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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

I. Adatok: 

 

TÁRGY: A Muzsikáló Kőbánya Egyesület közgyűlése 

A KÖZGYŰLÉS HELYE: Torockó Étterem, 1105 Budapest, Martinovics tér 2. 

A KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2013. március 20. 

JELEN VANNAK: A mellékelt jelenléti ív szerint 

JEGYZŐKÖNYV MEGNYITVA: 17:30 órakor 

II. Közgyűlés napirendjének jóváhagyása 

 

Freész Gergely 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. Tisztségviselők újraválasztása; 

2. Tájékoztatás az Egyesület 2013. évi célkitűzéseiről. 

A közgyűlés a napirendet egyhangúan elfogadta. 

 

III. A közgyűlés során hozott határozatok összefoglalója 

 

Határozat száma Leírás 

1/2013.03.20. Az Egyesület tisztségviselőinek újraválasztásáról 

 

_____________________________________________________________________________ 
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Mivel a korábbi elnökségből senki nem nyújtotta be a lemondását, és egy tag sem jelezte igényét az 

elnökségi tagságra, ezért az alapszabály III/2.1 pontjának értelmében a tisztségviselőket újra kell 

választani. 

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 Rollandot, 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. 

____________________________________________________________________________ 

 

1/2013.03.20. sz. határozat – Az Egyesület tisztségviselőinek újraválasztásáról. 

 

A közgyűlés titkos szavazással újraválasztotta a szervezet tisztségviselőit, az alábbiak szerint: 

    Dávid Krisztina  - elnök 

    Freész Gergely  - tag 

    Poór Nikolett  - tag 

____________________________________________________________________________ 

 

A megválasztott tisztségviselők – a külön szövegezett nyilatkozatok aláírásával – az újraválasztást 

elfogadták. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Az újraválasztott elnökség nevében Dávid Krisztina elnök asszony ismertette az Egyesület 2013. évi 

célkitűzéseit. Az Egyesület július 15. és 20. között a Dégen található Borostyán Erdei Iskolában nyári 

tábort szervez a zenélni vágyó fiatalok számára. Emellett a Tutta Forza zenekar várhatóan az alábbi 

koncerteken fog fellépni (a félkövérrel jelöltek már biztosak): 

1. Letovice 2013. május 

2. 2013. június 08.Hatvan; „Kreatív60” térzenefesztivál 

3. 2013. június Budapest; Szent László napok 
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4. 2013. július 3. Balatonföldvár 

_____________________________________________________________________________ 

 

A határozathozatalokat követően levezető megköszönte a jelen lévők munkáját, majd – miután egyéb 

hozzászólás, észrevétel nem volt – a közgyűlést berekesztette. 

 

Jegyzőkönyv lezárva: 18 45 perckor 

k.m.f. 

     
     

Szklenár Ádám 
jkv. 

 Baksai Máté 
hitelesítő 

 Balog Sára 
hitelesítő 

 


