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Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 
Közgyűlésének jegyzőkönyve 

 

 

Készült: 

a Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2013. május 31-én a Dunabogdányi Művelődési 
Házban megtartott közgyűléséről. 
 
Jelen vannak; 
A csatolt jelenléti íven szereplő, tagok. (20 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/2013/V.31./ sz. közgyűlés hat.:  
 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadja  
Tóth Lászlót a közgyűlés levezetésére. 

 
Tóth László levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyének 
megválasztására. Jegyzőkönyvvezetőnek Liebhardt Gábor tagot javasolja. 
 
2-K/2013/V.31./ sz. közgyűlés hat.:  
 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadja  
Liebhardt Gábort a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére. 

  
Ezt követően javasolja a közgyűlésnek az alábbi napirendi pontokat. 
 

1./ 2012 évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet ismertetése és elfogadása; 
2./ Az Egyesületi tagságból eredő kötelezettségüknek eleget nem tevő tagok 
tagviszonyának megszüntetése; 
3./ Egyebek, javaslatok; 
 
Kiegészítő egyéb javaslat nem hangzott el, ezután Tóth László felkéri a tagságot, hogy 
szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról. 
 
3-K/2013/V.31./ sz. közgyűlés hat.: 
 

A Közgyűlés a tervezett napirendi pontokat egyhangúan elfogadja. 
 

 

A Tóth László elnök felkérte Liebhardt Istvánt, az Egyesület könyvelőjét, hogy ismertesse az 

Egyesület 2012-es pénzügyi eredményeit. Elmondta, hogy a törvényi változások miatt ez 

évtől az Egyesületnek át kellett térnie a kettős könyvvitelre, emiatt bonyolultabb lett a 

könyvelés és a kimutatott eredmények esetenként torzítják a valós pénzügyi állapotot.Az 

Egyesület 2012-ben 2255 e Ft bevételt és 2454 e Ft kiadást produkált, tehát -199 e Ft 

eredményt ért el. A bevételekből 478 e Ft az önkormányzatoktól jött, a központi 

költségvetésből 1590 e Ft, tagdíj bevételekből 40 e Ft, 1%-os személyi jövedelemadó 

felajánlásból 189 e Ft, ill. a többi egyéb bevételből adódik össze. A kiadások a szervezett 
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programok költségeiből és nagyobb értékű technikai eszközök beszerzéséből, valamint egy 

illegális hulladéklerakó felszámolásából 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/2013/V.31./ sz. közgyűlés hat.: 
 

 A Közgyűlés a 2012-es közhasznúsági jelentést és a pénzügyi beszámolót 
egyhangú szavazattal elfogadta. 

 
Tóth László elmondta, hogy január hónapban több rendes, illetve pártoló tagnak küldött 
könyvelt postai levelet, amelyben felszólította őket az elmaradt tagdíjak befizetésére, 
amelyre az Alapszabály kötelezi őket. A levélben ismertette a lehetséges következményeket, 
melyekre akkor kerül sor, ha a felszólításban megjelölt időpontig nem egyenlítik ki 
tartozásukat. Valamint azon tagoknak is levelet küldött, akik a 4-K/2010/IX.16/sz. 
közgyűlési határozatnak nem tettek eleget, ezzel ők is a tagságból eredő kötelezettséget 
mulasztottak. Az azóta eltelt idő alatt számos befizetés érkezett és több tag kérte pártoló 
tagságba történő átminősítését, ill. egy tag kilépési szándékát jelezte, amely kéréseket az 
elnökség tudomásul vett. Három olyan tag van aki mindkét említett kötelezettségét nem 
teljesítette 3 éven át Ott Ferenc, Várady Szabó Dávid és Juhász Katalin. A csak tagdíj 
hátralékosok Pelva Gábor, Várady Szabó Gergely, Szabó Ágnes.  
A közgyűlés rövid vita után megállapodott, hogy Pelva Gábor és Szabó Ágnessel 
kapcsolatban nem alkalmaz szankciót, mivel ők az Egyesület életében tevékenyen részt 
vesznek. Viszont Ott Ferenc, Várady Szabó Dávid, Juhász Katalin és Várady Szabó Gergely 
tagviszonyának megszüntetését támogatják, mivel sem a tagdíjat nem fizetik be és vesznek 
részt az Egyesület munkájában. 
Ez alapján az Egyesület közgyűlése az alábbi határozatot hozta: 
 
5-K/2013/V.31./ sz. közgyűlés hat.: 
 

A Közgyűlés tagdíj nemfizetés és a 4-K/2010/IX.16/sz. közgyűlési határozat 
rendelkezéseinek be nem tartása, tehát a tagságból eredő kötelezettségszegés 
miatt Ott Ferenc, Várady Szabó Dávid és Juhász Katalin rendes tag 
Egyesületi tagviszonyát- valamint Várady Szabó Gergely pártoló 
tagviszonyát tagdíj nem fizetés miatt 2013. június 01 naptól megszünteti. 
Szavazati arány: Várady Szabó Dávid, Juhász Katalin és Várady Szabó 
Gergely esetében: 19 igen, egyhangú. Ott Ferenc esetében: 18 igen, 1 
tartozkodás. 

 
Ezek után a levezető elnök megköszöni a Közgyűlésen való részvételt, majd az ülést 21.30 
órakor bezárja. 
 
 
Jegyzőkönyv vezető:    __________________           Elnök: ____________________ 
                                           Liebhardt Gábor                                    Tóth László 
 
 

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


