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 JEGYZŐKÖNYV 
 

A ”Magyar-Japán Baráti Társaság - Szombathely” elnevezésű  közhasznú egyesület 
megismételt éves közgyűléséről 

 
Készült: 2010-05-26 
Helyszín: Szhely., MMIK 
 
Jelen vannak: 9-en, a  mellékelt jelenléti ív szerint, a közgyűlés határozatképes 
 
Schmitt Csilla ismerteti a napirendet. 
 

1. napirendi pont: Tisztségviselők megválasztása (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv hitelesítő), napirend elfogadása 

2. napirendi pont:  Elnöki beszámoló és a következő egy év tervei, vita és szavazás ezek 
elfogadásáról 

3. napirendi pont:  Gazdasági beszámoló, vita és szavazás a gazdasági beszámoló 
elfogadásáról 
4. napirendi pont :  Egyéb felvetések 

 
A napirendet a  közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
1. napirendi pont: a tisztségviselők megválasztása. 
 
Schmitt Csilla jelentkezett levezető elnöknek, és javasolta Farkas Józsefnét 
jegyzőkönyvvezetőnek. Gál Enikő jelentkezett jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
A jelöléseket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
 

2010.05.26./1.számú Kgy. határozat 
 
A jelenlevők megválasztották Schmitt Csillát levezető elnöknek, farkas Józsefnét 
jegyzőkönyv vezetőnek, és Gál Enikőt jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
 
 
2. napirendi pont:  Elnöki beszámoló és a következő egy év tervei, vita és szavazás ezek 
elfogadásáról 
 
 
Schmitt Csilla, egyesületi elnök elmondta, hogy a 2009-es év, a júniusi megalakulás után egy 
rendezvényre adott lehetőséget, és a megrendezett Japán Nap nagyon pozitív fogadtatást 
kapott. A rendezvényen keresztül sikerült az egyesületet ismertté tenni Szombathelyen. Az 
elnyert támogatásoknak köszönhetően a rendezvényt pozitív mérleggel sikerült zárni.  
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A 2010- es év első rendezvénye is sikeres volt. Egy rajzcsere program jött létre, melynek 
keretében óvodások és iskolások alkotásai jutottak el Japánba, míg az Aichi prefektúrából 
érkezett rajzok Szombathelyen kerültek kiállításra. A kiállítás megnyitóján a programban 
résztvevő gyerekek oklevelet kaptak.  
 
Az idei évben az egyesület egy gyermek viselet-kiállítás megrendezését tervezi a Gyermekek 
Házában, melynek megnyitóját 2010. október 4-ére tervezzük. Schmitt Csilla sajnálatát 
fejezte ki, hogy a tavaly tervezett kimonó kiállítás –megfelelő helyszín hiányában- nem jöhet 
létre, de bízik abban, hogy ez a rész-kiállítás sikeres indulást biztosít a tervezett vándor-
kiállításhoz. 
 
 
Az közgyűlés az elnöki beszámolót 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta: 
 

2010.05.26/2 számú Kgy. határozat 
 
A közgyűlés az elnöki beszámolót  elfogadta. 
 
 
 
3. napirendi pont: Gazdasági beszámoló, vita és szavazás a gazdasági beszámoló 
elfogadásáról 
 
Farkas Józsefné, ismertette a 2009 évi mérleget, valamint a 2010. Jan. 1-i pénzügyi helyzetet. 
Elmondta, hogy a tavalyi év finanszírozását az EPCOS Kft támogatása, és a Japán 
Alapítványtól, a Japán napra elnyert pályázati összeg tette lehetővé. Az egyesület pénzügyi 
bejelentési kötelezettségeinek időben eleget tett. 
Schmitt Csilla hozzáfűzte, hogy az idei programok megvalósításához is pályázati pénzekre 
lenne szükség, és az egyesület már idén is nyújtott be pályázatot, sajnos az elbírálás még nem 
történt meg. 
 
Az közgyűlés az pénzügyi beszámolót 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta: 
 

2010.05.26/3 számú Kgy. határozat 
 
A közgyűlés a gazdasági beszámolót  elfogadta. 
 
 
 
4. napirendi pont: Egyebek 
 
Felvetésre került, hogy a tavalyi siker után idén is meg kellene rendezni a Japán Napot. 
Gál Róbert javasolta, hogy hagyományt teremtsünk, és minden évben szervezzük meg, kicsit 
bővítsük, és próbáljunk meg bevételi lehetőséget jelentő kiegészítőket, például nyomott 
pólókat árusítani. 
 
A jelenlevők egyetértettek a javaslattal. 
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Schmitt Csilla támogatást, és ötleteket kért a rendezvény megvalósításához. Németh Krisztina 
vállalta, hogy aktívan közreműködik a rendezvény megszervezésében, a jelenlevők 
egyhangúan megválasztották az egyesület rendezvényszervezőjének. 
 
Schmitt Csilla jelezte, hogy a rendezvényhez anyagi források is szükségesek, felkérte a 
tagokat szponzorok keresésére, valamint önkéntesek felkérésére, akik a rendezvény 
lebonyolításában közreműködnének. 
 
Gál Róbert jelezte, hogy az önkormányzati pályázatok kiírásra kerültek, így Schmitt Csilla 
vállalta, hogy a rendezvényhez újabb pályázatot készít. 
 
Több napirendi pont nem lévén Schmitt Csilla levezető elnök megköszönte a részvételt, majd 
a közgyűlést bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 

Levezető elnök       jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 

                                                          jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


