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1/2020.05.18. sz. határozat

Decision Nr. 1/2020.05.18.

A jelenlevő tagok egyhangú szavazattal
megállapítják, hogy a mai közgyűlés
határozatképes és a napirendi pontjai a
meghívóban foglaltakkal azonos módon az
alábbiak:

The members present unanimously declare
the quorum of the General Assembly and the
agenda is as follows according to the
invitation:

1. Az
Egyesület
alelnökének
mandátumhosszabbítása.
2. 2019. évi pénzügyi beszámoló és
közhasznúsági jelentéselfogadása.
3. Alapszabály módosítás: főbb irányok
bemutatása és elfogadása.

1. Prolongation of the mandate of the
Vice-Chairman of the Association.
2. Acceptance of the 2019 financial
report and public benefit report.
3. Amendments of the Bylaws: main
directions and changes.

A határozatképes közgyűlés érdeminek nem
számító, ezért önálló számot nem kapó
döntéssel egyhangúlag megválasztotta Mag.
Alexander Egit-et levezető elnöknek, Herwig
Schustert jegyzőkönyv vezetőnek, valamint
Gerhard Zwettlert és Rita Hideghethy-t
jegyzőkönyv hitelesítőknek.

Mag. Alexander Egit is elected as
Chairperson, Herwig Schuster is elected as
protocol keeper, Gerhard Zwettler and Rita
Hideghethy are elected as protocol verifiers
by the General Assembly by a not substantial
or numbered, unanimous vote with attained
quorum.

1. NAPIRENDI PONT: Az Egyesület THE FIRST ITEM OF THE AGENDA: Prolongation
alelnökének mandátumhosszabbítása.
of the mandate of the Vice-Chairman of the
Association.
2/2020.05.18. sz. határozat:

Decision Nr. 2/2020.05.18.

A személyében érintett Susanne Winter
tartózkodása mellett határozatképes
közgyűlés egybehangzóan úgy határozott, az
Egyesület alelnökét, Susanne Wintert a mai
naptól további három évre kinevezi. A
meghosszabbított mandátum alapján az
alelnök megbízása 2023. május 18-ig szól.

With Susanne Winter abstaining, the General
Assembly, with attained quorum, has decided
to appoint Susanne Winter as the ViceChairman of the Association as of today for a
further three years by unanimous vote.
Therefore the Vice-Chairman's mandate is
extended until 18 May 2023.

2. NAPIRENDI PONT: 2019. évi pénzügyi THE SECOND ITEM OF THE AGENDA:
beszámoló
és
közhasznúsági Acceptance of the 2019 financial report and
jelentéselfogadása.
public benefit report.
3/2020.05.18. sz. határozat:

Decision Nr. 3/2020.05.18.

A határozatképes közgyűlés nyílt szavazással

The General Assembly with attained quorum
1

egybehangzóan úgy határozott, hogy elfogadja a
2018. évre vonatkozóan előterjesztett pénzügyi
beszámolót és közhasznúsági jelentést.

has decided to accept the 2019 financial
report and Public Benefit Report by open
and unanimous vote.

3. NAPIRENDI PONT: Alapszabály módosítás:
főbb irányok bemutatása és elfogadása.

THE THIRD ITEM OF THE AGENDA:
Amendments of the Bylaws: main directions
and changes.
Decision Nr. 4/2020.05.18.

4/2020.05.18. sz. határozat:
A határozatképes közgyűlés nyílt szavazással
egybehangzóan úgy határozott, hogy elfogadja az
Egyesület alapszabály-módosításának főbb
irányait. A közgyűlés megbízza az ügyvezető
igazgatót a szövegtervezet kidolgozásának
koordinálásával.

The General Assembly with attained quorum
has decided to approve the main directions
of the amendment of the Bylaws by open and
unanimous vote. The General Assembly shall
entrust the Office Director with the task of
coordinating the drafting of the text.

Budapest, 2020. május 18.
Budapest, 18 May 2020
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