Jegyzőkönyv
amely készült 2016. június 20. napján 17:30 órai kezdettel a Móricz János Kulturális Egyesület
Tata, Fekete út 2. (Fülöp József Kutatóház) 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./
2015. évi munka értékelése
3./
2015. évi könyvviteli beszámoló
4./
Folyamatban lévő ügyek, jövőbeni tervek
5./
Hozzászólások, javaslatok
6./
Nyilvános előadás. Manuel Palacios: Betiltott Amerika c. könyvének születése.
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
4./2016.(2016.06.20.) közgyűlési határozat:
A levezető elnök Varga Zoltán, a jegyzőkönyv-vezető Varga Zoltánné; Gaál István és Talabér
László jegyzőkönyv-hitelesítők.
2./

A 2015. évi munka összefoglalása

Mindjárt az év elejétől több nagyvárosban tartottam előadásokat a 2014-es Táltosok
Barlangja expedíciót bemutatva. Igen nagyszámú érdeklődő jelent meg ezeken az előadásokon.
Problémát okozott, hogy májustól nem volt értékesíthető szakkiadvány a kezemben, így jelentős
bevételi lehetőségtől estünk el – ezt a tőkehiánnyal magyarázom. Az év második felében Frank Dóra
elkezdte fordítani Manuel Palacios Betiltott Amerika c. könyvének második felét, ennek költségeit
éppen hogy tudtam fizetni annak árán, hogy az utazási költségtérítésemet csak a következő évben
vettem fel, amikor egyenesbe jöttünk. Ha egy kifejezéssel lehetne illetni a 2015-ös évet, akkor az a
„túlélés”.
3./

A 2015. 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 (43 ezer Ft) volt a 2015. év végén. Ez csupán a bent lévő 330 ezer
forintnyi tagi kölcsönömnek köszönhető. 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:
5./2016.(2016.06.20.) közgyűlési határozat:
A Közgyűlés a 2015. évi könyvviteli beszámolót elfogadta.
4./

Folyamatban lévő ügyek, jövőbeni tervek:

Varga Zoltán beszámolója. Manuel Palacios könyve hamar sikert aratott. A jövő hétre tervezett
hivatalos könyvbemutatón jelen lesz és köszöntő beszédet is mond Maria del Carmen Gonzales, az
Ecuadori Köztársaság Nagykövete. Manuel támogatás hiányában nem tud jelen lenni. A rendezvény
rögzítve lesz, állítólag az MTVA „blokádja” is oldásra kerül. Az esemény komolyságát emelheti,
hogy Kaszás Géza és Obrusánszky Borbála itt jelentik be a következő filmtervüket. Nagy Róbert
közreműködésével több lehetséges szponzor is meghívásra került, akik eddig is bizonyítottak
hasonló volumenű témák támogatását illetően. A könyv a múlt hét végén újranyomásra került,
valamint a Tayos 1-2 kötetek is nyomtatásra kerülnek 200-200 példányban, ezt csak szponzori
segítséggel tudtam megvalósítani. Móricz János: Az európai népek amerikai erdete” c. rövid
tanulmányát is külön füzetben megjelentettem, mert ez eddig csak a nagy Tayos-könyv egy
fejezetében volt elérhető nyomtatott formában.
Az Ecuadorban készült Tayos legendája c. dokumentumfilm még az idei évben bemutatásra fog
kerülni, az utómunkák folynak.
5./

Hozzászólások, javaslatok:

Cserteg István megígérte a megyei sajtókapcsolatainak mozgósítását.
6./

Nyilvános előadás:

Az előadás előtt a Közgyűlést lezártuk. A másfél órás vetítőképes előadás anyagáról és az azt követő
beszélgetésről nem készült feljegyzés.
Kelt: 2016. június 20-n
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