Jegyzőkönyv
amely készült 2011. október 22. napján 17 órai kezdettel a Móricz János Kulturális Egyesület Tata,
Fazekas út 4. (Bordó Ház) szám alatt megtartott alakuló Közgyűléséről.
Jelen vannak: 10 magánszemély alapító tag külön íven felsorolva
Napirend:
1./
A Móricz János Kulturális Egyesület megalakításának kimondása,
2./
A Móricz János Kulturális Egyesület Alapszabályának elfogadása, valamint a közhasznú
tevékenységek végzésének vállalása,
3./
Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása,
4./
Elnökség tagjainak megválasztása,
5./
Egyesületi tagdíj megállapítása,
6./
Az egyesület elnökének felhatalmazása arra, hogy a bíróságnál eljárjon az egyesület
nyilvántartásba vétele érdekében.
A napirendi javaslatot az alakuló Közgyűlés a 10 alapító tag egyhangú igen szavazatával elfogadta.
TANÁCSKOZÁS
1./

A Móricz János Kulturális Egyesület megalakításának kimondása:

Varga Zoltán javasolta, hogy a megjelent alapító tagok mondják ki a Móricz János Kulturális
Egyesület megalakítását. Az egyesület célja legyen alapvetően Móricz János kutatási eredményeinek,
életművének népszerűsítése, amelyről majd az alapszabály rendelkezik részletesebben. Ezt a célt az
alapító tagok valamennyien szívügyüknek tekintik – és készek ezért tenni is.
Ezután Varga Zoltán szavazást rendelt el az egyesület magalakításával kapcsolatban:
Szavazás eredménye:
10 igen
0 nem

0 tartózkodás

Ezt követően az alakuló Közgyűlés nyílt szavazással és a 10 alapító tag egyhangú igen szavazatával
meghozta a következő határozatot:
1/2011.(2011. 10.22.) közgyűlési határozat:
A 10 magánszemély alapító tag a Móricz János Kulturális Egyesület megalakítását egyhangúlag
kimondta.
2./

A Móricz János Kulturális Egyesület Alapszabályának elfogadása, valamint a közhasznú
tevékenységek végzésének vállalása:

Varga Zoltán a jelenlévőknek kiosztotta és részletesen ismertette az egyesület alapszabályát.
Az alapító tagok az alapszabály tervezetével egyetérttettek, hozzászólás és egyéb javaslat nem volt.
Ezután Varga Zoltán szavazást rendelt el az alapszabály elfogadásával, valamint az abban vállalt
közhasznú tevékenységek végzésével kapcsolatban.
Szavazás eredménye:
10 igen
0 nem
0 tartózkodás
Az alakuló közgyűlés nyílt szavazással, a 10 alapító tag egyhangú igen szavazatával meghozta a
következő határozatot:

2/2011.(2011.10.22.) közgyűlési határozat:
A közgyűlés a mai napon a Móricz János Kulturális Egyesület Alapszabályát, valamint az abban
foglalt közhasznú tevékenységek vállalását egyhangúan elfogadta.
3./

Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása:

Varga Zoltán javasolja, hogy a jelenlevők levezető elnöknek bízzák meg őt magát,
jegyzőkönyvvezetőnek Dreyer Juliannát, jegyzőkönyv-hitelesítőknek Ghica Constantint és Pálinkás
Pétert.
Szavazás eredménye:
9 igen
0 nem
1 tartózkodás
3/2011.(2011.10.22.) közgyűlési határozat:
A jelenlévők többségi szavazással az alakuló közgyűlés levezető elnökének Varga Zoltánt,
jegyzőkönyvvezetőnek Dreyer Juliannát, jegyzőkönyv-hitelesítőknek Ghica Constantint és
Pálinkás Pétert választották meg.
4./

Elnökség tagjainak megválasztása:

Varga Zoltán levezető elnök kérte az alakuló közgyűlést, hogy az alapszabály szerint a
tisztségviselőket titkos szavazással válassza meg, illetve kérte, hogy a tisztségviselők személyére
tegyenek javaslatot.
Ezután Cserteg István a 3 tagú Elnökség tagjainak személyére javaslatot tett, ezen belül elnöknek
Varga Zoltánt, alelnököknek Golenya Ágnest és Pálinkás Pétert javasolta.
Az Elnökség tagjainak javasolt személyek – elnök, 2 alelnök – nyilatkoztak, hogy velük szemben nem
áll fenn a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8. § (1) bekezdésben foglalt
összeférhetetlenségi ok továbbá, hogy a hivatkozott törvény 9. §-ában foglalt kötelezést tudomásul
vették és magukra nézve kötelezőnek ismerték el, valamint, hogy az 1989. évi II. törvény /Etv./ 8. § (1)
bekezdés a./b./c./ pontjában előírt feltételeknek – az Európai Unió jogának megfelelés érdekében – a
29. § a./b. pontjában foglaltak alapján megfelelnek. Az Elnökség mindhárom tagja nyilatkozott arról,
hogy magyar állampolgár és egyikük sincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. Az Elnökség mindhárom
tagja nyilatkozott arról, hogy vezető tisztséget jelen tisztséggel egyidejűleg más közhasznú,
kiemelkedően közhasznú szervezetnél nem töltenek be, illetve amennyiben a jövőben ilyen tisztséget
töltetnének be, úgy erről az érintett szervezeteket tájékoztatni fogják.
Hozzászólás, más javaslat nem volt, az alapító tagok a javaslattal egyetértettek, ezt követően az
alakuló közgyűlés titkos szavazással meghozta a következő határozatot:
Titkos szavazás Varga Zoltán elnökjelölt személyére:
9 igen
0 nem
1 tartózkodott
Titkos szavazás Golenya Ágnes alelnökjelölt személyére:
9 igen
0 nem
1 tartózkodott
Titkos szavazás Pálinkás Péter alelnökjelölt személyére:
9 igen
0 nem
1 tartózkodott

4/2011.(2011.10.22.) közgyűlési határozat:
Az alakuló közgyűlés a Móricz János Kulturális Egyesület Elnökségét titkos szavazással 2011.
október 22. napjától határozatlan ideig terjedő időtartamra az alábbiak szerint választja meg:
1. Varga Zoltán
2. Golenya Ágnes
3. Pálinkás Péter

elnök

alelnök
alelnök

Az Elnökség mindhárom tagja magyar állampolgár és egyikük sincs eltiltva a közügyek
gyakorlásától. Az Elnökség tagjai nyilatkoztak, hogy velük szemben nem áll fenn a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8. § (1) bekezdésben foglalt összeférhetetlenségi ok
továbbá, hogy a hivatkozott törvény 9. §-ában foglalt kötelezést tudomásul vették és magukra nézve
kötelezőnek ismerték el, valamint, hogy az 1989. évi II. törvény /Etv./ 8. § (1) bekezdés a./b./c./
pontjában előírt feltételeknek – az Európai Unió jogának megfelelés érdekében – a 29. § a./b.
pontjában foglaltak alapján megfelelnek. Az Elnökség mindhárom tagja nyilatkozott arról, hogy
vezető tisztséget jelen tisztséggel egyidejűleg más közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnél
nem töltenek be, illetve amennyiben a jövőben ilyen tisztséget töltetnének be, úgy erről az érintett
szervezeteket tájékoztatni fogják.
5./

Egyesületi tagdíj megállapítása:

Varga Zoltán levezető elnök a tagdíjjal kapcsolatban elmondta, hogy az előzetes megbeszélések
alkalmával ennek mértékére vonatkozóan sikerült már egy olyan megállapodásra jutni, hogy 2012.
évben az éves tagdíj 1000,-Ft, mivel annak megfizetését az anyagi helyzetére figyelemmel minden tag
tudná vállalni. Erre tekintettel javasolja az alakuló közgyűlésnek a tagdíj éves 1000,-Ft-ban történő
megállapítását. A tagdíjak befizetésére az egyesület jogerős bírósági bejegyzése után kerül sor,
amelyre előre láthatólag a 2011 év végén - 2012 év elején kerül sor, emiatt határoztuk meg, hogy a
befizetések 2012 év elején kezdődjenek.
Hozzászólás, más javaslat nem volt.
Szavazás eredménye:
10 igen
0 nem
0 tartózkodás
Az alakuló közgyűlés nyílt szavazással, a 10 alapító tag egyhangú igen szavazatával meghozta a
következő határozatot:

5/2011.(2011.10.22.) közgyűlési határozat:
Az alakuló közgyűlés a Móricz János Kulturális Egyesület tagdíját 2012. évre 1000,-Ft összegben
határozza meg.
6./

Az egyesület elnökének felhatalmazása arra, hogy a bíróságnál eljárjon az egyesület
nyilvántartásba vétele érdekében:

A közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy az alapító tagok nevében és képviseletében eljárva kérje
a Komárom - Esztergom Megyei Bíróságtól az egyesület nyilvántartásba vételét és közhasznú
szervezeti jogállásának megállapítását.
Ezután a levezető elnök az Egyesület megalakításával, Alapszabályának és közhasznú
tevékenységének elfogadásával, az elnökség megválasztásával, és az éves tagdíj megállapításával
kapcsolatban összehívott Közgyűlést lezárta.
Kelt: 2012. október 22-n
Tata; Fazekas út 4. (Bordó Ház)

Varga Zoltán
levezető elnök

Ghica Constantin
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dreyer Julianna
jegyzőkönyvvezető

Pálinkás Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő

