JEGYZŐKÖNYV
mely a Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület évi beszámoló közgyűlésén készült
2019. április 25-én
A közgyűlés helye: 9027 Győr, Külső Árpád u. 6/8. szám.
Jelen vannak: a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint 43 fő.
A Baráti Kör elnöke, Horváth Tibor József köszönti a megjelenteket.
Külön köszönti az egyesület új tagjait, mint levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés
határozatképes, mert a tagság felénél többen vannak jelen.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.
A közgyűlés 43 IGEN és 0 NEM szavazattal
- Juranics Péternét jegyzőkönyvvezetőnek,
- Szalai Miklóst és Kovács Istvánt jegyzőkönyv hitelesítőnek,
- Hegyi Dezsőt, Stummer Jánost szavazat számlálónak egyhangúlag fogadta el.
Ezek után javaslatot tesz a közgyűlés napirendjére.
1.
2.
3.
4.

Az elnökség beszámolója a 2018 év eseményeiről.
2018 év gazdasági beszámolója, számviteli jelentése.
A Felügyelő Bizottság jelentése.
A 2019 évi főbb célkitűzések – munkaterv és pénzügyi terv, költségvetés – ismertetése
elfogadás.
5. Hozzászólások, határozathozatal.
6. Elnökségi tag kooptálása Busa Antal elhalálozása miatt.

A közgyűlés 43 IGEN és 0 NEM szavazattal a napirendi pontokat elfogadta.
1.napirend: (írásos anyag mellékelve)
Horváth Tibor értékelte az elmúlt év eredményeit, kiemelve a legrangosabb eseményeket;
•
•
•
•
•
•

A májusban rendezett Edith Piaf nyomában francia sanzonest.
Hagyományos rendezvényünk a „Családi Dalest” amelyre 14. alkalommal került sor.
Jól sikerült kirándulás volt Kőszeg város történelmi nevezetességeinek megtekintése.
Ismételten megszerveztük a környezet szépítő versenyt, melyen 5 családi ház
érdemelte ki a „SZÉP CSALÁDI KÖRNYEZET” címet.
„Gyárváros Szolgálatáért” kitüntetett a Gyárvárosi Daloskör több mint15 alkalommal
szerepelt különböző rendezvényeken.
Eredményes a kapcsolat a városrész iskoláival, civil szervezeteivel, vállalkozóival és a
Csallóköz magyar szervezeteivel,
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2. napirend: (írásos anyag mellékelve)
Az elnök a 2018 év gazdálkodásáról elmondta; egyesületünk pénzügyi, gazdasági helyzete
stabil, ami egyik biztosítéka lehet a jövőbeni sikeres működésének.
3. napirend:
Szórádi Sándorné dr., a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a Bizottság jelentését.
(mellékelve)
4. napirend:
Horváth Tibor József a Baráti Kör elnöke ismertette a 2019 év rendezvényeit és a pénzügyi
tervet. Külön szólt a hagyományteremtő rendezvényekről.
A 2019 év költségvetése biztosítani tudja azok sikerét, mondta.
5. napirend:
Hozzászólások, határozathozatal
Molnár Imre a támogatók körét kiemelve elmondta, példás a kapcsolat a városrészben
működő jelentős vállalkozások egy részével, sajnos nagyon nehéz a támogatások növelése.
Igy ki kell használni a pályázati lehetőségeket.
Kovács István elmondta: az ALCUFER Kft rendszeres támogatásáért dicséretet érdemel, ő is
szükségesnek tartja a támogatók körének bővítését.
A jelenlévő önkormányzati képviselőnktől Kalmár Ákostól több segítséget várunk. A
jelenlévő képviselő úr megígérte segítségét.
Pollreisz Tiborné megköszönte az elnökség fáradságos, sikeres munkáját.
Ezt követően Horváth Tibor József az elnökség nevében válaszolt a hozzászólásokra.
Ezek után a közgyűlés 43 IGEN és 0 NEM szavazattal az alábbiakról határozott:
K1/2019. sz. Közgyűlési határozat:
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta:
a.) az elnökség beszámolóját 2018 évről,
b.) az egyesület 2018 évi számviteli beszámolóját, vagyonmérlegét,
c.) a Felügyelő Bizottság 2018 évi gazdálkodásáról szóló jelentését.

-3K2/2019. sz. Közgyűlési határozat:
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta:
a.) a 2019 évi költségvetést,
b.) az egyesület 2019 évi rendezvénytervét.
6. napirend
Horváth Tibor az elnökség nevében az elhunyt Busa Antal helyett elnökségi tagnak javasolta
Kokas Jánost, aki a közgyűlésen elvállalta jelölését, melyet a jelenlévők egyhangú 43 igen 0
nem szavazattal megerősítettek.
K3/2019. sz. Közgyűlési határozat
A közgyűlés 43 igen 0 nem szavazattal Kokas Jánost elnökségi tagnak egyhangúlag
megválasztotta.
Ezek után Horváth Tibor elnök megköszönte az aktív részvételt, a közgyűlést bezárta.

k.m.f.

Juranics Péterné
jkv. vezető
9027 Győr Klapka u.7.

Szalai Miklós
jkv. hitelesítő
9151 Abda Hunyadi u. 62.

Kovács István
jkv. hitelesítő
9027 Győr Külső-Árpád u. 14/c

