Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület
Közgyűlésének jegyzőkönyve
Készült:
a Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2010. szeptember 16-án a Dunabogdányi
Művelődési Házban megtartott közgyűléséről.
Jelen vannak:
A csatolt jelenléti íven szereplő, tagok. (25 fő)
20:00 óra
Tóth László, az egyesület elnöke köszönti a megjelent tagokat.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.
Liebhardt András tag, a Közgyűlés levezetésére Tóth László elnököt javasolja.
1-K/2010/IX.16/ sz. közgyűlés hat.:
A Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadja
Tóth Lászlót a közgyűlés levezetésére.
Tóth László levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető
megválasztására. Jegyzőkönyvvezetőnek Borosjenői Anikó tagot javasolja.

személyének

2-K/2010/IX.16/ sz. közgyűlés hat.:
A Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadja
Borosjenői Anikót a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére.
Ezt követően javasolja a közgyűlésnek az alábbi napirendi pontokat.
1./ Közgyűlési határozat javaslat ismertetése
2./ Elnök és Elnökségi tagok választása a következő évre;
3./ Külkapcsolattartók választása
4./ 2010. évi hátralevő programok ismertetése, ügyvivők kijelölése
5./ 2011. évi programtervezet ismertetése
6./ Egyebek, javaslatok;
Majd felkéri a tagságot, hogy szavazzanak azok elfogadásáról.
3-K/2010/IX.16/ sz. közgyűlés hat.:
A Közgyűlés a tervezett napirendi pontokat egyhangúan elfogadta, kiegészítő
javaslat nem hangzott el.
Az első napirendi pont értelmében Tóth László elnök felvázolja, hogy az előző közgyűlés óta
sem javultak a tagság aktivitási mutatói, erre a problémára megoldást kell találni, hiszen sok
tag nem vesz részt a közgyűléseken, nem fizet tagdíjat, a rendezvényekre sokan nézőként
sem jönnek el. Tájékoztatja a tagságot, hogy az eddigi szabályok szerint a tagság a tag
halálával, írásbeli nyilatkozatával vagy az Alapszabály 3.§ 9.pontjának megszegését követő
kizárással szűnhet meg. Ez az utóbbi tűnik az egyetlen járható útnak, melyre egy közgyűlési
határozat elfogadása jelenthet megoldást. Ez a határozat egy minden tagra érvényes
kötelezettséget hoz létre, melynek megszegése az Alapszabály 3.§ 9.pontjának hatálya alá
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tartozik. Rokfalusy Balázs elnökségi tag kérésére pontosításra kerül, hogy a határozat
javaslat szövegében szereplő aktív szervező munkába a konkrét lebonyolítási feladatokon
kívül kizárólag az Egyesület keretein belül történő fellépés számít, egyéb zenekarok,
társulatok műsorában való részvétel nem. Kiss László elnökségi tag felveti, hogy az így
kizárható tagoknak fel kellene ajánlani, hogy döntsenek a kizárás vagy a pártoló taggá
történő átminősítés között. Ezek után Tóth László szavazásra felterjeszti a határozat
javaslatot. A szavazás nyílt szavazással történik, melynek eredménye:
Igen:
22
Nem:
1
Tartózkodik:
1
4-K/2010/IX.16/ sz. közgyűlés hat.:
Az Egyesület rendes tagja köteles legalább évi egy alkalommal az Egyesület
valamely rendezvényének szervezésében aktívan részt vállalni.
A határozat elfogadásától hatályos.
A határozat be nem tartása az Alapszabály 3. § (9) pontja szerint egyesületi
tagságból eredő kötelezettségmulasztásnak számít és az azzal járó
következményeket vonja maga után.
Ezt követően Tóth László elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Egyesület alapszabálya
értelmében a közgyűlés az elnököt és az elnökségi tagokat egy év időtartamra választja. A
jelenleg működő négy főből álló elnökség és elnök egy éves megbízatása október 2.-ával
megszűnik, tehát új elnök és elnökségi tagok választása szükséges, melyek október 3-tól
töltik be egy év időtartamra a tisztségüket. A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést a
szavazás módjáról. Elmondja, hogy a szavazás az alapszabály értelmében titkos szavazással
történik. Külön papíron az elnök személyéről és külön papíron a négy főből álló elnökség
tagjairól. Elmondja, hogy az elnökségi tagokról szóló szavazás alkalmával a szavazópapírra
maximum négy, általuk alkalmasnak tartott jelölt nevét írhatják.
Ezután megkérdezi, hogy az Egyesület tagjai közül ki jelöli magát az elnöki tisztség
betöltésére. Egy tag jelzi a tisztség betöltésére irányuló szándékát, a jelenlegi elnök Tóth
László. A levezető elnök megkérdezi, hogy az Egyesület tagjai közül ki jelöli magát
elnökségi tagnak.
Az elnökségi tag tisztség betöltésére hét jelentkező van, név szerint:
Albert Farkas
Bonifert Balázs
Borosjenői Anikó
Kiss László
Kreisz Amanda
Rácz Dániel
Schubert Árpád
Tóth László levezető elnök megkéri a Közgyűlést, hogy az egyik szavazópapíron az elnök
személyéről, a másikon szavazópapíron pedig a hét jelöltből -maximum négy név ráírásával
- a négy fős elnökség összetételéről szavazzon. Az elnökség összetételét a négy legtöbb
szavazatot kapott jelölt fogja alkotni.
A szavazatok a nyilvánosság előtt történt felbontása és megszámlálása után a szavazás az
alábbi eredménnyel zárul:
Elnökválasztás:
Jelölt:
Tóth László

25 szavazat (egyhangú)
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Elnökségi tag választás:
Jelöltek:
Albert Farkas
Bonifert Balázs
Borosjenői Anikó
Kiss László
Kreisz Amanda
Rácz Dániel
Schubert Árpád

5
17
19
15
6
10
18

A fentiek figyelembe vételével a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozza:
5-K/2010/IX.16/ sz. közgyűlés hat.:
A közgyűlés 2010. október 2-től egy év időtartamra megválasztja Tóth
Lászlót az Egyesület elnökének. Szavazat aránya: egyhangú
6-K/2010/IX.16/ sz. közgyűlés hat.:
A közgyűlés 2010. október 2-től egy év időtartamra megválasztja elnökségi
tagoknak: Bonifert Balázst
szavazat aránya:
17/25
Borosjenői Anikót
szavazat aránya:
19/25
Kiss Lászlót
szavazat aránya:
15/25
Schubert Árpádot
szavazat aránya:
18/25
A megválasztott tisztségviselők és tagok nyilatkoznak arról, hogy az 1998. évi II. tv. 8. §-ban
foglalt feltételeknek személyükben megfelelnek.
A határozathozatalt követően az újból megválasztott elnök megköszöni mind a maga, mind
pedig a megválasztott tisztségviselők nevében a bizalmat, s ígéretet tesz arra, hogy
feladataikat igyekeznek legjobb tudásuk szerint ellátni.
A 3. napirendi pont keretében kerül sor 2 fő külkapcsolattartó megválasztására.
Tóth László elnök ismerteti az előző közgyűlésen megválasztott külkapcsolattartók (Albert
Farkas és Rockfalusy Balázs) munkáját, majd megkérdezi a tagságot, hogy a következő egy
éves időtartamra ki vállalná el ezt a pozíciót. A két fő jelentkezik, név szerint
Albert Farkas
Rácz Dániel
A választás az alapszabály értelmében titkos szavazással történik, minden jelenlévő tag
legfeljebb két nevet írhat fel a szavazólapra. A tisztséget az a személy töltheti be, aki a
legtöbb szavazatot kapja.
7-K/2010/IX.16/sz. közgyűlés hat.:
A közgyűlés 2010. szeptember 17-től 2011. október 2-ig terjedő időtartamra
egyhangúan megválasztja külkapcsolattartónak Albert Farkast és Rácz
Dánielt.
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A 4. napirendi pont keretében Tóth László elnök emlékeztetőül felsorolja a 2010. évi
hátralevő programokat, majd megtörténik az egyes rendezvényekhez tartozó ügyvivők
kijelölése.
Rendezvények, programok

Időpont

Ügyvivő(k)

Beatles est – John Lenon 70

10.09.

Bonifert Balázs

Kirándulás, 2 napos

10.16-17

Liebhardt András

Nemzeti ünnep

10.23.

Liebhardt András

Faluszépítés/3

10.30.

Héder Tamás

Art Cuvée

11.13.

Rokfalusy Balázs

Adventi kiállítás és vásár -segítség

12-03-05

Melcher Mónika

Gyerek előadás (Báb)

12.11.

Tóth László

12.19. eső
23

Borosjenői Anikó
Kiss László
Liebhardt András
Melcher Mónika
Tóth László

Karácsonyi műsor –Szt.János tér

Az 5. napirendi pontban Tóth László elnök ismerteti a 2011. évi programtervezetet, majd
megkéri a Közgyűlést, hogy szavazzon annak elfogadásáról.
Rendezvények, programok, tervezetek 2011

Időpont

Magyar kultúra napja

01.22.

Színdarab: (Shirley Valentine)
Nemzeti ünnep
Lyra és Jazz bormártásban
Húsvéti szemétszedés
Passió
kirándulás
Hazai Pálya

február
03.15.
04.30.
április 16
április 25
május
május közepe

Szt. Iván éj

06.18.

Pörköltfőző verseny-részvétel

06.25.

Gyerektábor

07.11-16

Művészeti napok –segítség a lebonyolításhoz

július

(nyári produkció)

augusztus

Retro parti

09.17..

Kirándulás, 2 napos

10.15-16

Nemzeti ünnep

10.23.
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Dalest ???

11.19

Adventi kiállítás és vásár -segítség

12.09-11

Gyerek előadás (Báb)

12.17.

Karácsonyi műsor –Szt.János tér

12.18. eső: 23

7-K/2010/IX.16/sz. közgyűlés hat.:
A Közgyűlés egyhangúan elfogadja a 2011. évi programtervezetet.

Ezek után a levezető elnök megköszöni a Közgyűlésen való részvételt, majd az ülést 22.20kor bezárja.

Jegyzőkönyv vezető:

____________________________
Borosjenői Anikó

Elnök:

____________________________
Tóth László

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Név: __________________________

Név: __________________________

Cím: __________________________

Cím: __________________________
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