JEGYZŐKÖNYV
Készült a Jane Goodall Intézet Természet- és Környezetvédelmi Egyesület ismételt
közgyűlésén
2016.02.24, 19:00 órakor

Helyszín: V. kerület, Váci utca 16. 4 em.
A közgyűlés levezető elnöknek egyszerű szótöbbséggel Nagy Szilviát választja meg,
jegyzőkönyvvezetőnek Bitter Zsuzsannát.
A levezető elnök megállapítja, hogy az ismételt közgyűlésen 77 szavazati joggal rendelkező
tagból 8 tag megjelent, az ismételt közgyűlés határozat képes.
1. Alapszabályzat módosítása
Az előterjesztés tartalmazza a jelenleg a bíróságon bejegyzett alapszabályt és a most
megvitatni és megszavazni kívánt alapszabály tervezetet, melyben az előzőhöz képest
történt módosításokat dőlt, vastag betűvel kiemeltük.
A változtatásokat a civil törvény változásai indokolják. A közhasznúsági jogállásért
folytatott harcban több körben nyújtottunk be módosításokat a bíróságra, azonban az
eljárás során ezek a változások végül nem kerültek bejegyezésre. A jelenlegi tervezet
minden olyan változtatást tartalmaz, amire a bíróság a közhasznúsági eljárás során
felhívta a figyelmünket, így reméljük, most már minden tekintetben törvényileg
megfelelő és befogadható lesz az elfogadása után.

1/2016 sz. közgyűlési határozat (2016.02.24)
A közgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztésben benyújtott
alapszabály módosításokat, és mostantól a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező
mellékletben található alapszabályzat rendelkezéseket lépteti érvénybe
2. Tisztújítás
Nagy Szilvia:
A korábbi, 2015-ben történt tisztújítást adminisztratív okok miatt nem sikerült a
bíróságon bejegyeztetni, ezért újfent szükség van ennek lebonyolítására. Az átmeneti
időszakban a jogfolytonosságot biztosította Mészáros Enikő személye, aki alelnökként is
önálló képviseleti joggal rendelkezik.
Temesi Andrea társelnök távozik a pozícióból és nem jelölteti magát újra.
Mészáros Orsolya társelnök távozik a pozícióból és nem jelölteti magát újra.
Nagy Szilvia a következők tagokat jelöli a fő tisztségviselői pozíciókra:
o
Mészáros Enikőt elnöknek
o
Bitter Zsuzsannát alelnöknek
o
Kádár András alelnöknek

Mészáros Enikő, Bitter Zsuzsa és Kádár András 2015 novembere óta fenti minőségben
látják el az egyesület körüli teendőket.
Jelenlegi elnökként én távozok az elnöki posztról és nem jelöltetem magam további
pozicíóra.

2/2016 sz. közgyűlési határozat (2016.02.24)
A közgyűlés 7 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett megválasztja Mészáros Enikőt
elnöknek.
3/2016 sz. közgyűlési határozat (2016.02.24)
A közgyűlés 7 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett megválasztja Bitter Zsuzsannát
alelnöknek
4/2016 sz. közgyűlési határozat (2016.02.24)
A közgyűlés 7 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett megválasztja Kádár Andrást
társelnöknek

5/2016 sz. közgyűlési határozat (2016.02.24)
A közgyűlés az alapszabályzat III/2. pontját az alábbiak szerint módosítja és megbízza az
elnökséget a módosítás bíróságra történő beterjesztésével:
2. Elnökség
Az egyesület ügyvezető szerve 3 tagból , 1 elnökből, 1 alelnökből és 1 társelnökből áll.
Az egyesület elnökségének tagjai:
Elnök: Mészáros Enikő, 1124, Budapest, Kiss János alt. u. 57.
Alelnök: Bitter Zsuzsanna, 1213 Budapest, Határ út. 99.
Társelnök: Kádár András, 1089 Budapest, Orczy tér 4.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátáshoz szükséges körben nem korlátozzák
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni., a közgyűlésen az egyesülettel
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről
beszámolni.

A határozatot a közgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

3.

2015. év eseményeinek rövid összefoglalása
Nagy Szilvia:
Legfontosabb eseményeink voltak 2015-ben:
A
menhely projekt
újra
élesztése:
Rendszeres
menhely
látogatási
kezdeményezésünkkel önkénteseinknek lehetőséget biztosítunk, hogy részt
vehessenek a magyarországi menhelyek működésében. Adománnyal és emberi
munkaerővel segítjük így a menhelyek munkáját.
Elért menhelyek száma 2015-ben: 6
Elért önkéntesek száma 2015-ben: 60 fő
Jane Goodall magyarországi látogatása, két teltházas előadással. Az itt befolyt
összegek tették lehetővé, hogy novembertől alkalmazzunk egy részmunkaidős
foglalkoztatottat, mely alapvető szükséglet a további működéshez.
A pálmaolaj mentes kampány beindítása, a weboldal felépítése, együttműködés az
állatkerttel, Manna szappannal.
A Jane Goodall Klub beindítása minden hónap első szerdáján, közösségszervező
törekvésként.
Bitter Zsuzsa: Önkéntesek körében népszerű békamentő évet zártunk 2015-ben.

4.

2016. év jelentősebb tervezett eseményeinek bemutatása
Nagy Szilvia:
Terveink:
A korábbi évekhez hasonlóan március-április hónapban önkénteseink részt vesznek a
farmosi békamentésen, mely során gyerekcsoportok vezetésével segítik a Duna-Ipoly
Nemzeti Park munkáját.
Az év során 6 alkalommal tervezzük különböző kutyamenhelyek meglátogatását, mely
során kétkezi munkánkkal segítünk.
Táskafestő iskolai foglalkozásunkat két másik oktató programmal bővítjük. A Főemlős
projekt fogyasztási szokásaink átgondolására szólít fel, a Felelős állattartás projekt
pedig háziállatainkkal szembeni erkölcsi kötelességeinkre.
Bitter Zsuzsa: Az iskolai programokkal most már teljes mértékben tudunk
alkalmazkodni az alsó tagozattól a középiskoláig korosztály tekintetében.
Nagy Szilvia: Az iskolai programok területén nagy kiugrásra számítunk idén elérést
illetőleg, mert a három program egymást fogja segíteni.
Simon Szilvia: Jó lenne idén a civil szigetre pályázni, de minimum két ember kellene
koordinátornak.
Nagy Szilvia:
Folytatjuk a közösségszervező Jane Goodall Klubot havi rendszerességgel.
A pálmaolaj mentes kampány weblapját tovább fejlesztjük, és további közös
programokat tervezünk a Fővárosi Állat- és Növénykerttel.
Megszervezzük Jane Goodall májusi látogatását, mely fő célja a Rügyek és Gyökerek
program kiterjesztése.

Simon Szilvia: Az önkénteseknek szeretnék szervezni pár külső programot is, tervezek
pl. két kirándulást.
Nincs több hozzászólás, a közgyűlést a levezető elnök 19:35 perckor lezárja.
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Melléklet: 1/2016 sz. közgyűlési határozatban elfogadott alapszabály tervezet.

