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Megismételt társasági közgyűlés 

A résztvevők létszámától függetlenül érvényes 

Jelenlévők: jelenléti ív szerint 

 

Kaposi László: Javaslat a napirendi pontokra 

1. Beszámoló az elnökség egy éves működéséről – program beszámoló  

2. Gazdasági beszámoló az elmúlt évről – jelenlegi helyzet 

3. Személyi ügyek 

4. Jövő évi tervek – a délelőtti Weöres tervezés és Stratégiai tervezés beszámolója 

5. Egyéb ügyek 

 

A közgyűlés a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.  

KL: Levezető elnök javaslat: Kaposi László 

A jelenlévő tagság egyhangúan elfogadta. 

Jegyzőkönyv - vezető javaslat: Körömi Gábor 

A jelenlévő tagság egyhangúan elfogadta. 

Jegyzőkönyv hitelesítő javaslat: Nyári Arnold és Hajós Zsuzsa 

A jelenlévő tagság egyhangúan elfogadta. 

 

1. Beszámoló az elnökség egy éves működéséről.  

KL: Elnökségi beszámoló ismertetése (mellékletben az elnökségi beszámoló) 

2. Gazdasági beszámoló 

KL. Gazdasági ügyek, ügyvivő elbocsátása, likviditási gondok. közmunkás feladatai, megoldási 

lehetőségek és a jelenlegi helyzet. Forráskeresés és új működési modell kialakítása. A 2014-



es és a 2015-ös költségvetés összehasonlítása. Új pályázati forrásokat kell keresnünk. Nincs 

tartozásunk.  

Javaslatok a befizetésről... 

KL.: Javaslat a beszámolóról: az elnökség a beszámolót elfogadásra javasolja. 

A Közgyűlés a beszámolót egyhangúan elfogadta 

KL: Javaslat a gazdasági beszámolóról 

A Közgyűlés a gazdasági beszámolót egyhangúan elfogadta.   

 

Hajós Zsuzsa: Az Ellenőrző Bizottság is elfogadja a beszámolókat, természetesen, de ne 

legyen kifogás, hogy ez nehezen átlátható, ezért az a javaslatom, hogy átláthatóbb legyen a 

gazdasági beszámoló. Javaslom, hogy az átláthatóság kedvéért pénzügyileg tervezzünk 

jobban.  

Dolmány Mária: A könyvelés és a pályázati pénzek nyilvántartása a naptári év elején (2016-

ban) teljesen új alapokra kerül.  

 

3. Személyi ügyek 

KL.: Két új tagot javaslunk kooptálni az egyesület elnökségébe. Boldis Julianna és Benkő Péter 

más elfoglaltság miatt lemondott az elnökségi tagságról. Balla Richárd (a győri Rév Színház 

tagja) és Alapi Tóth Zoltán ( a pécsi Apolló Kulturális Egyesület vezetője)a javaslatunk. A két 

tag két fontos régiót képvisel és több alkalommal működtünk már velük együtt.  

Javaslom, hogy a közgyűlés erősítse meg az elnökséget eddigi tevékenységben.  

HZS: Én a jelölő bizottsági tagként azt kérdezem, hogy egy éves mandátumra választottuk az 

elnökséget, akkor most mi legyen?  

KL: Az elnökség október 4-i ülésén úgy döntött, hogy folytatja. Ehhez a javaslathoz írásbeli 

javaslat nem érkezett. A közgyűlésen lehet még szóbeli javaslatot tenni.  

HZS: Négy javaslat érkezett, ebből Szakall Judit nem vállalta, Nyári Arnold már elnökségi tag, 

rám érkezett javaslat és Füsi Annára. Annát én is javaslom.  

KL: Szavazzunk, hogy a jelölő listára vegyük fel Füsi Annát is.  

A közgyűlés Füsi Anna jelölőlistára kerülését egyhangúan elfogadta. 

KL: Balla Richárd levelének felolvasása (mellékletben) 

A közgyűlés Balla Richárd jelölőlistára kerülését egyhangúan elfogadta. 

KL: Alapi Tóth Zoltán levelének felolvasása (mellékletben). 



A közgyűlés Alapi Tóth Zoltán jelölőlistára kerülését elfogadta. 

Szavazatszámláló bizottság megválasztása: Hajós Zsuzsa és Zambrzyckiné Mezei  Erzsébet 

A közgyűlés a szavazatszámláló bizottság tagjait elfogadta:  

 

Szavazás 

 

HZS: A szavazás eredménye:  

Balla Richárd: 5 szavazat 

Füsi Anna: 12 szavazat 

Alapi Tóth Zoltán: 15 szavazat  

 

KL: Megállapítom, hogy a közgyűlés Füsi Annát és Alapi Tóth Zoltánt választotta új elnökségi 

tagoknak.  

 

4. Jövő évi tervek – a délelőtti Weöres tervezés és Stratégiai tervezés beszámolója... 

KL: Beszámoló a délelőtti Weöres rendezvényről. (A gyermekszínjátszás (közel)jövője 

konferencia (összefoglaló mellékeltben) 

Kiutak és stratégiai lehetőségek összegyűjtése. Lehetőségek átgondolása, saját fejünkben 

tegyünk rendet. Január közepére le tudunk tenni javaslatot.  

Nyári Arnold: Beszámoló a stratégiai tervezésről. – összefoglaló készül.  

 

KL: Részletek az elnökségi beszámoló tavalyi vállalásból. Javaslatok a tagság aktivizálására. – 

megszólítás. 

KG: Meg kell szólítani a tagságot, ebben az évben erre nem került sor, javarészt a tűzoltás 

miatt.  

KL: Kellene erre felelős. És az új elnökségben új munkamegosztás kellene. Így állhat össze az 

új munkaterv. Így kellene kijelölni a főbb irányokat a mai egyeztetések, ötletelések után.  

Javaslat a munkaterv elfogadására.  

A tagság a javaslatot egyhangúan elfogadta. 

 

5. egyéb ügyek 

Weöres ügyek, Debrecen, munkamegosztás 



2015. november 21. 

 

Jegyzőkönyvvezető aláírása:  ………………………………………………… 

Körömi Gábor 

 

Hitelesítő I. aláírása:    ………………………………………………… 

Hajós Zsuzsa 

 

Hitelesítő II. aláírása:    ………………………………………………… 

Nyári Arnold 

 


