Közgyűlési jegyzőkönyv

Készült: 2013. január 29-én, az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület Ócsa Bajcsy Zs. u. 46-48. sz.
alatti székhelyén.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 16 fő

Napirendi pontok:
1.)

2012. évi szakmai beszámoló
Előadó: Pappné Hajdu Katalin

2.)

2012. évi pénzügyi beszámoló
Előadó Sponga Károlyné

3.)

Az Egyesület alapszabályának módosítása
Előadó: Pappné Hajdu Katalin

4.)

Titkári tisztség betöltése
Előadó: Pappné Hajdu Katalin

Pappné Hajdu Katalin az Egyesület elnöke köszönti a jelenlévő tagokat, megállapítja, hogy a
közgyűlés határozatképes.
Jelenlévők elfogadják a napirendi pontokat, illetve Sponga Károlynét jegyzőkönyvvezetőnek
és Papp Mihályt jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Az első napirendi pont szerint Pappné Hajdu Katalin ismerteti, szakmai beszámolója
keretében, az Egyesület 2012. év jelentősebb programjait, megmozdulásait, melyekkel több
esetben sikerült a település lakóit bevonni az Egyesület programjaiba. Elmondja, hogy az
Egyesület elkészítette honlapját, mely nagy segítséget nyújt tágabb és nagyobb közösségek
megszólítására, alkalmas a programok előzetes és utólagos, beszámoló szerű ismertetésére.
A képgaléria beszámol szinte minden megvalósult programról. Az Egyesület egyre több, civil
kezdeményezés mellé áll, illetve segíti azokat. Ilyen az Ócsai Fonó megalakulásában és
működésében való részvétel.
A második napirendi pont szerint Sponga Károlyné ismerteti a 2012. évre vonatkozó
pénzügyi beszámolót, az Egyesületre vonatkozó főbb szám adatait. Pappné Hajdu Katalin
javasolja a tagoknak a pénzügyi beszámoló elfogadását.

A tagok a következő határozatot hozzák:
1/. 2013.01.29.sz. határozat:
A tagok egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadják a 2012. évre
vonatkozó egyéb szervezetek beszámolóját 180 eFt mérlegfőösszeggel, 175 eFt saját
tőkével6 eFt mérleg szerinti eredménnyel.
A harmadik napirendi pontnak megfelelően Pappné Hajdu Katalin javaslatot tesz a tagoknak
az Alapszabály módosítására. Javasolja, hogy a tagsági viszony szűnjön meg, ha és
amennyiben a tag a vonatkozó évre nem fizet tagdíjat, valamint azt a következő év
december 31-ig nem pótolja.

2/. 2013.01.29. sz. határozat:
A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják, hogy az Egyesület
Alapszabályának 4 § a az alábbi 10-es ponttal egészüljön ki.
A tagsági viszony megszűnik ha és amennyiben a Tag a vonatkozó évre nem fizetett tagdíjat
és azt a következő év december 31-ig nem pótolja.
A negyedik napirendi ponthoz kapcsolódóan Pappné Hajdu Katalin elmondja, hogy Szigeti
Katalin elfoglaltságára való hivatkozással, 2012. október 30-án megtartott ülésen lemondott
titkári megbízatásáról. Az Egyesület elnöke megköszönte munkáját és reményeit fejezi ki,
hogy tagként változatlanul részt vesz a munkában.
Az Egyesület új titkárának Ivánka Vince tagtársunkat javasolja, aki eddig is sokat tett az
Egyesületért.
3/. 2013.01.29. sz. határozat
A tagság 15 igen, 1 ellenszavazattal elfogadja az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület titkárának
Ivánka Vince tagtársunkat.
A közgyűlés felhatalmazza Pappné Hajdu Katalint, az Egyesület Elnökét, hogy a cégbíróság
felé az Alapszabályt érintő módosítás bejelentése ügyében - tagsági viszony megszűnése,
valamint a titkár személyének megváltozása ügyében eljárjon.

....................................................
Sponga Károlyné jegyzőkönyv vezető

.................................................
Papp Mihály jegyzőkönyv hitelesítő

