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JEGYZÓKÖNYV
az Arany Oroszlán Kulturális Eryesület

2020. szeptember 26. napján tartott Megismételt Közryűléséről

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

Az Egyesület elnöke, Jeney Attila i8 órakor megállapította. hogy a közgyúlés a megjelent
tagok számara (7 fŐ) tekintettel hatritozatképtelen, és a közgyúlést berekesztette. Egyítlat az
előzetesen kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően kilrirdette a megismételt közgyűlés időpontját, amely a megjelentek számától fuggetlenül hatarozatképes. Megelégedetten
állapította mcg, hogy a megjelentek figyeltek a járwálrytigyi szabályok betarlására. Az alacsony rószvételt egyben ennek tulajdonítotla.
A mcgismételt közgyűlés helye: l053 Budapest, Papnövcldc u.2. Arany
A megismételt közgyúlés időpontja: 2020. szeptembcr 26. 18:20

OroszlriLn

Klub

Jelen voltak: a mellókelt jelenléti ív szerinti 7 fő szavazásra jogosult egyesületi tag.

Az Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta a közgyűlésl., megállapította a
jelenléti ív alapján a létszáLrnot, majd javasolta a közgyűlésnek a lcvezető elnök, a jegyzőkön}.i,-vezető és két jegyzőkön}-v-hitelesítő megválasáását. A nyílt szavazás eredményeként a
közgyűlés megválasáotta az alábbi közremúködőket:
Levezető elnök: Mikus Vilmos (megválasztva tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
Jegyzőköny-wezető: Jeney Attila (megválas ztva tartőzkodás ós ellenszavazat nólkül)
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Tihanyi Károly (megválasztva tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
Jegyzőkönl,w-hilelesitő:
Fiizér Gábor (megválasztva tartózkodás ós ellenszavazat nélküI)
2020 l 09 126l 1. határ ozztz

A Közryűlés

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta levezető elnöknek Mikus
Vilnrost, jeryzőkönywezetőnek Jeney Attilát, jeryzőkönyv-hitelesítőnek: Tihanyi Károlyt és F'iizér Gábort.
Ezt követően a levezető elnök ismerlette a napirendet és szavazásra bocsájtotta.
2020 l09 D6 12. batár ozatl

A Közryűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a meghívóban meghirdetett
napirendet.

AOKE közgyűlési j egyzőkönyv
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Arany Oroszlán Kulturális Egyesület
l053 Budapest, Papnövelde u.2.II.20.
Telefon: +3 6/3 0/9 -642- l7 9
E-mail: aokep214qmail.com

Az EgYesület clnöke

és Mikus Vilmos ismertették az Egyesület és a vele együttmiíködő Pesti
Szabad Szalon áltai 2019-bcn szervezett fontosabb programokat. A Szakmai Beszámolót kinyomtatva a tagság megkapta, illetve a honlapon is meg lehet tekinleni, el lehet olvasni, csatoljuk a jcgyzőkönyvhöz.
2020 l09 l 26 / 3. határ ozat:

A Közryűlés tartózkodás
számolót.

és el|enszavazat nélkül elfogadta a 2019. évről a Szakmai Be-

Az Elnök elmondta. hogy 20l9-berr három pályázaton

o
o
.

irrdrtlt sikeresen az Egyesület:

A NEA,tsGA működési költségekre 200.000.- forintot adott.
A BLV civil pályt2aton vizesblokk létrehozására 100,000.- forintot nyertünk.
BLV kulturális páll ázattln l ]5.000.- lorinnal támogatta az Önkormiin}zat a tevékenységiinket.

Mindhárom pályázat elszámolása megtörtént.
sikeresnek tekinthető az Egyesület gazdáJkodása abban a tekintetben, hogy igen alacsonyak
voltak a múködósi költségeink.

Az Egyesület könJvelóje (Abszolút Abakusz Bt., Zsólya Angóla) elkészitette a 2019. évi beszámolót és köáasznúsági mellékletet, melyekkel együtt kinyomtatásra és bemutatásra kerültck a főkönyvi kivonat és a mérleg.

Az éves beszámolóval kapcsolatban egyéb észrevételvagy kérdéseknem hangzottak el.
2020 l 09 126l 4. határ ozat:

A közryűlés tartózkodás

és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2019. évrőt a beszámolót,
közhasznúsági jelentésl és a mérleget.

AOKE közgyűlési iegyzőkönyv
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2020 / 09 1261 5. határ ozat:

A Kózgyűlés úartózkodás
lőit, akik a következők:

és ellenszavazat

nélkül megerósitette az Eryesület tisáségvise-

E|nök: Jeney Attila

Alelnök Küríi Attila
Titkár: Mikus Vilmos
Áz clnök elmondta, hogy

a C19 miatt ugyan clhúzódott a 20'l9-es év lezfuása, de az Egyesület
és a Pesti Szabad Szalon már hagyományosnak tekinthető együttműködése jóvoltából a programjaink 2020-ban is folyamatosak voltak a j árvány ellenére is, ezér1 küIönösebb egyéb intézke<lésfoganatosítását nem találta indokoltnak.

Egyéb kérdésnem merült íél,így a levezető elnök az ülést beíekesztette. A jelen jegyzőkönyv
haíározatajt Mikus Vilmos titkifu vezette be az Bgyesület határozalainak könyvébe.
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