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JEGYZŐKÖNYV 

 

az Arany Oroszlán Kulturális Egyesület 

2017. január 13. napján tartott közgyűléséről 

 

 

Helye: 1053 Budapest V., Papnövelde u.2. Arany Oroszlán Klub 

 

Az Egyesület elnöke, Jeney Attila megállapította, hogy a közgyűlés a megjelent tagok számá-

ra (6 fő) tekintettel határozatképtelen, és a közgyűlést berekesztette. Egyúttal az előzetesen 

kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően kihirdette a megismételt közgyűlés időpont-

ját, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

 

A megismételt közgyűlés helye: 1053 Budapest, Papnövelde u.2. Arany Oroszlán Klub 

A megismételt közgyűlés időpontja: 2017. január 13. 18:15 

 

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerinti 6 fő szavazásra jogosult egyesületi tag. 

 

Az Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta a közgyűlést, megállapította a 

jelenléti ív alapján a létszámot, majd javasolta a közgyűlésnek a levezető elnök, a jegyző-

könyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztását. A nyílt szavazás eredményeként a 

közgyűlés megválasztotta az alábbi közreműködőket: 

 

Levezető elnök: Jeney Attila (megválasztva 6 igen szavazattal) 

Jegyzőkönyvvezető: Székács István (megválasztva 6 igen szavazattal) 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Jeneyné Somogyi Margit (megválasztva 6 igen szavazattal) 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Jeney Anna (megválasztva 6 igen szavazattal) 

 

2017/1/1 határozat:  

 

A Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta levezető elnöknek Jeney Atti-

lát, jegyzőkönyvvezetőnek Székács Istvánt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek: Jeneyné Somogyi 

Margitot és Jeney Annát. 

 

Ezt követően a levezető elnök ismertette a napirendet és szavazásra bocsájtotta. 

 

2017/1/2 határozat:  

 

A Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a meghívóban meghirdetett 

napirendet. 

 

Ezt követően a levezető elnök előadta, hogy két személy kérte tagságának megszűntetését, és 

kilencen töltötték ki a belépési nyilatkozatot, melyek közül az egyik a Társasház, melyben az 

Egyesület székhelye is található. A belépett tagok listája az Egyesület honlapján megtalálható. 

Külön felhívta a figyelmet a 2017-es tagsági díjak megfizetésére. A kötelezettségek és teljesí-

tések a honlapon szintén megtalálhatók. 

 

2017/1/3 határozat:  

 



 

 

AOKE közgyűlési jegyzőkönyv   2. oldal 
 

A Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül tudomásul vette a tagság létszámának 

változását.  

 

Az Egyesület elnöke előadta, hogy a januárban és február elején beadandó pályázatok miatt 

Zsólya Angéla, az Egyesület könyvelője elkészítette a 2016-os mérleg és eredmény kimuta-

tást, melyet a pályázatokhoz csatolni kell. 

 

Az éves beszámolóval kapcsolatban észrevétel vagy kérdés nem hangzott el. 

 

2017/1/4 határozat:  

 

A Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2016. évről a beszámolót és 

a mérleget.  

 

2017/1/5 határozat:  

 

A Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül megerősítette az Egyesület tisztségvise-

lőit, akik a következők: 

 

Elnök: Jeney Attila 

Alelnök: Kürti Attila 

Titkár: Székács István 

 

Az elnök előadta, hogy nagyon fontos a NEA pályázatokon való indulás, melyeket a civil-

szervezetek működésére és szakmai programjaik támogatására írtak ki. Beszámolt arról, hogy 

a szükséges regisztrációk és a regisztrációs díj átutalása megtörténtek. A Nemzeti Összefogás 

Kollégiumba adjuk be mindkét pályázatot.  

 

Kiemelten fontosnak tekintjük a másik civilszervezetekkel kapcsolatos együttműködést. Első-

sorban az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, a Magyar Pax Romana és a Budapesti 

Városvédő Egyesület a potenciális partnereink.  

 

A működésre beadott pályázat is ezt a célt szolgálja, két nagyobb teljesítményű HD kamera 

segítségével szeretnénk a saját és a társ egyesületek tevékenységét rögzíteni – erről szól a 

működési pályázat. 

 

A szakmai programok támogatására kiírt pályázat segítségével szeretnénk elérni, hogy a tá-

mogatási időszak évében minden hónapra jusson egy program, melyet vagy a klubban tartunk 

meg, vagy közösen látogatunk meg egy a tagság számára élményt jelentő helyet. A részletek 

kidolgozása még folyamatban van. 

 

A napokban jelennek meg az NKA pályázatai, megvizsgálandó, hogy van_e lehetőségünk az 

indulásra. 

 

2017/1/6 határozat:  

 

A Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a NEA és NKA pályázatokon 

való indulást.  
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Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést berekesztette. A jelen jegyzőkönyv 

határozatait Székács István titkár vezette be az Egyesület határozatainak könyvébe. 

 

 

Kmf. 
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jegyzőkönyvvezető 
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levezető elnök 
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jegyzőkönyv-hitelesítő 
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jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


