozatalt kezdeményezett az
alábbi döntési kérdésekben (napirend):

1. 2O19. évi egyszerűsített éves beszárnoló és közhasznúsági melkíklet elfogadása2. 2020, évi költségvetés tervezet elfogadása
3. 2a20-2022. évi Magyar Foltvarró Céh tisáségviselö jelöltek szavazólapra vétele4. 2020-2022. évi Magyar Foltvarró Céh tisztségviselók megválasztása
5. Alapszabály módosítása, egységes alapszabály elfogadása

2. Az Elnök AVDH hitelesítéssel e-mailben megküldte a tagok részére a következő dokumentumokat:

1. Ülés tartása nélküli határozathozatal kezdeményezése és szabályainak megállapítását
2. A Magyar Foltvarró Céh 2019. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúságijelentését
3. 

^2020. 
évi költségvetés tervezetét

4. Módosított Alapszabály, Egységes Alapszabályt
5, Határozattervezeteket

AVDH hitelesítés nélkül került megküldésre a 20í9. éves beszámoló és közhasznúsági melléklet. (PDF fájlban).

3. Az Egyesületi rendes tagjai által leadható összes szavazat száma: 398

4. A határozatok elfogadásához: az 14. napirendet illetóen a leadható szavazatok 50a/o+1 szükséges (200
szavazat), az 5. napirendet illetően a leadható szavazatok háromnegyede szükséges (299 szavazat). A
szavazatok leadásának határideje 2020,06.30-ai nap volt, mely megegyezik a határozathozatal dátumával.

5, Határozathozatal a 2019, évi egyszeríisíüett éves beszámoló és közhasznúsági melléklet tárgyában:

A határozatképességhez szükséges szavazatok száma: a leadható szavazatok több mint
a fele í200l

A tagok által e-mailben és postai úton leadott szavazatok száma; 308
Ervénves szavazal,. 306
|GEN szavazat: 3a2
NEM szavazat: 0
Tartózkodott szav azal| 4

A leadott érvényes szavazatszám meghaladja a határozatképességhez szükséges szavazalszámot, igy a
határozathozatal eredményes.

1 /202a.06 $a. szám ú h aározat
A KŐzgyÜlés az EgyesüIet 2019- évi egyszerüsíteíf éves beszámolóját és közhasznúsági meltékletét
955.196,- Ft mérlegfőösszeggel, az eredmény kimubását 627.125,- Ft eredménnyel302 IGEN szavazaűal
jóváhagyta.

6. Határozathozatal a mellékelt 2a20. évi köItségvetés tárgyában;

A határozatképességhez szükséges szavazatok száma: a leadható szavazatok több mint
a fele (200)

A tagok áltat e-mailben és postai úton leadott szavazatok száma: 308
Ervénves szavazat,. 306
|GEN szavazat: 3o2
NEM szavazat: 0
Ta rtózkod ott szav azat: 4

A leadott érvényes szavazatszám meghaladja a határozatképességhez szükséges szavazatszámot, így a
határozathozatal eredményes.

2/2020.06.30. szá m ú haározat
A Közgyűlés az EgyesüIet 2020. évi köItségvetés mellékletét 302 IGEN szavazathl jóváhagyta.



A határozatképességhez szükséges
szavazatok száma: 200

A leadható szavazatok több mint a fele (200)

E-mailben és
postai úton
leadott

Ervényes lgen Nem

Dr. Kalvdv Antónia Elnök 3o8 306 305 1

krauszné Bartók
Erika

Titkár 308 308 306 2

Királv Márta Mónika Elnökséoitaq 308 306 305 1

Gálné Vida Éva Elnökséoitao 308 3a7 306 1

kaszibáné Darabont
Csilla

Elnökségi tag 308 305 303 2

Fehérné Mokos
Katalin

FB elnök 308 305 3M 1

Szymanowicz-
kóműves katarzvna

FB tag 308 305 304 1

kerékovártó szilvia FB tao 308 308 306 2

A leadott érvényes szavazatszám meghaladja a határozatképességhez szükséges szavazatszámot, így a
határozathozatal eredményes. A Jelöló Bizottsági előzetes jelöléséhez képest a jelöltek közül 8 személy a
leadható szavazatok több mint felét illetően IGEN szavazatot kapott, ezért Ők kerültek fel a szavazólapra,

3/2020, 05.08 számú haározat
A KözgyűIés a 202a-2022. évi tiszbégviselő jelöltek közüI az alábbi szeméIyek tekintetében többségi IGEN
szavazattal a szavazóIapra felvételt elíogadta: Dr. Kalydy Antónia elnök, Krauszné BartóR Erika titkár,
KiráIy Máfta Mőnika elnökségi ég, GáIné Vida Éva elnökségi tag, Kaszibáné Darabont CstIIa etnökségi
tag, Fehérné Mokos Katalin FB elnök, Szymanawicz-Kőműves Kalanyna FB tag, Kerékgyártó Szilvia FB
tag.

8. Határozathozatal a 2020-2022. évi Magyar FoItvarró Céh tisztségviselők megválasáása tárgyában:

7.Haározathozatal a 2a2a-2a22- évi
tárgyában:

2

Magyar Foltvarró Céh tisztségviselő jelöltek szavazólapra vétele

A leadott érvényes szavazatszám meghaladja a határozatképességhez szükséges szavazatszámot, így a
határozathozatal eredményes.

4/2020. 05.08 számú haérozat
A KözgyűIés a 202a-2022. évi tisáségviselőkettöbbségí IGEN szavazatbl az alábbi tisztségre
megváIasztotta: |r. Kalydy Antónia elnök, Krauszné Bartók Erika ű*ár, KiráIy Márta Mónika e[nökségi
tag, GáIné Vida Eva elnökségi tag, Kaszibáné Darabont Csilla elnökségi ég, Fehérné Mokos Kablin FB
elnök, S41manowicz-Kőműves Katarzyna FB elnök, Kerékgyártó Szilvia FB elnök. A tisztségviselők
mandátumukat 2020. július 1.. 2022. június 30. k&ött töltjk be.

A határozatképességhez szükséges
szavazatok száma; 200

A leadható szavazatok több mint a fele (200)

E+naitben és
postai úton
leadott

Ervényes §en |'.lem

Dr. Kalvdv Antónia Elnök 308 305 305 0
krauszné Bartók
Erika

Titkár 308 307 306 1

Királv Márta Mónika Elnökségitaq 308 306 304 2
Gálné Vida Eva Elnökséoi tao 308 306 306 0
kaszibáné Darabonl
Csilla

Elnökségitag 308 304 303 1

Fehérné Mokos
Katalin

FB elnök 308 304 304 0

Szymanowicz-
kőműves katazvna

FB elnök 308 305 304 1

kerékovártó szilvia FB elnök 308 307 306 1



9. |-iatározathozatal módositása ban:
A határozatképességhez szükséges szavazatok száma: a leadható szavazatok

háromneovede {299)
A taqok által e-mailben és postai uton leadott szavazatok száma 308
Ervénves szavazal,. 3o7
|GEN szavazat: 304
NEM szavazat: ' 1

Tartózkodás szavazat: ?

A leadott érvényes szavazatszám meghaladja a határozatképességhez szükséges szavazatszámot, így a
határozathozatal eredményes.

5/2020. 05,08 számú haározat
A közgyűIés az AlapszabáIy l. fejezet 1. § alábbi módosításait: Az Eqvesület székhelve: 5900 Orosháza,
Levél utca 6. és az EqvesüIet első számú képviselőie: Dr, Kalvdv Antónia elnök szöveggel elfogadta. A
mődosíás haáIyba lépésének napja 2020.06.30. Az AlapszabáIy módosíásával egyidejűleg a Közgyűlés
a módosíással megegyező tartalmú egységes alapszabályt is elfogadta.

10. Fd Elnök a szavazások eredményét a 3 oldalas jegyzőkönyv tagok e-mail címére történő 3 napon belüli
megküldésével közli.

1í. Fenti határozatok a Határozatok Könyvébe bevezetésre kerültek.

Előttünk, mint tanúk előtt:

.Ylqrl. Folfuarró C
t , ov_ ouoape§t, Tqrc u. 27. 5t:

AOOSZárn; í8549988-í-4 l

-?il^'/k-a,
Polffi lldikó

Magyar Folfuarró Céh elnöke


