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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült a Centrart Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület  2007. évi 
Közgyűlésén 

 
Ideje: 

2007. május. 11. 18 h. 
 

Helyszíne: 
Faludy Akadémia- 2. em., Tanácsterem 
Budapest, VIII. ker., Horánszky u. 20. 

 
Jelen vannak: 

(Székely Miklós � elnök) 
Tóth Áron- titkár 

 Kovács Gábor - elnökségi tag 
Dóczi Erika 

Szerdahelyi Márk 
Veress Ferenc 
Entz Sarolta 

Jánosi- Halász Rita 
Káldy Katalin 

Mészáros Ágnes 
Orbán János 

Pál Linda 
Süle Ágnes Katalin 

 
18: 30 a meghirdetett közgyűlés (a szavazati joggal rendelkezők 70% -ának részvételével) 
határozatképes, ezért 
 
Székely Miklós elnök- köszönti az Egyesület 2007. év májusi közgyűlésén megjelent tagokat, 
megnyitja a közgyűlést és megkérdezi, hogy megbízzák-e őt az ülés levezető elnöki 
tisztségével. 
Továbbá az elnök (Sz. M.) javaslatot tesz a jegyzőkönyvezető (Tóth Áron), a jegyzőkönyv 
hitelesítők (Jánosi-Halász Rita, Entz Sarolta),valamint szavazatszámláló (Káldy Katalin) 
személyére. A közgyűlés a javaslatokat 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja. 
 
Az elnök (Sz. M.) ismerteti a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
1. Logópályázat 
2. Elnökségi beszámoló 
3. 2006 évi pénzügyi elszámolás bemutatása 
4. Határozati javaslat 
5. Egyéb  
6. 2008. évi tagdíj 
 
A közgyűlés a napirendi pontokat  13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja. 
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1. Logópályázat:  
Három pályázó küldte el a terveit, a közgyűlés most szavazásra bocsátja ezeket. 
1 pályázó: �Cédrus� . A közgyűlés szavazata: 0 igen, 10 nem, 3 tartózkodás. 
2. pályázó: �Próféta�. A közgyűlés szavazata: 1 igen, 8 nem, 4 tartózkodás. 

�Halászbástya�. A közgyűlés szavazata: 2 igen, 6 nem, 5 tartózkodás 
3.pályázó: �Corell 11�.A közgyűlés szavazata:0 igen, 13 nem. 
A Közgyűlés a szavazásra bocsátott logó tervek közül egyet sem fogadott el, ezért a 
pályázat eredménytelennek minősül. 

 
 
2. Elnökségi beszámoló 

Sz. M. bemutatta a Közhasznúsági jelentést és az ezzel megegyező Elnökségi 
beszámolót.  
Javaslat és kérdés nincs. A közgyűlés a jelentést és az Elnökségi beszámolót 
egyhangúlag (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) elfogadja. 

 
 
3. 2006 évi pénzügyi elszámolás bemutatása 

Sz. M. bemutatja a 2006. évre vonatkozó pénzügyi elszámolást. A közgyűlés a 2006 
évi elszámolást egyhangúan (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) elfogadja. 
 
 

4. Alapszabály módosítás  
Sz. M. javaslatára a közgyűlés kötelezi az Elnökséget, hogy az egyesület működésének 
első éve alatt felmerült kérdés figyelembe vételével készítse el a 2008. évi 
alapszabály-módosítást. 
A közgyűlés immáron (Orbán János a szavazás idején nem tartózkodott a teremben) 
12 tagja a javaslatot egyhangúan (12  igen, 0 nem, 0 tartózkodás) elfogadja. 

 
 
5. Egyéb 

Veress Ferenc tiszteletbeli tagnak Mojzer Miklóst javasolja. 
A Közgyűlés ismét teljes létszámmal (Orbán János visszajött) 1 igen, 2 nem, 10 
tartózkodás mellett nem fogadja el a javaslatot. 
 

 
6. 2008. évi tagdíj 

Jánosi- Halász Rita határozott javaslata: 10000 ft éves tagdíj. 
A közgyűlés 4 igen, 7 nem, 2 tartózkodás mellett nem fogadja el a javaslatot. 
Sz. M. határozott javaslata 5000 ft éves tagdíj.  
A közgyűlés jövő évi tagdíjra vonatkozó javaslatát 10 igen, 1 nem, 2  
tartózkodás mellett elfogadja. 
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Az elnök (Sz. M.) a közgyűlést 19.17-kor berekeszti. 
 
 
Budapest, 2007. május 11. 
 
 
Levezető elnök: 
 
 
 
 
Székely Miklós 
 
Jegyzőkönyv vezető: 
 
 
 
 
Tóth Áron 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
 
 
Jánosi-Halász Rita     Enzt Sarolta 


