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JEGYZŐKÖNYV
Adatok:

I.
TÁRGY:

A Muzsikáló Kőbánya Egyesület közgyűlése

A KÖZGYŰLÉS HELYE:

Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, 1102 Budapest Szent László Tér 34.

A KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA:

2012. március 20.

JELEN VANNAK:

A mellékelt jelenléti ív szerint

JEGYZŐKÖNYV MEGNYITVA:

18:30 órakor

Közgyűlés napirendjének jóváhagyása

II.

Freész Gergely levezető elnökségi tag köszöntötte a közgyűlés résztvevőit, majd felkérte Szklenár
Ádámot a jegyzőkönyv vezetésére, Baksai Mátét és Balog Sárát pedig a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Felkértek a felkérést elfogadták, a közgyűlés a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét egyhangúan
jóváhagyta.

Levezető ismertette a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint:

1. Az Egyesület 2011. évi beszámolójának elfogadása;
2. Az Egyesület 2011. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása;
3. Az Alapszabály módosítása a hatályba lépett új jogszabályi rendelkezésekre, továbbá a
tisztségviselők mandátumának öt évről egy évre történő mérséklésére tekintettel;
4. Új tisztségviselők megválasztása;
5. Tájékoztatás az Egyesület 2012. évi célkitűzéseiről.
A közgyűlés a napirendet egyhangúan elfogadta.
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III.

A közgyűlés során hozott határozatok összefoglalója

Határozat száma

Leírás

1/2012.03.20.

Az Egyesület 2011. évi beszámolójának elfogadásáról

2/2012.03.20.

Az Egyesület 2011. évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

3/2012.03.20.

Az Egyesület módosított Alapszabályának elfogadásáról

4/2012.03.20.

Az Egyesület elnökségének lemondásáról

5/2012.03.20.

Az Egyesület új tisztségviselőinek megválasztásáról

__________________________________________________________

A Levezető ismertette az Egyesület éves közhasznúsági jelentését és éves mérlegét, majd felhívta a
jelenlévő tagokat, hogy az esetleges kérdéseiket tegyék fel. A közhasznúsági jelentés és éves beszámoló
megvitatása után, a Levezető javasolta a közgyűlés számára azok elfogadását.
A közgyűlés ezután határozatot hozott az Egyesület 2011. évi éves beszámolójának és közhasznúsági
jelentésének elfogadásáról.
_____________________________________________________________________________

1/2012.03.20. sz. határozat – Az Egyesület 2011. évi beszámolójának elfogadásáról

A közgyűlés egyhangúan – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a Muzsikáló Kőbánya
Egyesület 2011. évi beszámolóját.

_____________________________________________________________________________

2/2012.03.20. sz. határozat – Az Egyesület 2011. évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

A közgyűlés egyhangúan – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a Muzsikáló Kőbánya
Egyesület 2011. évi közhasznúsági jelentését.

_____________________________________________________________________________
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A beszámolók elfogadása után az elnökség tagjai közül Kovalik-Csüllög Erika és Tóthné Dr. Székely Ildikó
is jelezték, hogy nem kívánják kitölteni öt évre szóló tisztségviselői megbízatásukat. A megválasztásuk
első évfordulójának közelségére való tekintettel, illetve a jövőbeni hasonló helyzetek elkerülése végett
kezdeményezték, hogy az Egyesület az elnökség elnökét és tagjait egy éves határozott időre válassza.

Freész Gergely elnökségi tag jelezte, hogy az Egyesület Alapszabályában megjelölt jogszabályok –
nevezetesen az Alkotmány, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény - hatályon kívül kerültek, minél fogva indokolt megjelölésük
törlése az Alapszabályból. Hasonló indokkal az Alapszabályban bárhol fellelhető ’Fővárosi Bíróság’
kifejezést ’Fővárosi Törvényszék’ kifejezéssel kell felváltani. Freész Gergely elnökségi tag egyúttal jelezte,
hogy a Polgári Törvénykönyv egyesületek megszűnésére vonatkozó szabályai számottevően módosultak,
minek folytán ezeket a módosításokat is szükséges átvezetni az Alapszabályon.

Freész Gergely elnökségi tag tájékoztatja a közgyűlést, hogy a fent nevezett jogszabályok helyébe az
Alaptörvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civiltv.), valamint a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény léptek. Az új
jogszabályokkal való ütközés elkerülése érdekében néhány pontban feltétlenül szükségessé válik az
Alapszabály módosítása.

Freész Gergely elnökségi tag tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Civiltv. 75. § (5) bekezdése értelmében az
Alapszabály jelenleg hatályos közhasznúsági rendelkezései alapján az Egyesület legfeljebb 2014. május
31. napjáig veheti igénybe a jogszabályok által a közhasznú szervezeteknek biztosított kedvezményeket.
Ennek megfelelően legkésőbb 2014. május 31. napjáig dönteni kell az Alapszabály Civiltv. 32., 34. és 37.
§§-ainak megfelelő módosításáról. Freész Gergely javasolja, hogy az Alapszabály közhasznúsági
rendelkezéseinek módosításáról a tagok egy későbbi közgyűlésen határozzanak, és a jelen közgyűlésen
csak azon Alapszabályi rendelkezések módosítására kerüljön sor, amelyek megváltoztatása az új
jogszabályokkal való ütközés elkerülése érdekében feltétlenül szükséges.

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással határozatot hozott az Alapszabály módosításáról.
_____________________________________________________________________________
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3/2012.03.20. sz. határozat – Az Egyesület módosított Alapszabályának elfogadásáról

A közgyűlés egyhangúan – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az Alapszabály alábbi
pontjainak módosítását:

Az Alapszabály I.4. és I.7. pontjaiból a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényre
történő utalás hatályon kívül kerül.

Az Alapszabály II.A.4., II.A.7., III.4.3. és III.5.1. pontjaiból az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvényre történő utalás hatályon kívül kerül, valamint a ’Fővárosi Bíróság’ szövegrész a ’Fővárosi
Törvényszék’ kifejezéssel kerül felváltásra.

Az Alapszabály III.2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
’’Az Egyesület tevékenységét 3 (három) fős elnökség irányítja. Az elnökség elnökét és tagjait a
közgyűlés határozott időre, egy éves időtartamra választja meg. Az elnökség elnöke és tagjai
korlátozás nélkül újraválaszthatók. Az elnökség tevékenységéről a közgyűlésnek köteles beszámolni.’’

Az Alapszabály IV.1. és IV.2. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
’’1.

Az Egyesület elnöke, az elnökség tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva,

legalább korlátozottan cselekvőképes (kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal
érintett ügycsoportban korlátozta), és
a)

magyar állampolgár,

b)

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és

tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezik, vagy
c)

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya

alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

2.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet

vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy
az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, vagy
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, vagy amellyel
szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást
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helyettesítő bírságot szabott ki, vagy amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás
rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.’’

Az Alapszabály VII. pontja az alábbiak szerint módosul:
’’1.

Az Egyesület megszűnik:

a)

feloszlással,

b)

átalakulással,

c)

feloszlatással,

d)

ha a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését,

feltéve, hogy az egyesületet a nyilvántartásból törölték.

2.

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén (a), c) és d) pontok) - a hitelezők kielégítése

után – fennmaradó vagyont a 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott
megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni.

3.

Az Egyesület feloszlása esetén végelszámolási eljárást, feloszlatása, bíróság általi

megszüntetése, illetve megszűnésének bíróság általi megállapítása esetén pedig kényszervégelszámolást kell lefolytatni.’’

Az Alapszabály VIII.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
’’Az Egyesület működésére az alapszabályban foglalt rendelkezéseken kívül az Alaptörvény, a Polgári
Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény
rendelkezései az irányadóak.’’

_____________________________________________________________________________

Ezt követően az elnökség mindhárom tagja, név szerint:
Kovalik-Csüllög Erika

- elnök

Freész Gergely

- tag

Tóthné Dr. Székely Ildikó

- tag

benyújtották lemondásukat.
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A közgyűlés határozatot hozott az elnökség lemondásának elfogadásáról.

_____________________________________________________________________________

4/2012.03.20. sz. határozat – Az Egyesület elnökségének lemondásáról

A közgyűlés egyhangúan – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a Muzsikáló Kőbánya
Egyesület elnökségének lemondását.
_____________________________________________________________________________

Az Alapszabály értelmében a szervezet vezető tisztségviselői az elnökség elnöke és az elnökség két tagja.

A Levezető tájékoztatta a közgyűlést, hogy a tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik.
Freész Gergely, mint levezető ismertette az egyes tisztségekre a leköszönő elnökség által tett
javaslatokat. Név szerint:
Dávid Krisztina

- elnök

Freész Gergely

- tag

Poór Nikolett

- tag

Jelöltek a felkérést elfogadták. A Levezető ezt követően ismertette a szavazás rendjét és a szavazólap
felépítését. A szavazólapon az elnökség elnökére és tagjaira lehet szavazni oly módon, hogy a javasolt
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 Bakó Rolandot, Könyves Tóth Mihályt és Juhász
Anikót javasolta. Felkértek a felkérést elfogadták, a közgyűlés a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak
személyét egyhangúan elfogadta. Miután a szavazólapok szétosztása megtörtént, Levezető 15 perc
szünetet rendelt el a szavazás végrehajtására és a szavazatok összeszámlálására.

_____________________________________________________________________________
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5/2012.03.20. sz. határozat – Az Egyesület új tisztségviselőinek megválasztásáról.

A közgyűlés titkos szavazással megválasztotta a szervezet tisztségviselőit, az alábbiak szerint:
Dávid Krisztina

- elnök

Freész Gergely

- tag

Poór Nikolett

- tag

____________________________________________________________________________

A megválasztott tisztségviselők – a külön szövegezett nyilatkozatok aláírásával – a megválasztást
elfogadták.
Az Egyesület zavartalan működése érdekében a közgyűlés utasította a leköszönő elnökség és az új
tisztségviselőket a szükséges átadás – átvételi eljárás lefolytatására.
_____________________________________________________________________________

Az újonnan megválasztott elnökség nevében Dávid Krisztina elnök asszony ismertette az Egyesület 2012.
évi célkitűzéseit. Az Egyesület augusztus 13. és 18. között a Dégen található Borostyán Erdei Iskolában
nyári tábort szervez a zenélni vágyó fiatalok számára, valamint hosszabb távú együttműködést kíván
kezdeményezni a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási
Intézménnyel. E mellett a Tutta Forza zenekar várhatóan az alábbi koncerteken fog fellépni (a félkövérrel
jelöltek már biztosak):
1. 2012. április 26. Budapest; Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola ünnepi koncert
2. 2012. június 2. Hatvan; „Kreatív60” térzenefesztivál
3. 2012. június Budapest; Szent László napok
_____________________________________________________________________________

A határozathozatalokat követően levezető megköszönte a jelen lévők munkáját, majd – miután egyéb
hozzászólás, észrevétel nem volt – a közgyűlést berekesztette.

Jegyzőkönyv lezárva: 19 30 perckor
k.m.f.

Szklenár Ádám
jkv.

Baksai Máté
hitelesítő
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Balog Sára
hitelesítő

