Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület
Közgyűlésének jegyzőkönyve
Készült:
a Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2012. szeptember 21-én a Dunabogdányi
Művelődési Házban megtartott közgyűléséről.
Jelen vannak:
A csatolt jelenléti íven szereplő, tagok. (21 fő)
20:12 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/2012/IX.21/ sz. közgyűlés hat.:
A Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadja
Tóth Lászlót a közgyűlés levezetésére.
Tóth László levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető
megválasztására. Jegyzőkönyvvezetőnek Hímer Anna tagot javasolja.

személyének

2-K/2012/IX.21/ sz. közgyűlés hat.:
A Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadja
Hímer Annát a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére.
Ezt követően javasolja a közgyűlésnek az alábbi napirendi pontokat.
1./ Elnök és Elnökségi tagok választása a következő évre;
2./ Külkapcsolattartó választása;
3./ Egyebek, javaslatok;
Az Egyesület jövője, fiatalítás, koncepcióváltás,
Az elnökség tagjainak konkrét feladatkörrel való felruházása,
A tagdíjat nem fizetők és tartósan inaktív tagok problémája,
Majd felkéri a tagságot, hogy szavazzanak azok elfogadásáról.
3-K/2012/IX.21/ sz. közgyűlés hat.:
A Közgyűlés a tervezett napirendi pontokat egyhangúan elfogadta, kiegészítő
javaslat nem hangzott el.
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.
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Elmondja, hogy az elnökségi tagokról szóló szavazás alkalmával a szavazópapírra maximum
négy, általuk alkalmasnak tartott jelölt nevét írhatják.
Ez után 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, egyben elmondja, hogy az elnöki státuszt utolsó alkalommal vállalja és
megválasztása esetén az elnökség leendő tagjaira több feladatot ruházna. A levezető elnök
megkérdezi, hogy az Egyesület tagjai közül ki jelöli magát elnökségi tagnak.
Az elnökségi tag tisztség betöltésére hét jelentkező van, név szerint:
Liebhardt Gábor
Bonifert Balázs
Hímer Anna
Schubert Árpád
Vogel Norbert
Rácz Dániel
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 nyilvános felbontására és
megszámolására Liebhardt András és Kreisz Amanda önként jelentkezik, személyüket a
feladatra a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.
A szavazatok a nyilvánosság előtt történt felbontása és megszámlálása után a szavazás az
alábbi eredménnyel zárul:
Elnökválasztás:
Jelölt:

Tóth László

20 igen szavazat
1 tartózkodás

Liebhardt Gábor
Bonifert Balázs
Hímer Anna
Rácz Dániel
Schubert Árpád
Vogel Norbert

14 szavazat
16 szavazat
17 szavazat
11 szavazat
9 szavazat
8 szavazat

Elnökségi tag választás:
Jelöltek:

A fentiek figyelembe vételével a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozza:
4-K/2012/IX.21/ sz. közgyűlés hat.:
A közgyűlés 2012. október 3-tól egy év időtartamra megválasztja Tóth
Lászlót az Egyesület elnökének. Szavazat aránya: 20 igen, 1 tartózkodás
5-K/2012/IX.21/ sz. közgyűlés hat.:
A közgyűlés 2012. október 3-tól egy év időtartamra megválasztja elnökségi
tagoknak: Bonifert Balázst
szavazat aránya:
16/21
Hímer Annát
szavazat aránya:
17/21
Liebhardt Gábort
szavazat aránya:
14/21
Rácz Dánielt
szavazat aránya:
11/21
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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.
Az újra megválasztott elnök elmondja, hogy a felállt elnökség tagjai a következő elnökségi
ülés keretében konkrét feladatot fognak kapni, a feladatok megosztása érdekében. 1 fő a
megmaradó „hagyományos” programokért, 1 fő a tagsággal kapcsolatos feladatokért, 2 fő az
új koncepció a „fiatalítás”-ért lesz felelős.
A szavazás után 20.35 órakor megérkezik Rittinger Dóra és ugyanekkor távozik ifj. Ott
Rezső, a jelenlévő tagok száma változatlanul 21.
A 2. napirendi pont keretében kerül sor az SZMSZ III/2. pontja értelmében külkapcsolattartó
megválasztására.
Tóth László elnök ismerteti az előző közgyűlésen megválasztott külkapcsolattartó, Ott
Krisztina munkáját, majd megkérdezi a tagságot, hogy véleményük szerint szükséges e ez a
pozíció, vagy nem. A pozíció feltöltése nem kötelező, az SZMSZ III/2. pontja úgy fogalmaz,
hogy külkapcsolattartó választható. A Közgyűlés kézfeltartással szavaz ennek
szükségességéről, a szavazás eredménye: 9 igen, 10 nem, 2 tartózkodás. A szavazás
eredményének értelmében nem, kerül megválasztásra külkapcsolattartó.
Tóth László elnök elmondja, hogy az Egyesület hosszútávú működése- és a falu élénk
kulturális életének megőrzése érdekében szükséges egy koncepcióváltás. Az új koncepció a
fiatalítás. Ez annyit jelent, hogy az energiáink és ezzel együtt anyagi forrásaink nagy részét a
tizenévesek, elsősorban az általános iskolások felé kell fordítanunk. A gyerekeket be kell
vonni a falu kulturális életébe, pl. színjátszó szakkörökön keresztül, kirándulások,
színházlátogatások szervezésével... stb. Ez azért fontos - amellett, hogy az egyesületnek
legyen jövője -, mert ha a ezekkel a programokkal össze tudjuk tartani a gyerekek már
kialakult közösségét, akkor remélhetőleg a faluban akarják majd a szabadidejüket eltölteni és
a bennük rejlő értékeket itt kamatoztatják majd. Az Egyesület híre közmegítélése a faluban
jó, de a gyerekek nem ismerik. Ez az első lépés, hogy megismertetni velük.
Nagy gond már rég óta a tagság inaktivitása, a feladatok nagy részét ~3 ember végzi, ezért és
az új irányzat miatt Tóth László elnök javasolja az éves tervezett programok számának
drasztikus csökkentését. Ezt az is indokolja, hogy sok program látogatottsága csökkent, a
programok terén is megújulás kellene, ezért azt javasolja, hogy 6 programot tervezzen be az
Egyesület a következő évre és amennyiben év közben felmerül bármilyen irányból
programötlet, akkor azt mérlegelés után valósítsa meg. Az alábbi programok megtartását
javasolja:
1. Magyar kultúra napja (január)
2. Borzsongás – borgasztronómiai ismertető (Húsvét utáni szombat)
3. Szabadtéri zenés est (június)
4. Gyermektábor (július)
5. Zenés est (szeptember-október)
6. Karácsonyi forgatag (december)
A Közgyűlés az elképzeléseket támogatja.
Az elnök elmondja, hogy az Egyesület tagdíj kintlévősége 30.000 Ft, ez 15 tag tartozásából
tevődik össze. ezek behajtásáról intézkedni kell. Nagyobb gond azon tagok, akik nem fizetik
a tagdíjat és soha nem vettek részt semmilyen programban, ezek száma 3 fő. A 4K/2010/IX.16/sz. közgyűlés határozat értelmében aki egy év alatt nem vesz részt legalább
egy rendezvényen aktívan, az a tagságból eredő kötelezettséget szeg és ezáltal kizárható az
Egyesület tagságából. 10 fő nem tett eleget ennek a kötelezettségnek, de az elnök véleménye
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szerint a 10-ből egyenlőre 6 fő távolléte vagy magyarázható, vagy mellette fizeti a tagdíjat
rendesen. A 4 főnek aki se nem fizeti a tagdíjat se nem vesz részt az Egyesület életében
levelet fog küldeni a következő közgyűlés előtt, melyben tájékoztatja őket a várható kizárás
lehetőségéről. A többi tartósan inaktív tagnak szintén levélben fel fogja ajánlani a pártoló
taggá való átlépés, ill. a kilépés lehetőségét.
A jövőben pedig az újonnan belépni kívánó személyek esetében javasolni fogja az
Elnökségnek, hogy egy évre próbatagként, kötelezettségek nélkül tevékenykedjen a tag jelölt
és ha tényleg komoly a szándéka, akkor egy év után kerüljön rendes tag státuszba.
Ezek után a levezető elnök megköszöni a Közgyűlésen való részvételt, majd az ülést 21.33kor bezárja.

Jegyzőkönyv vezető:

____________________________
Hímer Anna

Elnök:

____________________________
Tóth László

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Név: __________________________

Név: __________________________

Cím: __________________________

Cím: __________________________

__________________________
Aláírás

__________________________
Aláírás
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