JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: A Muzsikáló Kőbánya Egyesület alakuló közgyűlése
A közgyűlés helye: 1106 Budapest, Pogány u. 7/b.
A közgyűlés időpontja: 2011. 04. 05.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Jegyzőkönyv megnyitva: 18 órakor
Bakó Rolland levezető elnök köszöntötte a közgyűlés résztvevőit, majd felkérte Braun Jánost a
jegyzőkönyv vezetésére, Somogyi Ilonát és Németh Ákost pedig a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Felkértek a felkérést elfogadták, a közgyűlés a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét
egyhangúlag jóváhagyta.
Levezető ismertette az alakuló közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint:
1. A szervezet megalakulásának kimondása,
2. Az Alapszabály elfogadása,
3. A tisztségviselőinek megválasztása,
4. Bankszámla feletti rendelkezési jog és a tagdíj összegének meghatározása.
A taggyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadta.
A taggyűlés ezt követően az egyesület megalakulásáról határozatot hozott.
_____________________________________________________________________________
1/2011.04.05. sz. határozat – az egyesület megalakulásának kimondásáról
A taggyűlés egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - kimondta a Muzsikáló Kőbánya
Egyesület megalakulását.
_____________________________________________________________________________
A közgyűlés résztvevői előzetesen megkapták az egyesület Alapszabályának tervezetét. Sem a
közgyűlésig, sem a közgyűlésen módosító javaslat nem merült fel, ezért a közgyűlés az
Alapszabály elfogadásáról határozatot hozott.
_____________________________________________________________________________
2/2011.04.05. sz. határozat – az egyesület Alapszabályának elfogadásáról
A közgyűlés egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta a Muzsikáló Kőbánya
Egyesület Alapszabályát.
_____________________________________________________________________________
Az Alapszabály értelmében a szervezet vezető tisztségviselői az elnökség elnöke és az elnökség
két tagja.
Ezt követően levezető tájékoztatta a közgyűlést, hogy a tisztségviselők megválasztása titkos
szavazással történik. A közgyűlést megelőzően a tagság ad hoc Jelölő Bizottságot kért fel a
tisztségviselők személyére való javaslattételre és az ezzel kapcsolatos előzetes egyeztetések
lefolytatására. A jelölő Bizottság tagjai: Balog Péter, Fejes Adrienn és Renczés Csaba voltak. A
Bizottság nevében Balog Péter ismertette az egyes tisztségekre a Bizottság által tett javaslatokat.
Levezető ezt követően ismertette a szavazás rendjét és a szavazólap felépítését. A szavazólapon
az elnökség elnökére és tagjaira lehet szavazni oly módon, hogy a Jelölő Bizottság által javasolt

- 2 személy neve melletti kockába, az illető személyével való egyetértés esetén „X” jelet kell tenni,
amennyiben a jelölt személyével nem ért egyet, úgy az illető nevét vízszintes vonallal át kell
húzni és a mellette levő kipontozott helyre a helyette kívánt személy nevét kell beírni. A
szavazólapokat az előkészített gyűjtőládába kell félbehajtva bedobni. A szavazatok
összeszámlálására Szavazatszámláló Bizottságot kell létrehozni. Levezető a Bizottságba a Jelölő
Bizottság tagjait javasolta. Felkértek a felkérést elfogadták, a közgyűlés a Szavazatszámláló
Bizottság tagjainak személyét egyhangúlag elfogadta. Miután a szavazólapok szétosztása
megtörtént, levezető 15 perc szünetet rendel el a szavazás végrehajtására és a szavazatok
összeszámlálására.
_____________________________________________________________________________
3/2011.04.05. sz. határozat – az egyesület tisztségviselőinek megválasztásáról
A közgyűlés titkos szavazással megválasztotta a szervezet tisztségviselőit, az alábbiak szerint:
Kovalik Erika
- elnök
Freész Gergely
- tag
Tóthné Dr. Székely Ildikó - tag
_____________________________________________________________________________
A megválasztott tisztségviselők - a külön szövegezett nyilatkozatok aláírásával - a megválasztást
elfogadták.
Ezután a közgyűlés az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogról és a tagsági díj
összegének meghatározásáról határozatot hozott.
_____________________________________________________________________________
4/2011.04.05. sz. határozat – az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogról
A közgyűlés egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – úgy határozott, hogy az
Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot Kovalik Erika elnök önállóan gyakorolja.
_____________________________________________________________________________
5/2011.04.05. sz. határozat - a tagdíj összegének megállapításáról
A közgyűlés egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a tagok által fizetendő havi
tagsági díj összegét 1.000.- Ft-ban, azaz Egyezer Ft-ban állapította meg.
_____________________________________________________________________________
A határozathozatalokat követően levezető megköszönte a jelen lévők munkáját, majd - miután
egyéb hozzászólás, észrevétel nem volt – az alakuló közgyűlést berekesztette.
Jegyzőkönyv lezárva: 20 óra 15 perckor
k.m.f.
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