JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Gestalt Egyesület 2015. évi Megismételt Rendkívüli Közgyűléséről
2017. szeptember 7. 18:00 óra
18.00-kor Dr. Stefany-Toth Judit szabályszerűen és az eredeti napirenddel megnyitotta a
közgyűlést. Megállapította, hogy a közgyűlés a jelenlévő tagok létszámától függetlenül
határozatképes. Jelenlévő tagok listája a jegyzőkönyv mellékleteként, Megismételt Rendes
Közgyűlés Jelenléti Ív címmel készült.
A jelenlévők egyhangú szavazással megválasztották Dr Stefany-Tothy Juditot levezető
elnöknek, Antal Líviát jegyzőkönyvvezetőnek, Szepesi Zsuzsát jegyzőkönyv-hitelesítőnek,
Mondok Árpádot és Petka Krisztinát a számlázóbizottság tagjainak.
A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat.
1. Elnökségi tag választása.
Vattay Dániel hároméves mandátuma lejárt és nem indul újra az elnökségi tagválasztáson.
Előzetesen emailben egy tagra érkezett jelölés Delzsényi Katalinra.
A helyszínen további jelölés nem érkezett
Ezt követően a jelenlévők írásban szavaztak a jelöltekre, majd a szavazatszámláló bizottság
a szavazatokat összesítette és kihirdette az szavazás eredményét.
2017/ 7 számú H A T Á R O Z A T A közgyűlés 5 (öt) igen szavazattal és 1 (egy)
tartózkodással megválasztotta Delzsényi Katalint elnökségi tagnak., aki a tisztséget
elfogadta. Mandátuma 3 évre szól.
2. Etikai Bizottsági elnök választása
Molnár Tibor soron kívül lemondott etikai elnöki posztjáról. A posztra felhívást írtunk
ki emailben.
Előzetesen emailben egy tagra, Szepesi Zsuzsára érkezett jelölés.
A helyszínen további jelölés nem érkezett:
Ezt követően a jelenlévők írásban szavaztak a jelöltre, majd a szavazat számláló bizottság a
szavazatokat összesítette és kihirdette az szavazás eredményét.
2017/ 8 számú H A T Á R O Z A T A közgyűlés 6 (hat) IGEN szavazattal megválasztotta Szepesi Zsuzsát etikai bizottsági elnöknek. Mandátuma 3 évre szól
A szavazás lezárulta után Delzsényi Katalin, mint új elnökségi tag és Szepesi Zsuzsa, mint
az etikai bizottság új elnöke néhány szóban összefoglalták, miért vállalták a tisztséget és
milyen kérdésekkel szeretnének kiemelten foglalkozni.

20:00-kor a Közgyűlést a levezető elnök berekesztette.
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