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Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 
Közgyűlésének jegyzőkönyve 

 

 

Készült: 

a Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2012. május 25-én a Dunabogdányi Művelődési 
Házban megtartott közgyűléséről. 
 
Jelen vannak; 
A csatolt jelenléti íven szereplő, tagok. (16 fő) 
 
19:00 óra 
Tóth László, az egyesület elnöke köszönti a megjelent tagokat. 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés nem határozatképes, ezért halasztott ülést hirdet 20 órára. 
 
20.00 óra 

Tóth László, az egyesület elnöke köszönti a halasztott ülésen megjelent tagokat. Megállapítja, 

hogy a halasztott Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. 
 

Liebhardt András tag, a Közgyűlés levezetésére Tóth László elnököt javasolja. 
 
1-K/2012/V.25./ sz. közgyűlés hat.:  
 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadja  
Tóth Lászlót a közgyűlés levezetésére. 

 
Tóth László levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyének 
megválasztására. Jegyzőkönyvvezetőnek Hímer Anna tagot javasolja. 
 
2-K/2012/V.25./ sz. közgyűlés hat.:  
 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadja  
Hímer Annát a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére. 

  
Ezt követően javasolja a közgyűlésnek az alábbi napirendi pontokat. 
 

1./ 2011 évi közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása; 
2./ Az új Civiltörvény alapján módosított új számviteli politika és pénzügyi 
szabályzat elfogadása; 
3./ II. félévi program tervek ismertetése; 
4./ Egyebek, javaslatok; 
 
Liebhardt András jelzi, hogy az egyebek napirendi pontban, az Egyesület működésének 

hosszútávú biztosítása érdekében kíván javaslatot tenni. 
 
Majd Tóth László felkéri a tagságot, hogy szavazzanak azok elfogadásáról. 
 
3-K/2012/V.25./ sz. közgyűlés hat.: 
 

A Közgyűlés a tervezett napirendi pontokat egyhangúan elfogadja, a 
kiegészítő javaslat előterjesztését támogatja. 
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A Tóth László elnök felkérte Liebhardt Istvánt, az Egyesület könyvelőjét, hogy ismertesse az 

Egyesület 2011-es pénzügyi eredményeit. Elmondta, hogy az Egyesület 735 e Ft bevételt és 

521 e Ft kiadást produkált, tehát 214 e Ft eredményt ért el. A bevételekből 70 e Ft az 

önkormányzatoktól jött, tagdíj bevételekből 41 e Ft, 1%-os személyijövedelemadó 

felajánlásból 222 e Ft, ill. a többi egyéb bevételből adódik össze. A kiadások a szervezett 

programok költségeiből és nagyobb értékű technikai eszközök beszerzéséből tevődnek össze. 
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. 
 
4-K/2012/V.25./ sz. közgyűlés hat.: 
 

 A Közgyűlés a 2011-es közhasznúsági jelentést és a pénzügyi beszámolót 
egyhangú szavazattal elfogadta. 

 

Liebhardt István, az Egyesület tagja és könyvelője elmondta, hogy a megváltozott 

Civiltörvény miatt szükséges az Egyesület számviteli politikájának azonnali módosítása az új 

törvényben foglaltaknak megfelelően, valamint az alapszabályt is módosítani kell majd a 

későbbiekben az új törvénnyel összhangban. Az új szabályoknak megfelelően újra 

fogalmazott számviteli politikát Liebhardt István felolvasta a Közgyűlésnek, majd utána Tóth 

László levezetőelnök felkérte a Közgyűlést, hogy szavazzon annak elfogadásáról. 

 
5-K/2012/V.25./ sz. közgyűlés hat.: 
 

A Közgyűlést egyhangú szavazattal elfogadja a módosított számviteli 

politikát. 
 

Ezután Tóth László ismertette a II. félévi programterveket: 

 

1. Szt.Iván éj 06.24. 

2. Finito – színdarab bemutató 07.01. 

3.. Gyerektábor 07.09-14. 

4. Retro party 09.15. 

5. Kirándulás, 2 napos 10.13-14. 

6. Nemzeti ünnep 10.23. 

7. Dalest 11.17. 

8. Adventi kiállítás és vásár - segítség 12-01-03.. 

9. Karácsonyi forgatag –Szt. János tér 12.22. esőnap 23. 

 
Az egyebek napirendben szót kérő Liebhardt András tag véleménye az, hogy az Egyesület 
hosszútávú működésének- és jövőjének biztosítása érdekében elengedhetetlen az általános 
iskolás gyerekek bevonása a programok szervezésébe és létrehozásába. Véleménye szerint 
minél több dologba kellene őket bevonni, szervezni nekik programokat, osztálykirándulásra 
vinni őket, a színjátszó csoportot egyben tartani… Ez azért fontos, mert ez által lehetne a 
közösségüket egyben tartani és ezzel együtt az Egyesület jövőjét biztosítani, mivel pár év 
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elteltével az ő korosztályuknak kellene folytatni az elkezdett munkát. A közgyűlés jelenlévő 
tagjai támogatták az elképzelést. Ezzel kapcsolatban Liebhardt András tett egy határozat 
javaslatot:   
A Közgyűlés utasítja az elnökséget, hogy dolgozzon ki a következő közgyűlésig egy 
stratégiát az irányváltásra, újításokra az Egyesület jövőjének biztosítása érdekében az 
általános iskolások bevonásával.  
Tóth László felkérte a Közgyűlést, hogy szavazzon a határozat javaslatról. A jelenlevők 
szavazatai alapján 12 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot a Közgyűlés elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 
6-K/2012/V.25./ sz. közgyűlés hat.: 
 

A Közgyűlés utasítja az elnökséget, hogy dolgozzon ki a következő 
közgyűlésig egy stratégiát az irányváltásra, újításokra az Egyesület 
jövőjének biztosítása érdekében az általános iskolások bevonásával.  
Szavazat aránya: 12 igen, 1 nem  

 
Ezek után a levezető elnök megköszöni a Közgyűlésen való részvételt, majd az ülést 22.10 
órakor bezárja. 
 
 
Jegyzőkönyv vezető:    ___________________________ 
                                                     Hímer Anna 
 
 
Elnök: ____________________________________ 
                                   Tóth László 
 
 
 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
Név: __________________________   Név: __________________________ 
 
 
Cím: __________________________   Cím: __________________________ 


