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Jegyzőkönyv

Egyesületi taglétszám2ll3. május I3-án 60 fő
Résztvevők: l. 1. sz. melléklet
Helyszín: Budapest, 1071Dob u. 85.
Időpont: 2013. május 13.

A taggyűlés 17.30-kor nem volt határozatképes. (Jelenlévők száma kevesebb, mint 31 fő).
Az ismételt taggyűlés 17 .45-kor határozatképes.

-A taggyűlés egyhangúlag elfogadtaazt a javaslatot, hogy Vadon Szilvia VeZeSse a jegyzőkönyvet'
- Taggyűlést vezeti: ozorák Zita, jelolését a taggyűlés egyhangúan elfogadta.

1. pont: A napirendi pontok ismertetése:

I. AzBgyesület 2012. évi munkájaés gazdáIkodás: ér1ékelés és tapasztalatok Előte1esztő: ozorákZita
2. A kórus és azEgyesület együttműködése' tervek a következő évadra Előterjesztő: Németh Zsuzsanna és
ozorákZlta
3' Az Egyesület 2013. évi költségvetése' tervek, tagdíj Eloterjesztő ozorákZita
4. A Vándor Sándor és Révész Lászlő Alapítvány működésével kapcsolatos ügyek Előterjesztő: Vizkeleti
Beáta
5. Tisztújítás, alapítványi FB váIasztás Előterjesztők: Kolozsvári Zo|tárné' Dr. Márkus Éva, Kovács Balázs,
OzoúkZíta
6. Egyebek

Szavazás a napirendi pontokról: a jelen lévők egyhangúlag elfogadták a pontokat.

1. Az Egyesület 2012. évi munkáj a és gazdáIkodás: értékelés és tapasztalatok Előterjesztő: ozorák
Zita

Az Egyesület jól gazdálkodott' de a gazdasági év a tavalyi tervvel nem összevethető' mert akor azÍ
terveztük, hogy a görög utat az Egyesület fizeti" Azonban a befizetések adományként az Alapítványhoz
kerültek' így az kedvezőbb helyzetbe került a pá)yázati elbírálás szempontjáből, az Egyesület költségvetése
pedig pozitív maradt. Javaslat: bankszámla-csomag váltás megvizsgálása (CIB kondíciók), met1 az oTP
drága és kevés kamatot fizet"

Szavazás: A2012. évi beszámolót a taggyűlés egyhangúlag elfogadta.

2. A kórus és az Egyesület együttműködése, tervek a következó évadra Előterjesztő: Németh
Zsuzsanna és ozorák Zita

Több pályázatot is beadtunk (3 NEA,2 NKA, MMA, EMMI, 2 db7" kerület, 2 db 5. kerület). Lesz CD
felvétel, Szent István koncert, Vándor Műhely idén is. A ferfikar új fellépőruhát kapott. A Verdi koncert
nagy élmény volt"

Szavazász A beszámolót és a terveket a taggyti\és egyhangúan elfogadta.

3. Az egyesület2013. évi költségvetése' tervek, tagdíj Előterjesztő: ozorákZita



Ozorák Zita előadta, hogy 2013-tól a BMK-tó1 nem kap Sem aZ Egyesület Sem aZ Alapítvány pénzt. Ezért
javaslatot tesz a tagdíj emelésére 20I4-tőI6.000 Ft-ra továbbá, hogy az Egyesületi tagok 2 részletben is
fizethessék a tagdíjat, I . rész: március 15-ig, 2. rész október 15-ig.

Szavazás:
A taggyűlés egyhangúlag megszavilzta,hogy 20t4. évtől a tagdíj 6.000 Ft.
A taggyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a tagdíjak összege 2 részben is fizethető, 1.

rész esedékessége március 15.r2. rész esedékessége október 15.
A taggyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a tagdíjfizetési határid ő |ejártát kővető 2

h ó n ap ot követő en az alapszab ályb an m e gh atá ro zott szankció alkalm azhat ő.

4. A Vándor Sándor és Révész Lászlő Alapítvány működésével kapcsolatos ügyek Előterjesztő:
Vizkeleti Beáta

Az Alapítvány is beadta mindazokat apályázatokat, amiket az Egyesület, működése 20I2-ben sikeres volt.
Sajnos nem sikerült sok lYo-ot gyűjtenie, pedig ez elengedhetetlen aközhasznú státuszánakmegórzéséhez.
Ezért a20I2-es I% gyújtésénél arra kértük a tagságot, hogy mindenki az Alapítványnak adja az loÁ-ot, ne
az Egyesületnek.

Szavazás: Az Alapítvány beszámolóját a taggyű|és egyhangúlag elfogadta.

5. Tisztújítás, alapítványi FB választás Előterjesztők: Kolozsvári Zoltánné, Dr. Márkus Éva,
Kovács BaIázs, o zor ák Zita

Jelölőbizottság bej elenti, hogy a j elenlegi tagokon kívül további j elentkezők vagy j elöltek nem voltak.
ozorákZítabejelenti, hogy Grecsnik Györgyi lemondott atitkárí posztról, helyette titkárnak jelöltük Sallija
Kalninát, aki a jelölést elfogadta. Németh Zsuzsanna jelezte,hogy az új titkár jelölt esetében nem kíván élni
avétőjogával.
ozorák Ztta kéri, hogy a jelenlévők a vezetőségi tagokról egyszerre szavazzanak. 20l3-től vezetőségi
tagnak jelöljük: Ozorák Zita elnök Németh Zsuzsanna karnagy (személyéről nem ke|l szavazni), Sallija
Kalnina titkár, Zámbő Anita tag, Tóth Anna tag.
Az Alapítvány felügyelőbizottságába jelöljük: Simon Zsuzsanna, Tompos Júlia, Molnár Gábor, akik a
jelölést elfogadták.

Szavazász
A vezetőségi tagnakjelölteket a taggyűlés egyhangúan elfogadta.
Az Alapítvány felügyelőbizottságába jelölteket a taggyűlés egyhangúan elfogadta.

6. Egyebek
tevelezőlista
Kórustábor időpontja

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Jelenléti ív
2. sz. melléklet: Költségvetés és teruek
3. sz. melléklet: Vándor Sándor és Révész LászIő

vonatkozó módosítási kérelrnek
4. sz. melléklet: vezetőség névsora

Budapest, 2013" május 13.

Emléke Alapítvány által javasolt, az Alapítványra
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