A Magyar Mikrobiológiai Társaság
rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve

A Közgyűlés helye és ideje: Helikon Szálló, Konferenciaterem (8360 Keszthely, Balatonpart
5.) 2008. október 16. szerda, 18 óra.
A Közgyűlés lefolyása:
1. Minárovits János Elnök úr 18.00 órakor köszönti a megjelenteket és sajnálattal állapítja meg,
hogy a Közgyűlés – a megjelentek száma alapján – határozatképtelen. A határozatképességhez
szükséges 286 fő helyett a Közgyűlés kezdetéig 94 fő jelent meg. Ezért a Közgyűlést bezárja és
az Alapszabály rendelkezése értelmében - a meghívóban jelzettek szerint - 18.30-ra újra
összehívja.
Minárovits János Elnök úr 18.30 órakor megnyitja a megismételt Közgyűlést. Megállapítja,
hogy az Alapszabály rendelkezése szerint a megísmételt közgyűlés az eredetivel megegyező
tárgysorozattal a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Megállapítja, hogy a
Jelenléti ívet a megismételt Közgyűlés megkezdéséig 94 fő írta alá.
Mielőtt a napirendre térne, javaslatot tesz a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetője és -hitelesítőinek
személyére az alábbiak szerint:
Jegyzőkönyvvezető:
Jegyzőkönyv hitelesítő:

Dr. Deák Judit
Dr. Farkas József és Dr. Takács Mária

A Közgyűlés a jelölteket egyhangúan (ellenszavazat nélkül, a jelöltek tartózkodásával)
megválasztja.
2. Minárovits János Elnök Úr tájékoztatja a megjelenteket, hogy a rendkívüli
egyetlen napirendje a Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványa Alapító
módosítása.
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Fővárosi Bíróság 16.Pk.63.507/1990/10 sz.
végzése alapján az alapszabályt öt pontot érintően, kisebb mértékben módosítani
Ezt követően kéri a főtitkárt a változtatások ismertetésére.

közgyűlés
okiratának
hiánypótló
szükséges.

A Főtitkár emlékeztet arra, hogy az új alapszabálytervezet a honlapon is elérhető volt, majd
ismerteti az alapszabálytervezetet és a Fővárosi Bíróság fent hivatkozott számú végzésének
megfelelően az egyes változtatásokat.
A változtatásokkal kapcsolatban érdemi vita nem alakul ki.
Elnök úr szavazásra teszi fel az új alapszabályt, amelyet a Közgyűlés egyhangúan
(ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogad, egyúttal a 2008. június 5. napja óta érvényben
volt alapszabály hatályát veszti.
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3. Az egyebek körében Minárovits János elnök úr emlékeztet az aktuális konferencia
programjaira.
Miután több kérdés nem merült fel Elnök úr a részvételt megköszönve a Közgyűlést berekeszti.

K.m.f.

……………………………………………….
Dr. Minárovits János
MMT elnök

……………………………………………….
Dr. Deák Judit
jegyzőkönyvvezető

……………………………………………
Dr. Farkas József
hitelesítő

…………………………………………….
Dr. Takács Mária
hitelesítő

