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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Tárgy: A Muzsikáló Kőbánya Egyesület félévi rendes elnökségi ülése 
 

Az elnökségi ülés helye: Torockó Étterem; 1105 Budapest, Martinovics tér 2. 
 
Az elnökségi ülés időpontja: 2012. január 10. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Jegyzőkönyv megnyitva: 18 órakor 
 
Kovalik-Csüllög Erika elnök köszöntötte az elnökségi ülés résztvevőit, majd felkérte Freész 
Gergelyt a jegyzőkönyv vezetésére, Tóthné Dr. Székely Ildikót pedig a jegyzőkönyv hitelesítésé-
re. Felkértek a felkérést elfogadták, az elnökségi ülés a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő szemé-
lyét egyhangúan jóváhagyta. 
 

Az elnök ismertette az elnökségi ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 

1. Éves munkaprogram és költségvetés elfogadása (2012), 
2. Döntés 2 tagsági viszony keletkezéséről előzetes belépési szándék jelzése alapján. 

 

Az elnökség a napirendet egyhangúan elfogadta.  
 
Az elnökség egyhangúan elfogadta a mellékelt éves munkaprogramot és költségvetést. 
Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy a tagok a tagsági viszonyuk keletkezésének határozatá-
ról belépési nyilatkozatuk aláírásával és annak másodpéldányának átvételével értesülnek. 
Az elnökség egyhangúan elfogadta dr. Vajda László belépési szándékát. 
Az elnökség egyhangúan elfogadta dr. Vajda Lászlóné belépési szándékát. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

1/2012.01.10. sz. elnökségi határozat – az egyesület éves munkaprogramjának és költségvetés-
ének elfogadásáról 

 

Az elnökségi ülés egyhangúan - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta a Muzsikáló Kő-
bánya Egyesület 1. mellékletben található 2012. évre vonatkozó munkaprogramját és költségve-
tését. 
_____________________________________________________________________________ 
 

2/2012.01.10. sz. elnökségi határozat – dr. Vajda László tagsági viszonyának keletkezéséről 
 

Az elnökségi ülés egyhangúan - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta dr. Vajda László 
belépési szándékát. 
_____________________________________________________________________________ 

 

3/2012.01.10. sz. elnökségi határozat – dr. Vajda Lászlóné tagsági viszonyának keletkezéséről 
 

Az elnökségi ülés egyhangúan - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta dr. Vajda Lász-
lóné belépési szándékát. 
_____________________________________________________________________________ 
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A határozathozatalokat követően az elnök megköszönte a jelen lévők munkáját, majd – miután 
egyéb hozzászólás, észrevétel nem volt – az elnökségi ülést berekesztette. 
 
Jegyzőkönyv lezárva: 18 40 perckor 
 

k.m.f. 
 
 
 
 ............................. ............................. ............................. 
 Freész Gergely Tóthné Dr. Székely Ildikó  Kovalik-Csüllög Erika 
 jkv. hitelesítő elnök 
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1. számú melléklet: Éves munkaprogram és költségvetés (2012.01.01-2012.12.31.) 
 
Munkaprogram: 
 
Újévi Koncert 2012. január 8. 
 
Kőbányai Szent László napok 2012. június 23. 
 
Tábor 2012. augusztus 
 
 
Költségvetés: 
 
Bevételek: 

- nyitó egyenleg: 400.000 HUF 
- tagdíjak: 528.000 HUF 
- támogatás: 1.400.000 HUF 
- fellépések: 600.000 HUF 

 
Költségek: 

- számlavezetési díj: 6.000 HUF 
- Tábor: 800.000 HUF 
- Hangszerek: 50.000 HUF 
- Marketing: 100.000 HUF 

 


