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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: 2014. március 16. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Jegyzőkönyv megnyitva: 16 órakor 
 
Dávid Krisztina elnök köszöntötte az elnökségi ülés résztvevőit, majd felkérte Freész Gergelyt a 
jegyzőkönyv vezetésére, Poór Nikolettet pedig a jegyzőkönyv hitelesítésére. Felkértek a felkérést 
elfogadták, az elnökségi ülés a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő személyét egyhangúan jóvá-
hagyta. 
 

Az elnök ismertette az elnökségi ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 

1. Döntés 6 tagsági viszony keletkezéséről előzetes belépési szándék jelzése alapján; 
2. Éves egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági jelentés elkészítése (2013). 

 

Az elnökség a napirendet egyhangúan elfogadta.  
 

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 Jónás-Szabó Zsanett belépési szándékát. 
Az elnökség egyhangúan elfogadta Kókai Márk belépési szándékát. 
Az elnökség egyhangúan elfogadta Krénusz Bettina belépési szándékát. 
Az elnökség egyhangúan elfogadta Lampert Gábor belépési szándékát. 
Az elnökség egyhangúan elfogadta Rátkayné Sándor Tímea belépési szándékát. 
Az elnökség egyhangúan elfogadta Sárréti Zoltán belépési szándékát. 
 
 
Az elnökség átnézte a könyvelő által átadott 2013. évre vonatkozó éves egyszerűsített beszámo-
lót és közhasznúsági jelentést, majd az elnök aláírta azokat. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

1/2014.03.16. sz. elnökségi határozat – Jónás-Szabó Zsanett tagsági viszonyának keletkezéséről 
 

Az elnökségi ülés egyhangúan - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta Jónás-
Szabó Zsanett belépési szándékát. 

_____________________________________________________________________________ 
 

2/2014.03.16. sz. elnökségi határozat – Kókai Márk tagsági viszonyának keletkezéséről 
 

Az elnökségi ülés egyhangúan - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta Kókai 
Márk belépési szándékát. 

_____________________________________________________________________________ 
 
3/2014.03.16. sz. elnökségi határozat – Krénusz Bettina tagsági viszonyának keletkezéséről 
 

Az elnökségi ülés egyhangúan - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta Krénusz 
Bettina belépési szándékát. 
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_____________________________________________________________________________ 
 
4/2014.03.16. sz. elnökségi határozat – Lampert Gábor tagsági viszonyának keletkezéséről 
 

Az elnökségi ülés egyhangúan - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta Lampert 
Gábor belépési szándékát. 

_____________________________________________________________________________ 
 
5/2014.03.16. sz. elnökségi határozat – Rátkayné Sándor Tímea tagsági viszonyának keletkezé-

séről 
 

Az elnökségi ülés egyhangúan - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta Rátkayné 
Sándor Tímea belépési szándékát. 

_____________________________________________________________________________ 
 
6/2014.03.16. sz. elnökségi határozat – Sárréti Zoltán tagsági viszonyának keletkezéséről 
 

Az elnökségi ülés egyhangúan - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta Sárréti 
Zoltán belépési szándékát. 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

7/2014.03.16. sz. elnökségi határozat – Beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása 
 

Az elnökség megállapította, hogy a 2013. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadható, 
közgyűlésre bocsátható. 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

A határozathozatalokat követően az elnök megköszönte a jelen lévők munkáját, majd – miután 
egyéb hozzászólás, észrevétel nem volt – az elnökségi ülést berekesztette. 
 
Jegyzőkönyv lezárva: 17 30 perckor 

k.m.f. 
 
 
 
 ............................. ............................. ............................. 
 Freész Gergely Poór Nikolett  Dávid Krisztina 
 jkv. hitelesítő elnök 


