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Ameh k6szijltazNF Magyarorszigk<izgyrfl6s6n
2015.04.18.-6n
15.3O-kor,
a SzentMargitK6rh6z,,B"6piilet6nek
V./506-osirodrij6ban
(1032Budapes!Bdcsint 132.).
Jelenrannaka melldkelt20150418/
1530szimrijelenl6tifvenszerepl6
szem6lyek.
BachRezsoazNF Magyarorszrig
elndkefelk6ria kOzgyiil6st,
hog5z
vilasszanak:
Egy levezet6eln6k0t,ery jegyz6kiinyv vezet6t6sk6t jegyz6kdnyvhitelesit6t.
jelenl6v6k egzhangriszzvazataalapjin:
A k<izgyiil6sen
Az Kdzgyiil6slevezet6elndke:BachRezs6,jegzz6ktinyvvezet6je:CzeheAgnes,jegzz6kdnyvhitelesit6je:Csillag
Aranka,aki a Feliigyel66sEtikai Bizotts6gotis k6pviseli,6sprll Raymund.
BachRezs6levezet6elnOkmegillaoitja:
A Kdzgyiil6shaLirozatk6pes,
mivel a mai napon 14.30-ra meghirdetettKiizgyiil6s hatirozatk6ptelenvolt 6sa
meghiv6ban
felhivtrika tagokfiryelm6t,hogyaz ism6teltK6zgyiil6sa tagoksz6met6lfiiggetleniilhatrirozatk6pes.
BachRezsdlevezet6elndkbejelenti,hog, azAlapszab6ly
9.$.3. szerint,illetvea ptk. alapjin a tagoknak
lehet6s6gevan e-mailbanszavaznia meghiv6banszerepl6napirendipontoktekintet6ben.
Hiiromtagjelezte,hogyemailbankiv6nszavazni6snyilatkozatban
hitelesitette
e-mailcim6t.
A h6romszavazata kdzgyffl6sigbe6rkezett,a kinyomtatotte-mailokata FeltigyelS6sEtikai Bizottsrig(FEB)
rdszdr6lCsillagArankaa FEB elntikehitelesitette.
Az egyesnapirendipontokszavazisatekintet6ben
ajegyz6kdnyvben
feltiintet6sre
keriil, hhnyszavazat
szfumazik
a
jelenl6v5kt6l6shiny szavazatlrkezette-mailban.
A Kdzgyiil6snapirendipontjai:
Az Elnoksdgriltal fontos,a szervezetmiik6d6s6velkapcsolatost6j6koztatisok.
(JavasolthatiirozatszSma20I 5.04.18/1)
II.
20| 4-es6v m6rleg6nek,
kcizhasznirsrigi
besz6mo16inak
elfogadrisa.
(Javasolthat6rozatszitma2015.04.l812)
l

-

A szervezet
Elntikdnekhalirozatijavaslata,
miszerinttagdijtanozis miattsenkine leg,enmegfosavatags6g6t6l,
aki nemfrzetibe az 6vestagdiiatazaz adolt6vbenpdrtol6tagi besorol6st
kapjon.(teh6ttags6gamegmarad,
csak
szavazatijoggalnemrendelkezikmajd).
(Javasolthatilrozatszrima2015.04.18/3)
I. napirendi
pont
BachRezs6az elndks6gnevdbenLij6koztatjaaK6zgrll6st a 2014.6v tekintet6ben:
a tavalyi 6v esem6nyeir6l,illetve azok6l a p6ly6zatok6l amibena szervezetresn vett.
A NemzetiNF Regisaenelkapcsolatos
munkfir61,
a szervezettavalyi
fejleszt6tribor6'r61.
A 2015. 6v terveir6l, pi"lyiazti lehet6s6geir6l,a szervezqtanyagihelyzeter6l,a fut6 projektekr6l
illetvea tervezetfejlesa6t6bon6l.
BachRezs6mint levezet6eln6kfelk6ria KdzgSnil6st,
hogybeszirnol6jit,tAjlkonat6st 2015.04.18/lhatArozati
sz6mmal szavazzitkmeg.
Szavaz6s:
A ktizgyiil6sa jelenl6v6k:5 IGEN,0 NEM
E-mailbanszavaz6k:
errea napirendipontracsaka jelenl6v6kszavazhatnak.

t igenszavazattal
201s.0't.18/1
h^taroz tisz:immatetfogadra
BachRezs6szdveges
rijdkoztaris6!
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ll. napirendi
pont
BachRezs6levezet6elndkfelk€ri-csillagArankrit
a Feliigyel66s.Etikai Bizottsrig(FEB)elndk6t,hogy
tiij6kozassa
a K<izgyrit6sta FEB ellen6rzes6:61,
u _"ir_r"zni f.i"ariirylgok tekintet6ben.

r"rorm6ci6k,
anyagok
F;'J:'J#1fi,;J.'3""#hfl,"#if#:5:,',-JJfiH:"*Fi"r'r*x,..?o
arapjr{n
a

A ken6skonvvviteltvezet6ew6b sze-"""t
mell6klet6t,valamint
BachRezs<ia szervezetelnoki 6ltarte.rrt"tt "gyo"m.it"tt i?liar"ro:a, e, tdzhasmrisrigi
r?o""gJ. tliu"#o.uri
t"szimor6t.
BachRezs6levezet6elndk felk::i a
**
II. napirendipont tekintet6ben(20l 4-es6v
5jtzqd16rst,hogy szavazzanaka
mdrleg6nek,
kdzhasznris6gi
beszrimol6inii<
elfog"aa?jlSzavazis:
A kdzgyfil6sajelenl6v6k:5 IGEN,0 NEM
E-mailbanszavaz6k:3IGEN,0 NEM

A Kozgyiilds8 igen szavazattzl2015.04.18/2
h^tilroz tiszdmmarerfogadtaa
,,A kett6skdnyvviteltvezet6egydb
szervezet
egvszeriffsitett
beszimol6ja6skdzhasznris6gi
mell6klete,,
megne""ri.rl;;;;;;;;liq
valamintBach
Rezs6a szervezet
eln.ke 6ltalk6szit"tt.rdr;;; k;;;r_iJig;i.rrerorot.
I Il. napirendi
pont
BachRezs6levezet6eln6k felut^1gqt,::t
,hogy.szau.azzantkaIII. napirendipont tekintetdben.
Fln<jk6nek
,,A sze*ezet
hat6rozati javaslata,
miszerinttagdijtaft;'its miattsenkine.leryenmegfosztva
tagsigrit6l,
aki
nemfizeti
adott6vben
partol6

tagiU".o.ora.t-i."p;on.
(teh6t
tagsega
m"g*u.udl .ruvazatijoggal
"rik

:ffrff:,f#nilz,az

Szavaz{s:
A kdzgyfildsajelenl6v6k: 5 IGEN, 0 NEM
E-mailbanszavaz6k:3IGEN,0 NEM
A Kdzgyriil6s
8 igen szavazattur2015.04.
r g/3 hataroz iszdmmarerfogadtaa javasratot.
Bach Rezs6levezetdelncika
B u d a p e s t , 2 0 1 5 . 084. . l
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