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Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület
Közgyűlésének jegyzőkönyve

Készült:
a Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület
2008. november 28-án megtartott közgyűléséről.

Jelen vannak;
A csatolt jelenléti íven szereplő, tagok. (17 fő)

19:00 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./ Tájékoztató az Egyesület hivatalossá válásának állásáról;
4./ Tájékoztató az elnökség eddigi munkájáról;
5./ Az Egyesület könyvelőjének megválasztása;
6./ Az adventi program ismertetése;
7./ A tagok javaslatai a jövő évi programokra;
8./ Egyebek, javaslatok;

1-K/2008/XI.28/ 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/2008/XI.28/ sz. közgyűlés hat.: 

A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadja 
Tóth Lászlót a közgyűlés levezetésére.

Tóth László levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyének 
megválasztására. Jegyzőkönyvvezetőnek Kiss László elnökségi tagot javasolja.

3-K/2008/XI.28/ sz. közgyűlés hat.: 

A közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadja 
Kiss  Lászlót a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére.

Tóth László elnök tájékoztatta a tagságot, hogy a Pest Megyei Bíróság az egyesületet 
nyilvántartásba vette és a végzés jogerőre emelkedett. Az egyesület az adószám megszerzése 
és a bankszámla megnyitása után hivatalosan is megkezdheti munkáját. A megjelent tagok a 
tájékoztatót elfogadták.
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A negyedik napirendi pont értelmében Tóth László elnök elmondta, hogy az egyesület 
elnöksége november 6-án tartott ülést, ahol az egyesület és az önkormányzat között kötendő 
együttműködési megállapodás tervezetét vitatta meg, valamint megbízta Liebhardt Istvánt 
az APEH- hoz benyújtandó dokumentumok elkészítésével. Az elnökség megbeszélte az 
adventi programot és kiosztotta egymás között az ezzel kapcsolatos feladatokat. 

Ez után Tóth László javaslatot tett az egyesület könyvelőjének megválasztására. Az egyesület 
könyvelőjének Liebhardt István tagot javasolja.
A szavazás az alapszabály értelmében titkos szavazással történik.

4-K/2008/XI.28/ sz. közgyűlés hat.:

A közgyűlés Liebhardt István tagot megválasztja az egyesület könyvelőjének.
Szavazat aránya: 16 igen, 1 tartózkodás.

Tóth László és a jelenlévő elnökségi tagok ismertették az adventi műsor tartalmát, aminek a 
lebonyolításához a tagság segítségét kérik. A közeljövőben
ezzel kapcsolatban elektronikus levélben megkeresik a tagokat.

A hetedik napirendi pont szerint Tóth László megkérdezte a jelenlévő tagokat, hogy 
véleményük szerint milyen programokat csináljon, ill. milyen tevékenységet végezzen az 
egyesület. Rokfalusy Balázs felvetette az önkormányzat által most ősszel elkezdett, de be 
nem fejezett faültetési program a jövő évben történő folytatásának ösztönzését az 
önkormányzat felé. Szintén Rokfalusy Balázs vetette fel a megépült kerékpárút vége után, 
egy esetleges partszakasz tisztítással a kisoroszi rév irányába a most meglévő ösvény 
kiszélesítését, járhatóvá tételét, valamint a Küllemberg forrás megtisztítását, rendbetételét. A 
tagok elhatározták, hogy tavasszal szerveznek a falu területén és határában egy 
szemétszedési akciót. Albert Farkas javasolta egy farsangi bál szervezését. Ott Krisztina egy 
karácsonyi sütemény- és mézeskalács sütő verseny ötletét vetette fel, de az idő szűke miatt ez 
már csak a következő esztendőben valósítható meg.

 Tóth László elnök/levezetőelnök megköszöni a közgyűlésen való részvételt, majd az ülést 
20.30-kor bezárja.

Jegyzőkönyv vezető: _____________________________

Elnök: ____________________________________

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

Név: __________________________ Név: __________________________

Cím: __________________________ Cím: __________________________


