Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület
Közgyűlésének jegyzőkönyve
Készült:
a Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2010. május 14-én a Dunabogdányi Művelődési
Házban megtartott közgyűléséről.
Jelen vannak;
A csatolt jelenléti íven szereplő, tagok. (26 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/V.14./ sz. közgyűlés hat.:
A Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadja
Tóth Lászlót a közgyűlés levezetésére.
Tóth László levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető
megválasztására. Jegyzőkönyvvezetőnek Albert Farkas tagot javasolja.

személyének

2-K/2010/V.14./ sz. közgyűlés hat.:
A Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadja
Albert Farkast a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére.
Ezt követően javasolja a közgyűlésnek az alábbi napirendi pontokat.
1./ 2009-es évi beszámoló;

2./ 2009 évi közhasznúsági jelentés elfogadása;
3./ SZMSZ módosítása;
4./ II. félévi program tervek ismertetése;
5./ Egyebek, javaslatok;
Majd felkéri a tagságot, hogy szavazzanak azok elfogadásáról.
3-K/2010/V.14./ sz. közgyűlés hat.:
A Közgyűlés a tervezett napirendi pontokat egyhangúan elfogadja, kiegészítő
javaslat nem hangzott el.
Tóth László elnök, levezető elnök röviden összefoglalta az Egyesület első évének, a 2009-es
évnek az eseményeit, felsorolta, hogy az Egyesület milyen programokat valósított meg:

Március 15: Nemzeti ünnep (20 fő-ből tag: 12)
Március 28: Hazai pálya fesztivál (7 szervező tag, 8 zenekar, ~140 néző)
Április 4: Lyra és Jazz bórkóstolással (117 fő)
Április 18-30: Rovar kiállítás (~1000 látogató)
1
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Április 25: szemétszedés (12 fő-ből 6 tag)
Május 8,10: Színdarab - Én és a kisöcsém (~550 néző)
Június 20,27: millenniumi emlékmű és kitelepítési emlékmű felújítás (8 fő tag)
Június 19: Szt Iván éji koncert (~12 fő-ből 10 tag +zenészek)
Június 27: Pörköltfőző verseny – részvétel
Július 13-18: terényi gyermektábor
Augusztus 9: Bábszínház – Nyakigláb, Csupahály, Málészáj. Fabatka Bábszínház előadása
Augusztus 14: Woodstock emlék koncert
Augusztus 25: Én és a kisöcsém Visegrádon
Augusztus 28: Én és a kisöcsém Szentendrén
Szeptember 25: Retro parti
Október 10: Faluszépítés, növényültetés (10 tag)
Október 23: Nemzeti ünnep
November 7-8: ODU börzsöny túra (12 fő –rossz idő-)
November 13: Suhannak, visszaszállnak… Dalest (~60 néző)
December 4,5,6: A mi kis falunkba – adventi kiállítás és vásár
December 12: Lyra és Jazz - +…grafikus kiállítás (~80 néző)
December 13: Bábszínház – A suszter manói. Fabatka Bábszínház előadása (60
gyerek+szülők)
December 20: Adventi műsor, ~300 fő néző
A felsorolás után felkérte Liebhardt Istvánt, az Egyesület könyvelőjét, hogy ismertesse az
Egyesület 2009-es pénzügyi eredményeit. Elmondta, hogy az Egyesület 828 e Ft bevételt és
734 e Ft kiadást produkált, tehát 94 e Ft eredményt ért el. A bevételekből 240 e Ft az
önkormányzatoktól jött, tagdíj bevételekből 46 e Ft, ill. a többi egyéb bevételből adódik
össze. A kiadások a szervezett programok költségeiből és nagyobb értékű technikai eszközök
beszerzéséből tevődnek össze. A beszámoló és ismertetés végén felkérte a Közgyűlést, hogy
szavazzon annak elfogadásáról.
4-K/2010/V.14./ sz. közgyűlés hat.:
A Közgyűlés a 2009-es beszámolót és pénzügyi eredményismertetést egyhangú
szavazattal elfogadta.

A pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása után Tóth László az Egyesület elnöke
felolvasta a közhasznúsági jelentést (1. számú melléklet). A felolvasás végén felkérte a
Közgyűlést, hogy szavazzon annak elfogadásáról.
5-K/2010/V.14./ sz. közgyűlés hat.:
A Közgyűlés a 2009-es közhasznúsági jelentést egyhangú szavazattal
elfogadta.

Tóth László az egyesület elnöke ismertette az Szmsz-nek az elnökség által javasolt
módosítását, melynek értelmében szabályozná az Egyesület külső és belső kapcsolattartási
feladatait. Felolvasta az Szmsz javasolt kiegészítését:
III. MŰKÖDÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI RENDJE
2. Kapcsolattartás
A kapcsolattartó
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Az Elnökség és az ügyvivők közötti kapcsolattartás, valamint az egyes programok összehangolása
érdekében a Közgyűlés, bármely tag javaslata alapján az Egyesület rendes tagjai közül egy fő
kapcsolattartót is választhat. A kapcsolattartó személyének megszavazása egyszerű szótöbbséggel
történik a Közgyűlés által meghatározott időtartamra.
Külkapcsolattartó
Az Egyesület és egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, gazdasági társaságok stb. közötti
kapcsolatépítés, kapcsolattartás céljából az Egyesület Közgyűlése az alapszabály szerint egy, vagy
több fő külkapcsolattartó személyt választhat az általa meghatározott időtartamra. A feladatra az
Egyesület rendes tagjai közül bárki választható.
Külkapcsolattartó feladata:
- kapcsolatok és együttműködés kiépítése más civil szervezetekkel;
- kiépített kapcsolatok tartása;
- a programokon való együttműködés lehetőségeinek felmérése;
- együttműködés koordinálása;
- támogatói források felkutatása és támogatási kondíciókról történő egyeztetés lefolytatása;
(Az egyeztetés során létrejött tervezetről köteles az Elnököt haladéktalanul tájékoztatni,
megállapodást kizárólag az Elnök köthet

A módosítási javaslat felolvasása után felkérte a Közgyűlést, hogy szavazzon annak
elfogadásáról. Az Szmsz módosításával kapcsolatban a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:
6-K/2010/V.14./ sz. közgyűlés hat.:
A Közgyűlés az Szmsz módosítását az ismertetett kiegészítés beillesztésével
elfogadja. Szavazat aránya: egyhangú.

Az Szmsz módosítása révén létrehozott kapcsolattartó feladatkörre Tóth László elnök
javasolja Liebhardt Andrást tag megválasztását határozatlan időtartamra. A kapcsolattartó
személyének megválasztásával kapcsolatban a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:
6-K/2010/V.14./ sz. közgyűlés hat.:
A Közgyűlés határozatlan időtartamra megválasztja Liebhardt Andrást az
Egyesület kapcsolattartó feladatkörének ellátására. Szavazat aránya:
egyhangú.

Liebhardt András a feladatkör ellátására kapott megbízást elfogadta.
A külkapcsolattartó feladatkör ellátására a levezető elnök megkérdezte a tagságot, hogy ki
vállalná a megbízást. A feladat ellátására két fő jelentkezett, Albert Farkas és
Rokfalusy Balázs. Rokfalusy Balázs jelezte, hoigy előreláthatóan csak őszig tudja a feladatot
ellátni. Mivel több külkapcsolattartót is lehet választani, ezért a levezető elnök javasolta
mindkét jelölt megválasztást a következő Közgyűlés időpontjáig próba időre. A
külkapcsolattartó személyek megválasztásával kapcsolatban a Közgyűlés az alábbi
határozatot hozta:
7-K/2010/V.14./ sz. közgyűlés hat.:
A Közgyűlés határozott időtartamra, a soron következő Közgyűlés
időpontjáig megválasztja Albert Farkast és Rokfalusy Balázst az Egyesület
külkapcsolattartó feladatkörének ellátására. Szavazat aránya: egyhangú.
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Ezután Tóth László ismertette a II. félévi programterveket:
1.

Szt.Iván éj

06.19.

2.

Pörköltfőző verseny-részvétel

06.26.

3.

Táncdal fesztivál

07.09.

4..

Gyerektábor

07.12-17

5.

Művészeti napok –segítség a lebonyolításhoz

08.13-15

6.

Retro party

09.04.

7.

Kirándulás, 2 napos

10.9-10

8.

Nemzeti ünnep

10.23.

9.

Faluszépítés/3

10.30.

10.

Dalest

11.13.

11.

Adventi kiállítás és vásár -segítség

12-03-05

12.

Lyra és Jazz

12.11

13.

Gyerek előadás (Báb)

12.18.

14.

Karácsonyi műsor –Szt. János tér

12.19. esőnap 23.

Ezek után a levezető elnök megköszöni a Közgyűlésen való részvételt, majd az ülést 22.00
órakor bezárja.

Jegyzőkönyv vezető:

___________________________
Albert Farkas

Elnök: ____________________________________
Tóth László

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Név: __________________________

Név: __________________________

Cím: __________________________

Cím: __________________________
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