Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület
Közgyűlésének jegyzőkönyve
Készült:
a Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2013. szeptember 28-án a Dunabogdányi
Községi Könyvtárban megtartott közgyűléséről.
Jelen vannak:
A csatolt jelenléti íven szereplő, tagok.(14 fő)
19:05 óra
Tóth László, az egyesület elnöke köszönti a megjelent tagokat.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés nem határozatképes, ezért halasztott Közgyűlés összehívását
állapítja meg az értesítőben megjelölt 20 órára.
20:12 óra

Tóth László, az egyesület elnöke köszönti a megjelent tagokat.
Megállapítja, hogy a halasztott Közgyűlés határozatképes.
A jelenlévő 14 tag a Közgyűlés levezetésére Tóth László elnököt javasolja.
1-K/2013/IX.28/ 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/2013/IX.28/ sz. közgyűlés hat.:
A Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadja
Borosjenői Anikót a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére.
Ezt követően javasolja a közgyűlésnek az alábbi napirendi pontokat.
1./ Elnök és Elnökségi tagok választása a következő évre;
2./ Alapszabály módosítása;
3./ Egyebek, javaslatok;
Majd felkéri a tagságot, hogy szavazzanak azok elfogadásáról.
3-K/2013/IX.28/ 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
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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. Tóth László elnök tájékoztatja a
Közgyűlést, hogy Rácz Dániel és Schubert Árpád tagok előzőekben írásban jelezték, hogy a
Közgyűlésen nem tudnak megjelenni, de az elnökségi tagok választásán jelöltként részt
kívánnak venni. Ez után megkérdezi, hogy az Egyesület tagjai közül ki jelöli magát az elnöki
tisztség betöltésére. Az elnöki tisztség betöltésére Tóth László jelenlegi elnök jelzi a
szándékát. A levezető elnök megkérdezi, hogy az Egyesület tagjai közül ki jelöli magát
elnökségi tagnak.
Az elnökségi tag tisztség betöltésére 7 jelentkező van, név szerint:
Liebhardt Gábor
Bonifert Balázs
Hímer Anna
Rácz Dániel
Schubert Árpád
Vogel Norbert
Borosjenői Anikó
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 négyfős elnökség összetételéről szavazzon. Az elnökség összetételét a négy legtöbb
szavazatot kapott jelölt fogja alkotni. A szavazatok nyilvános felbontására és
megszámolására Melcher Mónika és Borosjenői Márta 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

13 igen szavazat
1 tartózkodás

Elnökségi tag választás:
Jelöltek:
Liebhardt Gábor
Bonifert Balázs
Hímer Anna
Rácz Dániel
Schubert Árpád
Vogel Norbert

9 szavazat
10 szavazat
5 szavazat
5 szavazat
8 szavazat
5 szavazat

Borosjenői Anikó

7 szavazat

A fentiek figyelembe vételével a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozza:
4-K/2013/IX.28/ sz. közgyűlés hat.:
A közgyűlés 2013. október 3-tól egy év időtartamra megválasztja Tóth
Lászlót az Egyesület elnökének. Szavazat aránya: 13 igen, 1 tartózkodás
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5-K/2013/IX.28/ sz. közgyűlés hat.:
A közgyűlés 2013. október 3-tól egy év időtartamra megválasztja elnökségi
tagoknak: Bonifert Balázs
szavazat aránya: 10/14
Liebhardt Gábor
szavazat aránya: 9/14
Schubert Árpád
szavazat aránya: 8/14
Borosjenői Anikó
szavazat aránya: 7/14
A megválasztott tisztségviselők és tagok nyilatkoznak arról, hogy a törvényben 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 2. napirendi pont keretében kerül sor az Alapszabály módosítására. Tóth László elnök
tájékoztatta a Közgyűlést, hogy 2011-ben új civiltörvény lépett hatályba és ezzel egyidőben
az előző civiltörvény hatályát vesztette. Az Egyesület Alapszabálya az előző vonatkozó
törvény alapján és feltételei szerint létesült, de az új civil törvény kitételeinek megfelelően
módosítani kell azt, ezzel biztosítva a továbbiakban az Egyesület törvényi megfelelőségét. Az
új törvény szerint a közhasznúsági státuszt újra kell igényelni, ellenkező esetben 2014. május
31-én megszűnik az. A módosított alapszabály elfogadása esetén azt a felügyeleti szervhez
be kell nyújtani a közhasznúsági fokozat igénylésével együtt. Az Alapszabályban történt
módosításokat az elnök ismertette, majd felkérte a Közgyűlést, hogy szavazzon annak
elfogadásáról.
6-K/2013/IX.28/ sz. közgyűlés hat.:
A Közgyűlés az Egyesület módosított alapszabályát egyhangú szavazattal
elfogadja.
Ezek után a levezető elnök megköszöni a Közgyűlésen való részvételt, majd az ülést 21.05kor bezárja.

Jegyzőkönyv vezető:

____________________________
Borosjenői Anikó

Elnök:

____________________________
Tóth László

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Név: __________________________

Név: __________________________

Cím: __________________________

Cím: __________________________

__________________________
Aláírás

__________________________
Aláírás
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