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SZERI(ESZTETT JEGYZÓKÖNYV

az Arany Oroszlán Kulturális Eryesület
2021. május 21. napján tartott Megisméte|t Közryűléséről

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

Az Egyesület elnöke, Jeney Attila 17 órakor megallapította, hogy a közgyűtés a megielent
tagok számára (9 fő) tekintettel hatarozatképtelen, ós a közgyűlést berekesztette. Egyűttal az
elózetesen kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelóen kihirdette a megismételt közgl,ri-
lés idópontját, amely a megielentek számától fiiggetlenül határozatképes, Megelégedetten
állapította meg, hogy a megjelentek figyeltek ajárványügyi szabrilyok betartására.

A megismételt közgyűlés helye: 1053 Budapest, Papnövelde u. 2. Arany Oroszlárr Klub
A megismételt közgyúlós időpontja: 2021. május 21.17:20

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerinli 9 fő szavazásra jogosult egyesületi tag.

Az Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta a közgyűlést, megállapította a
jelenléti ív alapjan a létszámot, maid javasolta a közgyúlésnek a levezető elnök, a jegyző-
könyvvezető és két jegyzókönyv-hitelesító megválasáását. A nyílt szavazás eredményeként a
közgyűlés megválasrtoíta az alábbi közreműködóket:

Levezető elnök: Mikus Vilmos (megválasáva tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
Jegyzókönlwezető: Jeney Attila (megválasztva tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Tihanyi Károly (megválasZva tartóz]<odás és ellenszavazat nélkül )
.}egyzókönyv-hitelesító: Vajda Ágoston (megválasztva tartózkodás és ellenszavazat nélkül)

A Közgyűlés tartózkodás és e|lenszavazat nélkül elfogadta levezető etnöknek Mikus
Vilmost, jeryzőkönylwezetőnek Jeney Attilát, jeryzőkönyv-hitelesítőnek: Tihanyi Ká-
ro|yt és Vajda Agostont.

Eá követően a levezetó elnök ismertette a napirendet és szavazásrabocsájtotta.

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

AOKE közgyúlési jegyzőkönyv 021.05.2 1. olda1

202l l 05 l21 l 1. határozat:

2021 l05 l2I 12. határozat:
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Az Egyesület elnöke és Mikus Vilmos ismertették az EgyesüIet és a vele együttműködő Pesti
Szabad Szalon által 2020-ban szervezett fontosabb programokat. A Szakmai Beszámolót ki-
nyomtatva a tagság megkapta, illetve a honlapon is meg lehet tekinteni, el lehet olvasni, csa-
toljuk a jegyzőkönlwhöz.

2021 l 05 l21 B. határ ozatz

A Közryűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2020, évről a Szakmai Be-
számolót.

Az Elnök elmondta, hogy 2020_ban három páúyéaaton indult sikeresen az Egyesület:

o A NE.dtsGA működési költségekre 200,000.- forintot adott.
e A BLV civil palyrizaton vizesblokk létrehozasa II. ütemre 200,000.- forintot nyertiink.
o BLV kulturáLlis pályazaton l00,000.- forinttal támogatta az Ór,kormányzat a tevékeny-

ségtinket.

Mindhárom pály ázat elszfunolása megtörtént.

Sikeresnek tekinthető az Egyesület gazdálkodása abban a tekintetben, hogy igen alacsonyak
volta|,. a múködési kö|rsegeinJ<.

2021 l 0 5 l21 l 4. határozatz

A Közryűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2020. év gazdáIkodásáról
szóló beszámolót.

Az Egyesület könywelője (Abszolút Abakusz Bt., Zsólya Angéla) elkészítette a 2020. évi be-
számolót és köáasznúsági mellékletet, melyekkel együtt kinyomtatásra és bemutatásra kertil-
tek a ökónyvi kivonat és a mérleg.

Az éves beszámolóval kapcsolatban egyéb észrevétel vagy kérdések nem harrgzottak el.

2021 l 0 5 l 21 l 5. batár ozat i

A Közryű|és tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2020. évről a beszámolót,
közhasznúsági jelenté§t és a mérleget.
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2021 l 05 l21 l 6. határozat:

A Közryűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül megerősítette az Eryesület tisztsógvise-
lóit, akik a következők:

Elnök: Jeney Attila
Alelnök Kürti Attila
Titkár: Mikus Vilmos

Az elnök elmondta, hogy a C19 miatt ugyan voltak fennakadások az Egyesület működésében,
de az Egyesület és a Pesti Szabad Szalon már hagyományosnak tekinthető egyiittműködése
jóvoltából a programjaink 2020-ban is folyamatosak voltak.

A 7. napirendi pontban, az eryéb megbeszé|endők tekintetében határozat nem születet1.

Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést berekesztette. A jelen jegyzőkönyv
halároz.atait Mikus Vilmos titkár vezette be az Egyesület határozatainak könyvébe,
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