JEGYZŐKÖNYV
A ”Magyar-Japán Baráti Társaság - Szombathely” elnevezésű közhasznú egyesület
alakuló közgyűléséről
Készült: 2009-06-10
Helyszín: Szhely., Gyermekek háza
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint feltüntetettek.
Schmitt Csilla házigazda köszöntötte az alakuló közgyűlésen megjelenteket. Ismertette az
egyesület megalakításának célját. Az alakuló közgyűlés levezető elnöki feladatai ellátására
felkérte Prof. Dr.Vihar Juditot, az MJBT elnökét.
Dr. Vihar Judit köszöntötte a megjelenteket, majd felolvasta a Japán császár köszöntőjét,
melyet 2008-ban mondott a Köztársasági Elnök fogadásán. Röviden ismertette az 1987-ben
megalakult MJBT történetét, valamint a Magyarországon tevékenykedő többi
csoportot.Megköszönte Schmitt Csilla szervező munkáját.
Megállapította, hogy 12 fő jelent meg az alakuló közgyűlésen, így az egyesület alakításának
egyik feltétele – legalább 10 fő jelenléte, s egyesületalakítási szándéka - adott. A jegyzőkönyv
- vezetési feladatok ellátására Farkas Józsefnét (Szhely.,Thököly u. 27), a jegyzőkönyv
hitelesítésére pedig Schmitt Csillát (Szhely., Szőlőhegy u. 1.), illetve Gál Enikőt (Szhely.,
Rohonci u.56.) javasolta.
A javaslattal az alakuló közgyűlés egyhangúlag, 12 igen szavazattal egyetértett.
Dr. Vihar Judit levezető elnök az alábbi napirendi pontok, megtárgyalását indítványozta.
1. napirendi pont: az egyesület alapításának kimondása
2. napirendi pont: az Alapszabály elfogadása
3. napirendi pont: az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása
4. napirendi pont : tagdíj megállapítása
5. napirendi pont : az Egyesület tervei a 2009-es évben

Megkérdezte a jelenlévőket, hogy van–e más javaslatuk a napirendre vonatkozóan. Mivel
ilyen nem érkezett, szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot. Az alakuló közgyűlés
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 12 igen szavazattal az előterjesztett napirendi pontokat
elfogadta.

1. napirendi pont: az egyesület alapításának kimondása
Az egyesület alapítása: a jelenlevők a mai napon megalakítják a „Magyar-Japán Baráti
Társaság – Szombathely” elnevezésű közhasznú egyesületet 12 igen szavazattal az alakuló
gyűlés a napirendi pontot elfogadta
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2009.06.10./1.számú Kgy. határozat
A jelenlevők megalapították a Magyar-Japán Baráti Társaság – Szombathely nevű
közhasznú egyesületet.
2. napirendi pont: az Alapszabály elfogadása
Schmitt Csilla a levezető elnök felkérésére ismertette az egyesület alapszabályának tervezetét.
Dr. Vihar Judit az elhangzottak után kérte a hozzászólásokat, az esetleges módosító
javaslatokat.
Pónya Petra felajánlotta kávéházát az egyesület székhelyeként, de a közgyűlés a felajánlást
megköszönve az eredetileg javasolt székhely mellett döntött.
Mivel egyéb észrevétel, javaslat az alapszabály módosítására nem érkezett, szavazást rendelt
el.
Az alakuló közgyűlés az egyesület alapszabályát 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:
2009.06.10/2 számú Kgy. határozat
Az alakuló közgyűlés egyetért az egyesület célkitűzéseivel, és az egyesület alapszabályát a
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

3. napirendi pont: Az egyesület tisztségviselőinek megválasztása.
Dr. Vihar Judit levezető elnök az alapító okiratban foglaltak alapján az elnöki tisztség
betöltésére kért személyi javaslatokat
A jelenlévők részéről egyetlen javaslat érkezett, mégpedig Schmitt Csilla személyére. A
levezető elnök megkérdezte a jelöltet, hogy elfogadja-e a tisztségre való jelölést.
Schmitt Csilla megköszönte a jelölést, azt örömmel elfogadta.
Dr. Vihar Judit levezető elnök ismertette, hogy az elfogadott alapszabály nyílt szavazással
rendeli megválasztani az egyesületi tisztségviselőket. Ennek megfelelően szavazásra
bocsátotta a kérdést, melynek eredményeként 12 igen szavazattal, egyhangú szavazás mellett
az alábbi határozat született:
2009.06.10/3 számú Kgy. határozat
Az egyesület alakuló közgyűlése az egyesület elnökének Schmitt Csillát (sz.:. Szombathely,
1974.06.27., a.n.: Tóth Olga, 9700 Szhely., Szőlőhegy u.1.) választotta meg.
Dr. Vihar Judit levezető elnök az alapító okiratban foglaltak alapján a gazdasági vezetői
tisztség betöltésére kért személyi javaslatokat
Farkas Józsefné személyére érkezett javaslat. A levezető elnök megkérdezte a jelöltet, hogy
elfogadja-e a tisztségre való jelölést.
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Farkas Józsefné megköszönte a jelölést és elfogadta.
Dr. Vihar Judit levezető elnök szavazást rendelt el, amelynek eredményeként az egyesület 12
igen szavazattal, egyhangúlag Farkas Józsefnét választotta meg gazdasági vezetőnek.

2009.06.10/4.számú Kgy. Határozat
Az egyesület alakuló közgyűlése az egyesület gazdasági vezetőjének Farkas Józsefnét (sz.:
Szombathely, 1947.06.26., a.n. Görög Mária, 9700 Szhely, Thököly I. út 27.) választotta
meg.
Dr. Vihar Judit levezető elnök kérte a titkári tisztségre történő jelöléseket.
Javaslatként Gál Róbert neve hangzott el. A levezető elnök megkérdezte a jelöltet, hogy
elfogadja-e a tisztségre való jelölést.
Gál Róbert jelezte, hogy egy másik egyesületben elnöki tisztséget tölt be, de a jelölést
elfogadta. A levezető elnök szavazást rendelt el, amelynek eredményeként az egyesület 12
igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
2009/06.10/5 számú Kgy. Határozat
Az egyesület alakuló közgyűlése az egyesület titkárának Gál Róbertet (sz.: 1965.01.30. a.n.:
Sulyok Irén, 9700 Szombathely, Rohonci út. 56.) választotta meg.
Dr. Vihar Judit felvetése után Györgypál Norbert önként vállalkozott, hogy az egyesület
rendezvényeit fényképeken megörökíti.
4. napirendi pont: tagdíj megállapítása
Schmitt Csilla megválasztott elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a tagdíj 2009-ben az
MJBT tagdíjával megegyezően dolgozóknak évi 2000 Ft, tanulók és nyugdíjasok részére 1000
Ft
Dr. Vihar Judit levezető elnök a kérdést szavazásra bocsátotta, melynek eredményeként az
egyesület 12 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatot hozta.
2009.06.10./6 számú) Kgy határozat
Az alakuló közgyűlés az egyesület tagdíját dolgozóknak évi 2000 Ft, tanulók és nyugdíjasok
részére 1000 Ft-ban határozta meg.

5. napirendi pont: az Egyesület tervei a 2009-es évben
Schmitt Csilla röviden tájékoztatta a tagokat, hogy a megalakulás jogerőre emelkedését
követően még az idei évben szándékoznak egy Japán napot megszervezni Szombathelyen,
melyhez a tagok közreműködését is kérte.
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Vörös Emil felajánlotta az Ataru együttes részvételét az esetleges rendezvényen, és kérte az
egyesület segítségét a szeptember 19-i Kőszegeni rendezvényre.
Dr. Vihar Judit ismertette a jubileumi év kapcsán Magyarországon és Japánban
megrendezésre kerülő legnagyobb rendezvényeket.
Több napirendi pont nem lévén Dr. Vihar Judit levezető elnök megköszönte a részvételt, az
egyesület munkájához sok sikert kívánt, majd az alakuló közgyűlést bezárta.
K. m. f.

Levezető elnök

jegyzőkönyvvezető
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