Jegyzőkönyv sablon

A szervezet neve, székhelye: CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú
Egyesület, 1023 Budapest, Mecset utca 8. 3. em. 1.

Jegyzőkönyv
1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó)
a. közgyűlés
b. elnökség

c. kuratórium

d. egyéb:

2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra), helye: 2017. május 31. 19.15, 1071 Budapest,
Damjanich utca 31/a. IV./15.
3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: (jelenlévő, valamint – ha képviselő útján jár el – képviselője
neve és lakóhelye vagy székhelye, és – ha a jelenlévőt nem azonos számú szavazat illeti meg – a jelenlévőt megillető szavazatok
száma, továbbá nem természetes személy esetén az eljáró képviselő képviseleti minősége.)

Dragon Zoltán
Kelecsényi Kristóf
Mecsi Beatrix
Mezei Emese
Sebestyén Ágnes Anna
Sidó Zsuzsa
Székely Miklós
Tóth Áron

4.Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés
esetében) két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak.
Levezető elnök neve: Kelecsényi Kristóf
Jegyzőkönyvvezető neve: Sebestyén Ágnes Anna
Jegyzőkönyv hitelesítők neve (közgyűlés esetén): Mezei Emese, Mecsi Beatrix
Szavazatszámláló bizottság (amennyiben az ülés azt választott) tagjainak neve: Dragon Zoltán,
Mezei Emese
4. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel
megállapítja, hogy az ülés/közgyűlés (a válasz aláhúzandó)
a. határozatképes
b. nem határozatképes
5. Napirend
Napirendi pontok:
1. 2016. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása
Kelecsényi Kristóf ismertette a 2016. évi beszámolót. Kiegészítés: a 2016. novemberi
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kirándulás Füzérradványra, ami pótlólag bekerül a beszámolóba. A jelenlévők egyhangúlag
elfogadták a 2016. évi beszámolót.
2. Létesítő okirat módosításának elfogadása
Kelecsényi Kristóf ismertette az alapszabály módosításának egyes tételeit. A jelenlévők
egyöntetűen elfogadták az alapszabály módosítását.
3. Az elnökség további 3 – decemberben nem megválasztott – tagjának megválasztása
A 2016 decemberében tartott közgyűlésen 4 tagú elnökség került megválasztásra, ezt a
bírósági végzés kifogásolta, hiszen az alapszabályban 7 tagú elnökség van rögzítve. Mecsi
Beatrix, Sidó Zsuzsa és Tóth Áron vállalja elnökségi taggá választásukat. Ezt a jelenlévők
egyöntetűen megszavazták.
4. Az elnökség beszámolója eddigi tevékenységéről és 2017-es további terveiről (FMK,
Gyula stb.)
CentrArt ösztöndíj: 2 pályázó volt, Kinde Anna és Zsoldos Anna. A nyertes Kinde Anna, aki a
kolozsvári Szent Mihály székesegyházon a Bágyuj Lajos által végzett műemlékvédelmi
munkát kutatja.
A CentrArt új elnöksége OTDK különdíjat alapított művészettörténészek részére, amelyhez
külön plakett készült. A díj mellé a CentrArt egyik kiadványa járt. A különdíjat Dsupin Luca
Anna kapta.
FMK: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a befogadó intézmény, az esztergomi, nemrég
felújított kampusz lesz a helyszín. Kollégiumi helyeket is rendelkezésünkre tudnak bocsátani,
amelyért minimális szállásköltséget kérnek. Amennyiben nem lesz elég a kollégiumi férőhely,
a Szent Adalbert zarándokközpontban lesz a többi előadó / vendég elszállásolva. A MNM
Vármúzeuma fogadja be a megnyitót, a konferencia résztvevői ingyenes tárlatvezetésen
vehetnek majd részt. Az Esztergomi Keresztény Múzeum és a Balassa Múzeum is
közreműködő intézmény lesz. Az FMK szervezésére először az MMA-hoz pályáztunk, de
nem kaptunk támogatást. 2017. május 26-i benyújtási határidővel beadtuk a pályázatot az
NKA Építőművészet Kollégiumához.
Kirándulás szervezése Gyulára. Májusra nem jött össze elég jelentkező, emiatt az időpontot
elhalasztottuk június 17-ére.
Szeptemberre tervezzük a következő kirándulást Szegedre.
Kerekasztal-beszélgetés sorozatot tervezünk filmes témakörben – közreműködő: Szántó
András és Tóth Áron.
A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a 2017. évben végzett eddigi tevékenységet.
A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.
6.Határozathozatal az egyes napirendi pontokra nézve külön-külön. [A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell a fontosabb eseményeket, elhangzott indítványokat, az egyes napirendi pontok
ismertetésénél elhangzottak lényegét, a határozati javaslatokat, a határozat egyedi megjelölése
(pl.12/2014. (III.15.) számú határozat), határozatképesség megállapítása, a határozathozatal
módja (nyílt vagy titkos), a szavazás eredménye (támogató, ellenszavazatok, és tartózkodók
száma, a szavazás pontos eredményének megállapítása), a határozat pontos szövege mellett]
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Kelt:
Aláírások:
…............................................
levezető elnök
…............................................
jegyzőkönyvvezető
…............................................
jegyzőkönyv hitelesítő tag (közgyűlés esetén)
…............................................
jegyzőkönyv hitelesítő tag (közgyűlés esetén)

Tanú:

Tanú:

neve:
lakóhelye:
személyi igazolvány száma:

neve:
lakóhelye:
személyi igazolvány száma:

