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Jegyzőkönyvi kivonat 

Készült a Kaposvári Német Közhasznú Egyesület 2016. május 18-án 18.00 órai kezdettel a 
Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén megtartott évi rendes közgyűlésén készült 
jegyzőkönyvből. 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven felsoroltak 
Elnök megállapítja: a közgyűlés – 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag – dr. 
Molnár Mónikát jegyzőkönyvvezetőnek és Schlichter Györgyöt hitelesítőnek megválasztotta. 

1/2016. (05.18.) sz. közgyűlési határozat 
Az egyesület közgyűlése az egyesület 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 560 
eFt egyező mérleg-főösszeggel és 62 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. Felhívja az 
elnököt, hogy a beszámoló közzétételéről, illetve megküldéséről gondoskodjon. 

Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a határozatot 17 igen szavazattal, 0 szavazat ellenében, 
0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadta.  

2/2016. (05.18.) sz. közgyűlési határozat 
Az egyesület közgyűlése az egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentését a közgyűlésen 
elhangzott módosítási javaslatokkal elfogadja. Felhívja az elnököt, hogy a benyújtásról és a 
közzétételről gondoskodjon.  

Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a határozatot 17 igen szavazattal, 0 szavazat ellenében, 
0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadta.  

3/2016. (05.18.) sz. közgyűlési határozat 
Az egyesület közgyűlése az egyesület 2016. évi költségvetését 900 eFt bevétellel, 750 eFt 
ráfordítással és 150 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.  

Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a határozatot 17 igen szavazattal, 0 szavazat ellenében, 
0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadta. 

4/2016. (05.18.) sz. közgyűlési határozat 
Az egyesület közgyűlése megállapítja az elnökségi tagok titkos szavazásának végeredményét 
az alábbiak szerint: 
A közgyűlés a 2018. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig Lakos Sándornét, 
Schlichter Györgynét és Soós Tibort az elnökség tagjaivá megválasztotta.  

___________________________________________________________________________ 
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. 

Gegründet/Alapítva: 2006



Kaposvári Német  Közhasznú                                          Deutscher Gemeinnütziger Verein 
Egyesület                                                  Kaposvár 
___________________________________________________________________________ 
                                                                                         

Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a határozatot 17 igen szavazattal, 0 szavazat ellenében, 
0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadta. 
5/2016. (05.18.) sz. közgyűlési határozat 
Az egyesület közgyűlése megállapítja az egyik titkár nyílt szavazásának végeredményét az 
alábbiak szerint: 
A közgyűlés a 2018. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig Bárándi Tamást az 
egyesület titkárának megválasztotta.  

Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a határozatot 16 igen szavazattal, 0 szavazat ellenében, 
1 tartózkodással elfogadta. 

6/2016. (05.18.) sz. közgyűlési határozat 
Az egyesület közgyűlése megállapítja a másik titkár nyílt szavazásának végeredményét az 
alábbiak szerint: 
A közgyűlés a 2018. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig Schlichter Györgyöt az 
egyesület titkárának megválasztotta.  

Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a határozatot 16 igen szavazattal, 0 szavazat ellenében, 
1 tartózkodással elfogadta. 

K.m.f. 

           Soós Tibor sk.            Schlichter György sk.   dr. Molnár Mónika sk.                                                                                                     
          levezető elnök          hitelesítő                jegyzőkönyvvezető 
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