
 

 

1

J  E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

amely készült 2011. november 27-én, a Koraszülöttekért Közhasznú Egyesület, 
alakuló Közgyőlésén, Budapesten, az Andrássy út 10. sz. alatt 

 
Jelen vannak: 
 

- az Egyesület alapítását elhatározó személyek (10 fı, a jelenléti ív szerint 
 

Az alapító tagok nevében Földvári-Nagy Zsuzsanna üdvözli az alakuló Közgyőlésen 
megjelenteket. Röviden ismerteti az Egyesület alapítását megelızı mintegy öt év történéseit, 
megköszönve a résztvevıknek az eddigi áldozatos munkát, és felsorolja az indokokat, melyek 
szükségessé teszik az Egyesület megalakulását. 
 
Dr. Soós Andrea Klára javasolja az alakuló Közgyőlés  levezetı elnökének Földvári-Nagy 
Zsuzsannát megválasztani, a jegyzıkönyv vezetésére Dr. Soós Andrea felajánlja, 
jegyzıkönyv hitelesítıként Kulcsár Juditot javasolja felkérni. 
 
Szavazás: a Közgyőlés nyílt, egyhangú szavazással a Közgyőlés levezetı elnökének 
Földvári-Nagy Zsuzsannát, jegyzıkönyvvezetınek Dr. Soós Andrea Klárát, jegyzıkönyv 
hitelesítıknek pedig Kulcsár Juditot megszavazta. 
 
Elnök: megnyitva az alakuló Közgyőlést üdvözli a megjelenteket és bejelenti, hogy az 
alakuló Közgyőlésen a jelenléti ív szerint alapítóként 10 magánszemély jelent meg. 
 
Ezt követıen ismerteti a Közgyőlés – írásban is megküldött – napirendi pontjait. Kéri a 
Közgyőlés napirenddel kapcsolatos kiegészítését, módosítását. Mivel a Közgyőlés napirendi 
módosítást, kiegészítést nem tett, az elnök szavazásra teszi fel a Közgyőlésnek a napirendi 
pontok jóváhagyását. 
 
Szavazás: a Közgyőlés nyílt, egyhangú szavazással, változtatás nélkül elfogadta a Közgyőlés 
napirendi pontjait. 
 
Elnök: az elsı napirendi pont kapcsán javaslatot tesz a Koraszölöttekért Közhasznú Egyesület 
alapításának megszavazására. 
 
Szavazás: az alakuló Közgyőlés szavazattal rendelkezı, jelenlévı 10 tagja nyílt, egyhangú 
szavazással elfogadta a Koraszülöttekért Közhasznú Egyesület megalapítását. 
 
Elnök: bejelenti, hogy ezennel a Koraszülöttekért Közhasznú Egyesület, rövidített neve: 
KORE megalakultnak tekintendı. 
 
Elnök:  kéri a Közgyőlést az írásban megküldött Alapszabály-tervezet megvitatására. 
 
Elnök: megkérdezi, hogy van-e az Alapszabályt módosító egyéb javaslat. 
 
Elnök: További javaslat, módosítás az Alapító okirattal kapcsolatban nem lévén, az elnök 
felkéri a Közgyőlést,  szavazzon az Egyesület Alapszabályának elfogadásáról. 
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Szavazás: a Közgyőlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta a Koraszülöttekért 
Közhasznú Egysület Alapszabályát. 
 
Elnök: bejelenti, hogy a következı napirendi pont az Egyesület tisztségviselıinek 
megválasztása. 
 
Elnök: felsorolja a három tagú vezetıségbe javasoltak névsorát, és felkéri a javasolt 
személyeket rövid bemutatkozásra, valamint jelölésük elfogadásával kapcsolatos nyilatkozat 
megtételére. Ezek elhangzása után az elnök kéri a Közgyőlés egyéb javaslatait. Több javaslat 
nem lévén, az elnök név szerinti szavazást kér a jelöltekrıl. 
 
Szavazás: a Közgyőlés nyílt többségi szavazással vezetıségi tagságára javasolta, utána nyílt 
többségi szavazással megválasztotta: 
 
 
személyeket. 
 
Elnök: bejelenti, hogy a fenti szavazás eredménye alapján a Koraszülötterkért Közhasznú 
Egyesület vezetıségébe javasolt valamennyi tagot a Közgyőlés megszavazta, gratulál a 
megválasztottaknak. Felkéri a Közgyőlést az elnök és a titkár személyének jelölésére és 
megválasztására. 
 
Vita: az Egyesület elnökének Földvári-Nagy Zsuzsannát javasolják. A jelöltek nyilatkoznak 
arról, hogy elfogadják a jelölést. 
 
Elnök: szavazást kér a jelöltekrıl. 
 
Szavazás: a Közgyőlés nyílt, többségi szavazással megválasztotta az Egyesület elnökének 
Földvári-Nagy Zsuzsannát. 
 
Elnök: ismerteti a szavazás eredményét. Sok sikert kívánva a vezetıségnek, a megválasztott 
tisztségviselıknek, valamint az Egyesületnek, több napirendi pont nem lévén, az elnök a 
Közgyőlést bezárja. 
 
Elnök: A szavazás lezárását követıen a tagok elıadják a jövıre vonatkozó terveiket, 
megvitatják az aktuális problémákat. Felmerül az Információs Füzet ötlete. 
 
 
A Közgyőlés a törvényes elıírások betartásával zajlott le, azt semmilyen körülmény nem 
zavarta meg. 
 
A szavazással kapcsolatban kifogás nem merült fel. 
 

Kmf 
 

 
Földvári Nagy Zsuzsanna elnök 
 
Dr. Soós Andrea Klára jegyzıkönyv készítı 
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Kulcsár Judit jegyzıkönyv hitelesítı 


