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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Magyar Szociális Farm Szövetség  

Közgyűlés  

  

időpontja: 2016. július 8., 9 óra 45 perc  

helyszíne: 1138. Budapest, Népfürdő u. 24-26 (Erste Torony) 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Jakubinyi László, MSZFSZ elnöke, megnyitja a közgyűlést. 

 

Határozatképesség megállapítása: 22 tagból jelen van 16 fő.  

 

„4.2.10.A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő 

szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.” 

 

A közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszíne 1138. Budapest, 

Népfürdő u. 24-26 (Erste Torony), időpontja 2016. június 8., 12.00 óra.  A megismételt közgyűlés az 

eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. 

(4.2.6.).  

Nyílt szavazás közgyűlés lefolytatását segítő személyekről: 

 

Levezető elnök: Jakubinyi László, MSZFSZ elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Szakács Mónika, Értékek Háza Alapítvány 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Patkó Gabriella, Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány  

 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Kiss Tibor, Szorgoskert Nonprofit Kft.  

 

Napirendi pontok 

 

4.2.14. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a 

két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének 

tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, 

személyét) A határozatokat a határozatok tárában kell nyilván tartani vagy az azokat tartalmazó 

jegyzőkönyvet kell őrizni. A jegyzőkönyvnek – ha a határozatot nem foglalják külön dokumentumba – 

tartalmaznia kell az üléseken elfogadott határozatok pontos szövegét. 

 

1. Tájékoztatás aktuális pályázati forrásokról 

2. Tájékoztatás a Szövetség bejegyzéséről, és kapcsolódó adminisztrációs teendőkről 

3. Tájékoztatás a jogszabály módosítási lobbi tevékenység aktuális helyzetéről 

4. Tájékoztatás a védjegypályázat lehetőségeiről 

5. Előterjesztés a tagfelvételi eljárásrendről, módosító indítványok, szavazás 

6. Előterjesztés az alapszabály formai (tag adatainak pontosítása) módosításáról, szavazás 
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7. Előterjesztés a www.szocialisfarm.hu honlap átvételéről 

8. A VP Szolidáris Gazdálkodás Együttműködései pályázat kapcsán felmerült kérdések, 

javaslatok megvitatása, teendők egyeztetése. 

9. Egyéb hozzászólások, felvetések 

 

A napirendi pontokat Közgyűlés tagjai egyhangúlag elfogadták. 

 

1. napirendi pont 

 

Tájékoztatás aktuális pályázati forrásokról: Ginop 5.1.3-16 és Vidékfejlesztési források 

1. sz. napirendi ponthoz határozat nem tartozik 

 

2. napirendi pont 

 

Tájékoztatás a Szövetség bejegyzéséről, és kapcsolódó adminisztrációs teendőkről 

2. sz. napirendi ponthoz határozat nem tartozik 

 

 

3. napirendi pont 

 

Tájékoztatás a jogszabály módosítási lobbi tevékenység aktuális helyzetéről 

3. sz. napirendi ponthoz határozat nem tartozik 

 

4. napirendi pont 

 

Tájékoztatás a védjegypályázat lehetőségeiről 

 

5/2016. (VII.08.) számú határozat: A Magyar Szociális Farm Szövetség a Szimbiózis Alapítvány 

védjegypályázata illetékdíjához 20.000 Ft hozzájárulást fizet. 

 

 döntést támogatók és ellenzők számaránya: egyhangúlag elfogadva 

 

 

5. napirendi pont 

 

Előterjesztés a tagfelvételi eljárásrendről, módosító indítványok, szavazás 

 

6/2016. (VII.08.) számú határozat: A Magyar Szociális Farm Szövetség az tagfelvételi eljárásrendet 

és tagfelvételi adatlapot az egybeszerkesztett melléklet szerint elfogadta. A Közgyűlés kéri a 22 

alapító tagot a tagfelvételi adatlap kitöltésére. 

 

 döntést támogatók és ellenzők számaránya: egyhangúlag elfogadva 

http://www.szocialisfarm.hu/
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6. napirendi pont 

 

Előterjesztés az alapszabály formai (tag adatainak pontosítása) módosításáról, szavazás 

 Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség tévesen írt nevének pontosítása, 

cégjegyzék megnevezés pontosítása nyilvántartásira 

 Aranyág Extra Szociális Szövetkezet székhely változásának bejelentése 

 

7/2016. (VII.08.) számú határozat: A Magyar Szociális Farm Szövetség a két tag bejegyzési 

adataiban történő módosítási indítványt elfogadta, az elnökség azonnali hatállyal kezdeményezi a 

bejegyzés módosítását. 

 

 döntést támogatók és ellenzők számaránya: egyhangúlag elfogadva 

 

 

7. napirendi pont 

 

Előterjesztés a www.szocialisfarm.hu honlap átvételéről 

8/2016. (VII.08.) számú határozat: A Magyar Szociális Farm Szövetség a Szimbiózis Alapítványtól 

együttműködési szerződés keretében ingyenesen átveszi a www.szocialisfarm.hu honlapot, 

gondoskodik az új szakmai tartalmak feltöltéséről, viseli a vonatkozó (tárhely szolgáltatás) költségeit. 

 

 döntést támogatók és ellenzők számaránya: egyhangúlag elfogadva 

 

8. napirendi pont 

 

A VP Szolidáris Gazdálkodás Együttműködései pályázat kapcsán felmerült kérdések, 

javaslatok megvitatása, teendők egyeztetése. 

9/2016. (VII.08.) számú határozat: A Magyar Szociális Farm Szövetség tagjai augusztus 15-ig 

juttassák el az adatlapot az elnökség e-mail címére, melyből egy információs anyag készül 

szeptember 15-ig. Ezt az információs anyagot az elnökség továbbítja az EMMI, Agrárkamara, 

SZGYF, Miniszterelnökség részére, és javaslatot teszünk az együttműködésre.  

 

 

 döntést támogatók és ellenzők számaránya: egyhangúlag elfogadva 

 

 

9. napirendi pont 

 

Egyéb hozzászólások, felvetések 

 

http://www.szocialisfarm.hu/
http://www.szocialisfarm.hu/
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Kelt: Budapesten, 2016. 07.08.    

 

 

  

 ............................................ 

Szövetség elnöke 

 

 

 

  

............................................ 

jegyzőkönyvvezető 

 ............................................ 

levezető elnök 

 

 

  

............................................ 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 ............................................ 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 


