JEGYZŐKÖNYV
A ”Magyar-Japán Baráti Társaság - Szombathely” elnevezésű közhasznú egyesület
megismételt éves közgyűléséről
Készült: 2012-04-27
Helyszín: Szhely., Gyermekek Háza
Jelen vannak: 6-an, a mellékelt jelenléti ív szerint, a megismételt 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 : Tagdíjemelés
5. napirendi pont : Az elnökség megválasztása
6. 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 Enikőt felkérték jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki ezt elfogadtra.
A jelöléseket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

2012.04.27./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 összefoglalta a 2011-es év rendezvényeit, az évet sikeresnek értékelte. Az idei
év tervei között a gyermekrajz csereprogramot, és az őszi Japán Napot említette, mely
helyszín visszaigazolás hiányában még bizonytalan.
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Röviden kitért a tavalyi Japán Nap során felvetődött Japán Kultúrális Központ kérdése,
miszerint az önkormányzat által felajánlott épületekben úgy tűnik tornaterem nem
kialakítható, így kérdéses, hogy az intézmény létrehozható –e. Az önnfentartás
kulcsfontosságú lenne.
Gál R.: A Petőfi Sándor utcai ingatlan megfelelne, de a nagy sportegyesületek helyett kissebb
kluboknak lehetne bérbeadni, vállalja, hogy körbe érdeklődik.
Schmitt Cs.: Sajnos bármely épület mellett döntünk, szponzorokra lenne szükség.
Bódizs P.: Megpróbál segíteni szponzorok ügyében.
Farkasné: a közvélemény tájékoztatásával talán könnyebb lenne felmérni az igényt, és
támogatókat találni.
Gál R.: Reni segíthet felbecsülni a költségeket
A Központot érintő rövid vita után, a beszámolót szavazásra bocsátottuk.

2012.04.27/2 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 2011-es év elszámolását. Sajnos jóval kissebb költségvetéssel
kellett gazdálkodni, mint előző évben, de rendezvényeink így is sikeresek voltak, és
egyenlegünk így sem fordult mínuszba.

2012.04.27/3 számú Kgy. határozat
A közgyűlés a gazdasági beszámolót egy tartózkodással elfogadta.

4. napirendi pont: Tagdíjemelés
Az elnökség tudatta a tagokkal, hogy a 2013-as évtől az MJBT terveit követve tagdíjemelés
válik szükségessé. Javasolják a doldozók éves tagdíját 3000 Ft-ról 4000 Ft-ra, a diákok és
nyugdíjasok tagdíját 1500 Ft-ról 2000 Ft-ra emelni.
A tagok a tagdíj javaslatot elfogadhazónak tartják.

2012.04.27/4 számú Kgy. határozat
A szavazás egyhangú. A közgyűlés a dolgozók éves tagíját 4000 Ft-ban, mig a diákok,
nyugdíjasok tagdíját 2000 Ft-ban állapítja meg.
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5. napirendi pont: Elnökség megválasztása
A tagság az elnönkség tagjainak tisztségét szeretné meghosszabbítani.
A tagok a jelölést elfogadták, a szavazás egyhangú.

2012.04.27/5 számú Kgy. határozat
A közgyűlés az elnöki pozícióra Schmitt Csillát, a gazdasági vezetőnek Farkas Józsefnét,
titkárnak Gál Róbertet választotta meg egyhangúlag.

6. napirendi pont: Egyebek
A tagság motiválására több hangsúlyt kellene fektetni, hogy színesebb programok jöhessenek
létre.
Új ötleteket is szívesen fogadnánk.

K. m. f.

Levezető elnök

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv-hitelesítő
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