Jegyzőkönyv
amely készült 2015. február 13 napján 17:30 órai kezdettel a Móricz János Kulturális Egyesület
Tata, Fekete út 2. szám alatt megtartott Közgyűléséről. A Közgyűlés eredetileg 17 órakor lett
összehívva, de szavazatképtelen volt az alacsony részvételi arány miatt. A 17:30-kor összeült
Közgyűlés a résztvevők számától függetlenül az eredetileg meghatározott napirendi pontok
tekintetében szavazatképes.
Jelen vannak: 6 magánszemély a jelenléti íven felsorolva
Napirend:
1./
Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása,
2./
2013. évi munka értékelése
3./
2013. évi könyvviteli beszámoló
4./
2014. évi munka értékelése
5./
2014. évi könyvviteli beszámoló
6./
Hozzászólások, javaslatok
A napirendi javaslatot a Közgyűlés 6 tag egyhangú igen szavazatával elfogadta.
1./

Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása:

Varga Zoltán javasolja, hogy a jelenlevők levezető elnöknek bízzák meg őt magát, Varga Zoltánnét
jegyzőkönyv-vezetőnek, jegyzőkönyv-hitelesítőknek Gaál Istvánt és Talabér Lászlót.
Szavazás eredménye:
5 igen
0 nem
1 tartózkodás Varga Zoltán
1./2016.(2016.02.13.) közgyűlési határozat:
A levezető elnök Varga Zoltán, a jegyzőkönyv-vezető Varga Zoltánné; Gaál István és Talabér
László jegyzőkönyv-hitelesítők.
2./

A 2013. évi munka összefoglalása

Az évben a fő munkánk a Tayos-barlang dokumentált története c. könyv fordításának
befejezése és a két kötet kiadása volt. A második kötetet szeptemberben sikerült kiadni. Ez a könyv
biztos tájékoztató alap a további munkánkhoz, valamint a későbbiekben szerintem stabil bevételi
forrása lesz az egyesületnek, azonban egyszerre nagyobb példányszám nyomtatását (és így
darabonként olcsóbb előállítási költség) egyelőre nem engedhetjük meg magunknak. Októberben 2-2
kötetet postáztam Ecuadorba is, a magyar kiadás megjelenésének a híre eljutott az ecuadori
államelnök, Rafael Correa fülébe is. Decemberben sikerült először áttörni a sajtó hallgatását, az
Explorer magazinban jelent meg egy összefoglaló cikk a munkánkról.
3./

A 2013. évi könyvviteli beszámoló:

A PK-142 számú „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete” c. 6 oldalas formanyomtatványon szerepelnek a számok. Az Egyesület
pénzügyi mérlege pozitív (240 ezer Ft) volt a 2013. év végén. A jelenlévők átolvassák a
nyomtatványokat, majd szavazásra kerül sor.

Szavazás eredménye:
5 igen
0 nem
1 tartózkodás: Varga Zoltán
Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással meghozta a következő határozatot:
2./2016.(2016.02.13.) közgyűlési határozat:
A Közgyűlés a 2013. évi könyvviteli beszámolót elfogadta.
4./

A 2014. évi munka értékelése

A beszámoló szöveges részében lévő szöveget felolvasta Varga Zoltán.
5./

A 2014. évi könyvviteli beszámoló:

A PK-142 számú „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete” c. 6 oldalas formanyomtatványon szerepelnek a számok. Az Egyesület
pénzügyi mérlege negatív (-713 ezer Ft) volt a 2013. év végén. A jelenlévők átolvassák a
nyomtatványokat, majd szavazásra kerül sor.
Szavazás eredménye:
5 igen
0 nem
1 tartózkodás: Varga Zoltán
Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással meghozta a következő határozatot:
3./2016.(2016.02.13.) közgyűlési határozat:
A Közgyűlés a 2014. évi könyvviteli beszámolót elfogadta.
6./

Hozzászólások, javaslatok:

Hozzászólás, javaslat nem volt.

Kelt: 2016. február 13-n
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