JEGYZŐKÖNYV
A ”Magyar-Japán Baráti Társaság - Szombathely” elnevezésű közhasznú egyesület
megismételt éves közgyűléséről
Készült: 2011-05-07
Helyszín: Szhely., Gyermekek Háza
Jelen vannak: 11-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
jegyzőkönyvvezetőnek. Gál Enikő jelentkezett jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Józsefnét

A jelöléseket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
2011.05.07./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 2010-es év sikeresen telt. Tavasszal egy
gyermek rajzcsere programot bonyolítottunk Aichi prefektúra beli iskolák és a Váci iskola
diákjai között. Októberben megrendezésre került gyermek kimonó kiállításunk „Gyermekek
Japánban” címmel, mely nagy sikert könyvelhet el. A második „Japán Nap” a helyszín
felújítása miatt ugyan novemberre tolódott, így is nagy látogatottságnak örvendett,
jelenlétével megtisztelt bennünket Japán nagykövete, és SZMJV polgármestere is.
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Az idei évet a „Japán Kulturális Találkozó” társszervezésével kezdtük, mely szintén
sikeresnek mondható volt, de levonhatjuk azt a következtetést, hogy a fél napba tömörített
rendezvény lebonyolítása egyszerűbb, és a látogatók koncentráltsága is növeli a hangulatot.
Kimonó kiállításunk Győrben kerül bemutatásra. Yukatáinkkal támogatunk egy nyári tábort.
Az idei Japán Nap az Agora visszaigazolásának hiányában még nem véglegesíthető.
A rendezvény megszervezését nehezíti, hogy az önkormányzat –tavalyi ígérete ellenéreelutasította idei pályázatainkat, és fő támogatónk is csökkentette támogatási összegét.
Gál Róbert felvetette, hogy rendkívüli támogatásra még lehet esélyünk a rendezvény előtt.

2011.05.07/2 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 2010 évi mérleget, valamint a 2011. Jan. 1-i pénzügyi helyzetet.
Elmondta, hogy a tavalyi év finanszírozását az TDK_EPC Kft támogatása, és a Japán
Alapítványtól, a kiállításra elnyert pályázati összeg, valamint az önkormányzati pályázatokon
elnyert összegek tették lehetővé. Az egyesület pénzügyi bejelentési kötelezettségeinek időben
eleget tett.

2011.05.07/3 számú Kgy. határozat
A közgyűlés a gazdasági beszámolót elfogadta.

4. napirendi pont: Egyebek
Schmitt Csilla elmodta, felmerült a lehetőség, hogy kiállításunk Budapestre is eljusson.
Vörös Emil érdeklődött, lenne –e lehetőség nyelvoktatásra, de egyenlőre a lebonyolítás még
nem megoldott. Kezdő szinthez már lenne oktató, de számlázási problémák vannak.
A számlázás kérdését tisztázni kellene, a tagok szerint ez megoldható, de a gazdasági vezető
az adóhivatalnál, elutasító választ kapott. Felkérték, ismételten ellenőrizze ezt a lehetőséget.
Felvetésre került, hogy iskolákban is népszerűsíteni kellene az egyesületet. Gál Róbert
vállalta, hogy megérdeklődi, a Váci iskolában, lenne –e ilyen programra igény.
Németh Krisztina felvetette, hogy valamilyen program keretében árulhatnánk feleregethető
lampionokat, de egyenlőre ezek értékesítése is a számlázhatóság függvénye.
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Egyesületünknek szponzorokra van szüksége, így többen is vállalták, hogy érdeklődnek az
ügyben. 20.000-50.000 Ft-os támogatás is nagy segítséget jelentene, japán napunk
szóróanyagain reklámozni tudnánk a felajánlót, és az adomány az adóalapból leírható, ehhez
igazolást tudunk adni.
Felkérjük a tagokat arra is, aki pályázati kiírásról értesül, informálja vezetőségünket, hogy
pályázati pénzekkel is próbálkozhassunk.
Több napirendi pont nem lévén Schmitt Csilla levezető elnök megköszönte a részvételt, majd
a közgyűlést lezárta.

K. m. f.

Levezető elnök

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv-hitelesítő
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