
JEGYZŐKÖNYV 

amely készült Alternatíva  Életfa Iskoláért  Egyesület közgyűlésén, székhelyén /3793 Sajóecseg Petőfi út 14.  
ideje: 216. 02.23. napján, 17.00 órai kezdettel 

jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint az Egyesület tagjai 8 fő 
A Közgyűlés határozatképes. 
Napirendi pontok: 

1. Az Egyesület 2015. évi, éves beszámolójának megvitatása, elfogadása 
2. Új Alapszabályban foglaltak elfogadása 
3. Közhasznúsági kérelem  szükségességének tárgyalása 
4. Döntés a közhasznúsági kérelem benyújtásáról 

 
Levezető elnöknek a Közgyűlés Simon Nórát választja meg, jegyzőkönyvvezető Molnár Sáska Enikő, hitelesítők: Szathmáriné Varga Csilla 
és  Telekes Balázs. 
 
8/2016. HATÁROZAT 02.24.) határozat: a 2016.02.24-i közgyűlés levezető elnöke: Simon Nóra, 
jegyzőkönyvvezetője: Molnár Sáska Enikő, hitelesítők: Szathmáriné Varga Csilla és Telekes Balázs. 

1. Az Alternatíva Életfa Iskoláért Egyesület 2015. évi éves beszámolójának ismertetése 
A jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadják az éves beszámolót. 

 
9/2016. HATÁROZAT (02.24.) A Közgyűlés jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadják az Egyesület 2015. 
évről elkészült éves beszámolóját, annak közzétételéről jelen határozattal döntenek. A közzététel határideje: 
legkésőbb 2016. május 31. 
 

2. Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlésen jelenlévőket, hogy azért kellett összehívni a közgyűlést, mert szükség van az 
Egyesület Alapszabályának módosítására. A módosított, egységes szerkezetű Alapszabály tervezetének elolvasása. 
 
 Az Egyesület Közgyűlése egyhangúlag elfogadja az ismertetett módosítással az Alapszabályt. 

10/2016. HATÁROZAT (02.24.)  A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a módosított Alapszabályt, a 
módosítási kérelem Miskolci Törvényszék felé történő benyújtásáról jelen határozattal dönt. Az 
Alapszabály módosítási kérelmét 2016. márciusában nyújtja be az Egyesület képviselője, Fedor Ágnes. 

3. Az Egyesület közhasznúsági kérelmének benyújtásának szükségességét tárgyalják meg a Közgyűlés jelenlévő tagjai. Jelenlévők 
egyhangúlag értenek egyet azzal a szándékkal, hogy az Alternatíva Életfa Iskoláért Egyesület az Alternatíva Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskola fenntartói feladatát szeretné átvenni a 2016/2017. tanévtől a jelenlegi fenntartótól, a Fénysugár 
Nonprofit Alapítványtól. Ehhez szükséges, hogy közhasznú besorolást kapjon az Egyesület 

 
4. A jelenlévő tagok egyhangúlag döntenek a közhasznúsági kérelem benyújtásáról. 

11/2016. HATÁROZAT (02.24.) A Közgyűlés az Alternatíva Életfa Iskoláért Egyesület közhasznúsági 
kérelmének a Miskolci Törvényszék felé történő benyújtásáról jelen határozattal dönt. A kérelem 
benyújtása: 2016. március hónap. A kérelem benyújtásával Fedor Ágnes elnököt bízzák meg. 
 
 
 
A Közgyűlés Alapszabályát e határozat alapján a mellékletként csatolt, módosított Alapszabály- abban a 
változtatások dőlt betűkkel történő megjelölésével- szerint módosítja.  
A Közgyűlés arról is határoz, hogy az Alapszabály –fentiek szerinti- módosítását, a változást, a 10/2016. számú 
HATÁROZAT szerint Fedor Ágnes képviselő bejelenti a Miskolci Törvényszéken, illetve a 11/2016. számú 
HATÁROZAT szerint, benyújtja a közhasznúsági kérelmet. 
A  8/2016.; 9/2016.; 10/2016.; 11/2016. számú határozatok a mai naptól hatályosak. 
A jegyzőkönyvet lezárom: 18:20 
 
Sajóecseg, 2016. 02.23. 
 
 
………………………………….    ……………………………….. 
  levezető elnök       jegyzőkönyvvezető 
 
…………………………………..    …………………………………... 
  hitelesítő       hitelesítő 
 
A KÖVETKEZ Ő KÖZGYŰLÉS IDŐPONZJA: 2016. 04.29. 17:00 órai kezdettel az Egyesület székhelyán! 


