
Jegyzőkönyv
2020. évi  taggyűlés

Készült: 2020. augusztus 24-én 17:00 órakor a Pokol Csárda különtermében

Jelen vannak : A mellékelt jelenléti ív szerint

Tárgy : A mellékelt meghívó szerint

Jelen vannak : 65 fő , szavazóképes

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az elmúlt három év egyesületi munkáról
2. Beszámoló a 2019-éves pénzügyi évről
3. 2020 évi tervek elfogadása
4. Az új elnökség  megválasztása ( alapszabály 10 §-a szerint )
5. Egyebek

Macsuga György a választás előkészítő bizottság elnöke üdvözli a jelenlévőket.

A taggyűlést a 2011. évi CLXXV. Törvény , un. Civil törvénynek megfelelően hívtuk össze.
A taggyűlés akkor határozatképes. ha a tagság 50%-a + 1 fő jelen van. 

Javasolta , hogy a jegyzőkönyv vezetésével Kramcsák Jánosnét bízzuk meg,a hitelesítők 
személye pedig Tóth János és Fazekas Károlyné legyen. Szavazás , feltartott szavazó 
cédulával.

Szavazás: A javaslatot a tagság egyhangúan elfogadta.

Levezető elnöknek Szarka Tamást javasolta.

Szavazás: A javaslatot a tagság egyhangúan elfogadta.

Első napirendi pont: Farkas Miklós elnök beszámolója ( melléklet szerint)
 Visszatekintés az elmúlt három évre

Szarka Tamás megköszönte a beszámolót és mivel észrevétel nem volt szavazásra kérte a 
taggyűlést.

Szavazás: A beszámolót a tagság egyhangúan elfogadta.



Második napirendi pont : Pénzügyi beszámoló 
 Előadója: Siska Andás  alelnök ( melléklet szerint )

Szarka Tamás megköszönte a beszámolót és mivel észrevétel nem volt szavazásra kérte a 
taggyűlést.

Szavazás: A beszámolót a tagság egyhangúan elfogadta.

Harmadik napirendi pont : A 2020 évi tervek elfogadása
Előadója: Farkas Miklós elnök 

Az elmúlt évekhez hasonlóan az elnökség megtárgyalta az ez évi munkatervet. Sajnos az 
ismert koronavírus miatt felborult minden. Rendezvényeinket az ismert okok miatt nem 
tudtuk megtartani.

A tervekből eddig az alábbiak valósultak meg:

- Magyai Nótaszerzők és Énekesek Észak-Magyarországi csoportjának éves beszámolója, 
2020-as tervek

- Nőnap

További rendezvények tervezete:

1. Magyai Nótaszerzők és Énekesek Észak-Magyarországi csoportjának Magyar Nóta 
Gála műsor megrendezése november elején

2. Adventi vásár a Könyvtár adventi kulturális programjával összehangolva
3. Karácsonyi Party

Szarka Tamás megköszönte a 2020 évi tervek ismertetését és mivel észrevétel nem volt 
szavazásra kérte a taggyűlést.

Szavazás: A javaslatot a tagság egyhangúan elfogadta.

Negyedik napirendi pont : Az új elnökség megválasztása ( az alapszabály 10 § szerint )

 Az elnökség mandátuma az alapszabály 10 § értelmében 3 évente megszűnik.
 Az elnökség az előkészítő bizottság elnökének Macsuga Györgyöt 
 választotta.
 Szarka Tamás levezető elnök felkéri, hogy ismertesse az előkészítés eredményét.

Az elnökséget a taggyűlés választhatja meg, az alapszabály 9 § © és (i) szakasz  
alapján.



A tagokkal való elbeszélgetés alapján az alábbi jelöltek kaptak támogatást az 
elnökségre:

Elnöknek  Farkas Miklós Mihályt
Alelnöknek : Siska Andrást 

Macsuga Györgyöt
Titkárnak : Farkas Tündét
Pénztárosnak: Rohályné Deli Máriát
Elnökségi tagnak :
 Gladics Gyulát
 Németh Csabát
    Bukovenszki Istvánt
 Szarka Tamást javasolták

A jelöltek a jelölést elfogadták. Mivel más javaslat nem volt az előterjesztett elnökségi 
tagokra , ezért nyílt szavazásra bocsátotta a levezető elnök a javaslatot.

Szarka Tamás szavazásra kérte a taggyűlést.

Szavazás: A tagság  a szavazó cédula felemelésével egyhangúan megszavazta az 
előterjesztett   elnökségi tagokat.

Szarka Tamás gratulált az elnöknek és az új elnökségnek.

Ötödik napirendi pont : Egyebek

 Farkas Miklós elnök  plakettel köszönte meg Pásztor József eddig végzett 
munkáját.

Várszeginé Kiss Katalin:
A Zsolca Kulturális Egyesület Rozmaring Népdalköre 2020 szeptember 19-én 
ünnepli fennállásának 30. évfordulóját

Németh Csaba:
Megköszönte a tagság bizalmát, hogy elnökségi tagnak szavazták.
Szeretné  a facebook csoport tagjait ténylegesen behozni az egyesület tagjai 
közé

Fehér Attila:
Mint a Magyai Nótaszerzők és Énekesek Észak-Magyarországi csoportjának 
elnöke tárgyalást kezdeményezett a szikszói Polgármester Úrral, hogy az 
elhunyt   Dr Vígh Bertalan és Sebő Gyula emlékére emlékműsort rendezzünk.
A zárt és szabadtéri rendezvények megtartásának jogi szabályozása miatt 
egyenlőre az időpont egyeztetése folyamatban van.



Tárgyalást kezdeményezett Erdei Klaudiával, hogy a Dankó Rádió a Városnapi 
rendezvényekre költözzön ki Felsőzsolcára

Bredács László:
Sétára invitálta a nyugdíjasokat. Az elmúlt két szerdán kellemes kiránduláson 
vettek rész Garadnán  és Szerencsen a Huszárvárban , ahol kiállítást néztek 
meg .

Farkas Miklós:
Megköszönte az új elnökség nevében a tagság bizalmát , és jó munkát kívánt az 
új elnökségnek.

Szarka Tamás megköszönte az aktív részvételt és a taggyűlést bezárta.

Csatolt mellékletek: Közhasznúsági jelentés

                                 Beszámoló az elmúlt három év munkájáról

                                 Beszámoló a 2019 éves pénzügyi évről

                                 Jelenléti ív

                                                                   Kmf.

Kramcsák Jánosné  Szarka tamás Tóth János Fazekas károlyné

Jegyzőkönyv vezető Levezető elnök Hitelesítő Hitelesítő




