Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület
Közgyűlésének jegyzőkönyve
Készült:
a Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2009. január 23-án a Dunabogdányi Községi
Könyvtárban megtartott közgyűléséről.
Jelen vannak;
A csatolt jelenléti íven szereplő, tagok. (16 fő)
20:00 óra
Tóth László, az egyesület elnöke köszönti a megjelent tagokat.
Ezt követően javasolja a közgyűlésnek az alábbi napirendi pontokat.
1./ A gyűlés levezető elnökének megválasztása;
2./ A jegyzőkönyv vezetőjének megválasztása;
3./ Új Elnökségi tag választása;
4./ SZMSZ megszavazása;
5./ Programtervek ismertetése;
6./ Egyebek, javaslatok;

1-K/2009/I.23/ sz. közgyűlés hat.:
A megjelentek a tervezett napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
Kiegészítő javaslat nem hangzott el.
Liebhardt András tag, a közgyűlés levezetésére Tóth László elnököt javasolja.
2-K/2009/I.23/ sz. közgyűlés hat.:
A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadja
Tóth Lászlót a közgyűlés levezetésére.
Tóth László levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyének
megválasztására. Jegyzőkönyvvezetőnek Rokfalusy Balázs elnökségi tagot javasolja.
3-K/2009/I.23/ sz. közgyűlés hat.:
A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadja
Rokfalusy Balázst a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére.
Tóth László elnök tájékoztatja a tagságot, hogy Herr Gábor elnökségi tag tisztségéről
lemondott. Új elnökségi tag megválasztása szükséges. Az elnök felkéri a közgyűlést,
jelöljenek új elnökségi tago(ka)t megválasztásra. Jelöltettek és vállalták a jelöltséget: Heves
Sándor, Melcher Mónika. Jelöltettek, de nem vállalták a jelöltséget: Schubert Árpád,
Liebhardt András, Herrné Kiss Andrea. A szavazás az alapszabály értelmében titkos
szavazással történik, az újonnan megválasztandó elnökségi tag megbízatása a meglévő
elnökségi tagokkal megegyező ideig áll fenn, azaz 2009. október 3-ig.
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A titkos szavazás eredménye: Heves Sándor 2 szavazat, Melcher Mónika 11 szavazat,
tartózkodott 3 fő.
4-K/2009/I.23/ sz. közgyűlés hat.:
A közgyűlés Melcher Mónika tagot megválasztja az egyesület elnökségi
tagjának.
Szavazat aránya: jelenlévő 16 főből, 11 fő igen
Tóth László elnök ismerteti és elfogadás végett szavazásra bocsátja a Szervezeti és Működési
Szabályzat (SZMSZ) tervezetét.
5-K/2009/I.23/ sz. közgyűlés hat.:
A közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatot egyhangúlag elfogadta.
Tóth László elnök javaslatot tesz illetve vár a megrendezendő 2009. első félévi programokra.
A tárgy megvitatása után az alábbi javaslatok kerültek rögzítésre.
1. Szemétszedés szervezése a község külterületén.
2. Nyílt levél közzététele a Bogdányi Híradó–ban, területrendezés a Vízművek melletti
Duna-part szakaszon, valamint Kerékpárút melletti fasor ültetésének folytatására.
3. Március 15-ei rendezvény szervezése
4. ’Lyra és Jazz borban’ rendezvény szervezése áprilisban
5. Rovarkiállítás szervezése (április 18.)
6. Színdarab bemutató (Én és a kisöcsém) (május)
7. Nepomuki Szt. János nap szervezése
8. Az egyesület esetleges részvétele a községi Pünkösdi Fesztivál lebonyolításában.
9. Nyári tábor szervezése gyerekeknek.
10. Kühlenberg-forrás területrendezése lehetőségeinek megvizsgálása
11. Millenniumi emlékmű felirat felújítása
12. Gyerekprogram szervezése
Tóth László elnök tájékoztatta a tagságot, hogy a Dunabogdány Község Önkormányzata és
az Egyesület közötti együttműködési megállapodást az Egyesület nevében aláírta 2009.
január 22-én.
Tóth László elnök/levezetőelnök megköszöni a közgyűlésen való részvételt, majd az ülést
22 óra 3 perckor bezárja.
Jegyzőkönyv vezető: ___________________________
Rokfalusy Balázs
Elnök: ____________________________________
Tóth László
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Név: __________________________

Név: __________________________

Cím: __________________________

Cím: __________________________
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