Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület
Közgyűlésének jegyzőkönyve
Készült:
a Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2014. május 29-én a Dunabogdányi Művelődési
Házban megtartott közgyűléséről.
Jelen vannak;
A csatolt jelenléti íven szereplő, tagok. (21 fő)
20:00 óra
Tóth László, az egyesület elnöke köszönti a megjelent tagokat.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.
A Közgyűlés levezetésére Tóth László elnök jelzi szándékát.
1-K/2014/V.29./ 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/2014/V.29./ sz. közgyűlés hat.:
A Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadja
Hímer Annát a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére.
Ezt követően javasolja a közgyűlésnek az alábbi napirendi pontokat.

1./ 2013 évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet ismertetése és elfogadása;
2./ Egyebek, javaslatok;
Kiegészítő egyéb javaslat nem hangzott el, ezután Tóth László felkéri a tagságot, hogy
szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.
3-K/2014/V.29./ sz. közgyűlés hat.:
A Közgyűlés a tervezett napirendi pontokat egyhangúan elfogadja.

A Tóth László elnök jelezte, hogy Pályi Máté benyújtotta felvételi kérelmét az Egyesület
tagságába, a tagfelvételi kérelme ügyében felkérte az elnökség rajta kívül jelen lévő 3 tagját,
hogy szavazzanak a tag felvételéről.
A az új tag felvételével kapcsolatban az Egyesület Elnöksége az alábbi határozatot hozta:
1-E/2014/V.29./ sz. elnökségi hat.:
Az Egyesület elnöksége Pályi Máté (2023. Dunabogdány, Kossuth Lajos u. 68.)
tagfelvételi kérelmét egyhangúan támogatja.
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Majd ezután felkérte Liebhardt Istvánt az Egyesület könyvelőjét, hogy ismertesse az
Egyesület 2013-as pénzügyi eredményeit. Elmondta, hogy az Egyesület 2013-ban 2417 e Ft
bevételt és 2035 e Ft kiadást produkált, tehát 382 e Ft eredményt ért el. A bevételekből 100 e
Ft az önkormányzatoktól jött, a tagdíj bevételekből 60 e Ft, az 1%-os személyi jövedelemadó
felajánlások összegét az év végéig még nem kapta meg az Egyesület, a többi egyéb bevételből
adódik össze. A kiadások a szervezett programok költségeiből és nagyobb értékű technikai
eszközök beszerzéséből tevődnek össze. A pénzügyi beszámoló ismertetése után Tóth László
az Egyesület elnöke felolvasta a közhasznúsági jelentést (1. számú melléklet). A felolvasás
végén felkérte a Közgyűlést, hogy szavazzon a beszámoló elfogadásáról.
4-K/2014/V.29./ sz. közgyűlés hat.:
A Közgyűlés a 2013-as közhasznúsági jelentést és a pénzügyi beszámolót
egyhangú szavazattal elfogadta.

Ezek után a levezető elnök megköszöni a Közgyűlésen való részvételt, majd az ülést 20.45
órakor bezárja.

Jegyzőkönyv vezető: __________________
Hímer Anna

Elnök: ____________________
Tóth László

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Név: __________________________

Név: __________________________

Cím: __________________________

Cím: __________________________
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