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Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület
Közgyűlésének jegyzőkönyve

Készült:
a Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2009. szeptember 11-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/2009/IX.11/ sz. közgyűlés hat.: 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadja 
Tóth Lászlót a közgyűlés levezetésére.

Tóth László levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyének 
megválasztására. Jegyzőkönyvvezetőnek Borosjenői Anikó tagot javasolja.

2-K/2009/IX.11/ sz. közgyűlés hat.: 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadja 
Borosjenői Anikót a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére.

Ezt követően javasolja a közgyűlésnek az alábbi napirendi pontokat.

1./A tagság munkájának értékelése;
2./ Elnök és Elnökségi tagok választása a következő évre;
3./ Egyebek, javaslatok;

Majd felkéri a tagságot, hogy szavazzanak azok elfogadásáról.

3-K/2009/IX.11/ sz. közgyűlés hat.:

A Közgyűlés a tervezett napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja, kiegészítő 
javaslat nem hangzott el.

Tóth László levezető elnök felkéri Liebhardt Andrást , hogy  a 1. napirendi pont szerint  
ismertesse a tagság munkájával kapcsolatos észrevételeket.
Liebhardt András elmondja, hogy az Egyesület rendezvényein és az azokat előkészítő 
munkálatokban a 44  főt számláló tagságnak csak töredéke vesz részt  aktívan. 
A programokat, rendezvényeket lebonyolító tagok személye általában ugyanabból a 7-8 
főből áll. Aki nem veszi ki a részét a tagság által vállalt feladatából gondolkodjon el azon, 
hogy miért is lépett be az Egyesületbe. Elmondja, hogy az elnöktől kapott információk 
szerint az elnökség már gondolkodik a probléma megoldásának lehetőségeiről és módjáról.
A levezető elnök megköszöni Liebhardt Andrásnak a probléma ismertetését, majd 
tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Egyesület alapszabálya értelmében a közgyűlés az elnököt 
és az elnökségi tagokat egy év időtartamra választja. A jelenleg működő négy főből álló
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elnökség és elnök egy éves megbízatása október 3-ával megszűnik, tehát új elnök és 
elnökségi tagok választása szükséges, melyek október 3-tól töltik be egy év időtartamra a 
tisztségüket. A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést a szavazás módjáról. Elmondja, hogy 
a szavazás az alapszabály értelmében titkos szavazással történik. Külön papíron az elnök 
személyéről és külön papíron a négy főből álló elnökség tagjairól. Elmondja, hogy az 
elnökségi tagokról szóló szavazás alkalmával a szavazópapírra maximum négy, általuk 
alkalmasnak tartott jelölt nevét írhatják. 
Ezután megkérdezi, hogy az Egyesület tagjai közül ki jelöli magát az elnöki tisztség 
betöltésére. Egy tag jelzi a tisztség betöltésére irányuló szándékát, a jelenlegi elnök Tóth 
László. A levezető elnök megkérdezi, hogy az Egyesület tagjai közül ki jelöli magát  
elnökségi tagnak. 
Az elnökségi tag tisztség betöltésére hat jelentkező van, név szerint: -Albert Farkas

     -Borosjenői Anikó
     -Héder Tamás
     -Kiss László
     -Melcher Mónika
     -Rokfalusy Balázs

Tóth László levezető elnök megkéri a Közgyűlést, hogy az egyik szavazópapíron az elnök 
személyéről, a másikon szavazópapíron pedig a hat jelöltből -maximum négy név ráírásával 
- a négy fős elnökség összetételéről szavazzon. Az elnökség összetételét a négy legtöbb 
szavazatot kapott jelölt fogja alkotni.
A szavazatok a nyilvánosság előtt történt felbontása és megszámlálása után a szavazás az 
alábbi eredménnyel zárul:

Elnökválasztás:
Jelölt: Tóth László 26 szavazat (egyhangú)

Elnökségi tag választás:
Jelöltek: -Albert Farkas   9 szavazat

  -Borosjenői Anikó 19 szavazat
               -Héder Tamás   5 szavazat

  -Kiss László 20 szavazat
               -Melcher Mónika 24 szavazat

  -Rokfalusy Balázs 21 szavazat

A fentiek figyelembe vételével a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozza:

4-K/2009/IX.11/ sz. közgyűlés hat.:

A közgyűlés 2009. október 3-tól egy év időtartamra megválassza Tóth Lászlót
az Egyesület elnökének. Szavazat aránya: egyhangú

5-K/2009/IX.11/ sz. közgyűlés hat.:

A közgyűlés 2009. október 3-tól egy év időtartamra megválassza elnökségi 
tagoknak: Borosjenői Anikót szavazat aránya: 19/26
                   Melcher Mónikát szavazat aránya: 24/26

      Rokfalusy Balázst szavazat aránya: 21/26
      Kiss Lászlót szavazat aránya: 20/26.

A megválasztott tisztségviselők és tagok nyilatkoznak arról, hogy az 1998. évi II. tv. 8. §-ban 
foglalt feltételeknek személyükben megfelelnek.
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A határozathozatalt követően az újból megválasztott elnök megköszöni mind a maga, mind 
pedig a megválasztott tisztségviselők nevében a bizalmat, s ígéretet tesz arra, hogy 
feladataikat igyekeznek legjobb tudásuk szerint ellátni.
Ezek után a levezető elnök megköszöni a Közgyűlésen való részvételt, majd az ülést 21.00 
órakor bezárja.

Jegyzőkönyv vezető:    ___________________________
                                                     Borosjenői Anikó

Elnök: ____________________________________
                                   Tóth László

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Név: __________________________ Név: __________________________

Cím: __________________________ Cím: __________________________


