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Jegyzőkönyv 

 

 

A szerv neve: Zéta Kulturális egyesület 

 

Az ülés időpontja 2022. március 11. 

helye: művelődési ház Adács 

 

Az ülés jelen lévő tagjai a jelenléti íven szereplő személyek,(jelenléti ív mellékelve) 

Levezető elnök: Kiss Zsolt  

 

Az ülésen jelen lévők a levezető elnök javaslatára egy hangúan jegyzőkönyvvezetőnek 

választották Czibolya Csabát, 

jegyzőkönyv hitelesítőknek pedig Száz Ferencet és Gáspár Krisztinát. 

 

Egyhangúan fogadta el a tagság a napirendi pontoknál a nyílt szavazást. 

 

A levezető elnök megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel az 50  

szavazattal rendelkező tagból 27 van jelen. 

 

Ezt követően a levezető elnök ismertette a napirendi pontokat. 
Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a 2021- es évről. 

2. 2022. évi munkaterv 

3. Szolgáltatási terv.  

4. Közhasznúsági jelentés a 2021-es évről 

5. A számlarend elfogadás 

6 Határozatok meghozatala 

7.. Hozzászólások, kiegészítések 

 

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták. 

1. Ezt követően Szekeres János Imréné elnök bejelentette a tagságnak, hogy van egy új 

tagunk, György Tibor személyében, majd ismertette a tagsággal a 2021. évi 

beszámolót. 

 

2. Következő napirendi pont a 2022. évi munkaterv volt. Az elnök tájékoztatása után 

Kiss Zsolt alelnök bővebben mondta el az évi programokat, mely már tartalmazta a 

közreműködők nevét is. 

 

 

3. napirendi pontként ismertetésre került a tagsággal a 2022. évi szolgáltatási terv. 

 



4. napirendi pont a 2021-ről készült közhasznúsági jelentés ismertetése volt.  

5. A számlarend ismertetése  

5 A hozzászólások után a határozatok meghozatala következett 

  A beszámoló tartalmával és adataival a tagság egyetértett és nyílt szavazással   

meghozta határozatát. 

6. Hozzászólások, kiegészítések  

    Kiss Zsolt bővebb tájékoztatást kért az egyesület pénzügyi helyzetéről. A válaszban 

elhangzott, hogy az önkormányzati támogatás összege 9ve ugyanannyi, holott azóta 

jelentős áremelkedések voltak. 

Kiss Zsolt beszélt arról, hogy más településeken az önkormányzat mekkora 

összegekkel támogatja a település rendezvényeit, nálunk pedig nem. Bódis Anita 

javasolta, hogy írjunk levelet az önkormányzatnak, hogy emeljék meg a támogatást, 

mert anélkül ellehetetlenedik működésünk. Ha kell, ezt a levelet mindenki aláírja. 

A 2021.évi beszámolót a közgyűlés az 1/2022.(03 11.) sz. közgyűlési határozatával  

27 támogatóval, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta. 

A munkaterv tartalmával és adataival a tagság egyetértett és nyílt szavazással 

meghozta határozatát. 

A 2022 évi munkatervet a 2/2022.(03 11.) sz. közgyűlési határozatával  

27 támogatóval, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta. 

 A szolgáltatási terv tartalmával és adataival a tagság egyetértett és nyílt szavazással 

meghozta határozatát. 

A 2022 évi szolgáltatási tervet a 3/2022.(03 11.) sz. közgyűlési határozatával  

27 támogatóval, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta 

A közhasznúsági jelentés tartalmával és adataival a tagság egyetértett és nyílt 

szavazással meghozta határozatát 

A 2021 évi közhasznúsági jelentést a közgyűlés a 4/2022.(03 11.) sz. közgyűlési 

határozatával 27 támogatóval, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta. 

A számlarendet a közgyűlés a 5/2022.(03 11.) sz. közgyűlési határozatával 27 

támogatóval, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta. 

 

Kiss Zsolt levezető elnök megköszönte a tagság jelenlétét és az közgyűlést bezárta. 

 

Kelt:2022. márciu 11 

 

…............................................                                …..........................................                                

       Kiss Zsolt                                                                   Csibolya Csaba          

    levezető elnök                                                             jegyzőkönyvvezető 

           

…............................................…                       …………………………………                                           

      Száz Ferenc                                                             Gáspár Krisztina  

jegyzőkönyv hitelesítő                                                jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

……………………………………………………… 

Szekeres János Imréné 

elnök 

  


