BODYWORK Egyesület
Budapest, 1021 Széher út 56. fszt. 4.sz
Jegyzőkönyv
1.A szerv neve: Közgyűlés
2.Az ülés
Helye:

Budapest, 1021 Széher út 56. fszt. 4.sz

Időpontja:

2022. április 7. 18:00 óra

3. Az ülésen jelen vannak:
A Közgyűlés jelenléti ívében aláírásukkal is szereplő személyek.
4.Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyv hitelesítőt választanak.
Levezető elnök neve: Pecsenka Nóra
Nyílt szavazás

Szavazatok:

igen:

19

nem:

tartózkodott:

19

nem:

tartózkodott:

Jegyzőkönyvvezető neve: Paku Veronika
Nyílt szavazás

Szavazatok:

igen:

Jegyzőkönyv hitelesítő neve (közgyűlés esetén): Sebő Júlia
Nyílt szavazás

Szavazatok:

igen:

19

nem:

tartózkodott:

5. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja,
hogy a közgyűlés: HATÁROZATKÉPES
6. Napirend
Napirendi pontok:
1. A vezetőség által készített 2021-as éves beszámoló és a 2022-as költségvetés elfogadása.
2. 2022. évi tagdíj
A BW Egyesület 2021. évben pénzügyi adatok alapján és, a 2022-es évi tervezett aktivitásokat figyelembe
véve a vezetőség továbbra is a 10 000 Ft összegű tagdíjat javasolja a 2022. évre.
3. Tisztújítás. elnök és szakmai alelnök választás.
4. Az alapszabály módosítása a közgyűlési meghívóhoz csatolt tervezet alapján.
A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

A jelenlévők elfogadják a vezetőség által készített 2021-as éves beszámoló és a 2022-es költségvetést.
2. Az éves tagdíj megszavazása
A BW Egyesület 2021. évben pénzügyi adatok alapján és, a 2022-es évi tervezett aktivitásokat figyelembe
véve a vezetőség továbbra is a 10 000 Ft összegű tagdíjat javasolja a 2022. évre.
02/2022 (2022.04.07.)
határozat
7.Határozathozatal
Nyílt szavazás
Szavazatok:
igen: 19
nem:
tartózkodott:
1. A vezetőség által készített 2021-es éves beszámoló és a 2022-es költségvetés előterjeszti elfogadásra.
Az egyesület éves tagdíja 10 000Ft.
01/2022 (2022.04.07.) határozat
3. Tisztújítás.
elnök
és szakmai alelnök
választás. igen:
Nyílt
szavazás
Szavazatok:
19
nem:
tartózkodott:
Az egyesület elnöke és szakmai alelnöke 2022. április 4-ei hatállyal lemondott tisztségéről, így új tisztségviselők megválasztása
szükséges.
A jelenlévők
elfogadják a vezetőség által készített 2021-as éves beszámoló és a 2022-es költségvetést.
A jelenlévő egyetlen
személyt,
Nórát jelölték meg elnöknek és hasonlóképpen Schweder Józse2. Az éves
tagdíjPecsenka
megszavazása
fet szakmai alenlnöknek
A BW Egyesület 2021. évben pénzügyi adatok alapján és, a 2022-es évi tervezett aktivitásokat figyelembe
véve a vezetőség továbbra is a 10 000 Ft összegű tagdíjat javasolja a 2022. évre.
03/2022 (2022.04.07.) határozat
Elnök: Pecsenka
Nóra(2022.04.07.) határozat
02/2022
Nyílt szavazás
Szavazatok: Szavazatok:
igen : 19 igen:
nem:19
tartózkodott: tartózkodott:
Nyílt szavazás
nem:
Az egyesület
éves
tagdíja 10 000Ft.
Szakmai Alelnök:
Schweder
József
Nyílt szavazás
Szavazatok:
igen : 19
nem:
tartózkodott:
3. Tisztújítás. elnök és szakmai alelnök választás.
egyesület
és szakmai
lemondott tisztségéről, így új tisztségA közgyűlés Az
az elnököt
és elnöke
a szakmai
alelnökötalelnöke
5 évre, 2022.
2027. április 4-ei
7-ig hatállyal
választotta.
viselők megválasztása szükséges.
4. 4. Az alapszabály módosítása a közgyűlési meghívóhoz csatolt tervezet alapján.
A jelenlévő egyetlen
személyt,
jelöltékés
meg
elnöknek
és megkülönböztethehasonlóképpen Schweder Józsea.) A megnövekedett
tagi létszám
okoztaPecsenka
működésNórát
könnyítésre
egyesület
jobb
fetérdekében
szakmai alenlnöknek
tősége
az alábbi módosításokat javasolja:

A meghatalmazotti részvétel kapcsán a hogy III/18. pontban ez szerepelő:
03/2022
(2022.04.07.)
határozat
"A Közgyűlésen
nincsen
helye meghatalmazotti
(képvielővel történő) eljárásnak." törlését.
Elnök: Pecsenka Nóra

b.) Az egyesület
nevének megváltoztatását
egyesület
megkülönböztethetősége
Nyílt szavazás
Szavazatok: azigen
: 19 jobb
nem:
tartózkodott: érdekében:
Alelnök:
Schweder
József Egyesület
hosszú név: Szakmai
Bodywork
- Nonduális
Önismeret
szavazás
Szavazatok:
igen : 19
nem:
tartózkodott:
nemzetközi Nyílt
név: Dance
of Life - nondual
self-knowledge
Association
A közgyűlés az elnököt és a szakmai alelnököt 5 évre, 2027. április 7-ig választotta.
c.) A tisztségviselők személyi adatainak törlése mellett döntött a III/25. pontban, egyben az

elnök4.és4.szakmai
alelnök módosítása
tisztújítását.
Az alapszabály
a közgyűlési meghívóhoz csatolt tervezet alapján.

a.) A megnövekedett tagi létszám okozta működés könnyítésre és egyesület jobb megkülönböztetheAz alapszabály módosításának elfogadása:
tősége érdekében az alábbi módosításokat javasolja:
04/2022 (2022.04.07.) határozat
A meghatalmazotti részvétel kapcsán a hogy III/18. pontban ez szerepelő:
Nyílt szavazás
Szavazatok:
igen : 19
nem:
tartózkodott:

"A Közgyűlésen nincsen helye meghatalmazotti (képvielővel történő) eljárásnak." törlését.

b.) Az egyesület nevének megváltoztatását az egyesület jobb megkülönböztethetősége érdekében:
hosszú név: Bodywork - Nonduális Önismeret Egyesület
nemzetközi név: Dance of Life - nondual self-knowledge Association
c.) A tisztségviselők személyi adatainak törlése mellett döntött a III/25. pontban, egyben az

elnök és szakmai alelnök tisztújítását.

Az alapszabály módosításának elfogadása:
04/2022 (2022.04.07.) határozat
Nyílt szavazás
Szavazatok:
igen :

19

nem:

tartózkodott:

Budapest, 2022. április 7.
Pecsenka Nóra
levezető elnök

Paku Veronika
jegyzőkönyvvezető

Sebő Júlia
jegyzőkönyv hitelesítő tag

Tanúk:
Név:…………………………………………………………………………………………………
Lakcím:……………………………………………………………………………………………
Aláírás:………………………………………………………………………………………………

Név:…………………………………………………………………………………………………
Lakcím:……………………………………………………………………………………………
Aláírás:……………………………………………………………………… …………………….

