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JEGYZOKÖNYV
Készült: 2019. május 17-én (pénteken) a jászfényszarui Petofi Sándor Muvelodési Ház ésKönyvtár földszinti klubtermében 16 óra 30 perckor megtartott Fényszaruiak BarátiEgyesületének közgyulésén.

Jelen vannak: 26 fo jelenléti ív alapján

Tóth Tibor egyesület elnöke:
Tisztelettel köszöntöm a közgyulésen megjelent egyesületi tagokat!
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 16 óra 30 percre összehívott közgyulésen ajelenlévok létszáma nem éri el a határozatképességhez szükséges létszámot.
Mef!állítom, ho1!V a Fénvszaruiak Baráti E1!Vesületének 16 óra 30 percre összehívottkÖZ1!Vulésenem határozatképes.
Határozatképtelenség miatt a közgyulés a munkáját befejezte.
Figyelemmel arra, hogy a határozatképtelen közgyulésünkrol is jegyzokönyvet kell készíteni,javaslom, hogy a levezeto elnöknek személyemet, Tóth Tibort, a jegyzokönyv vezetojénekBognár Ágnest, a jegyzokönyv hitelesítoinek Agócs Ferencné és Zsámboki Lászlóegyesületi tagokat válasszuk meg.Van-e valakinek más javaslata? Nem volt.
Kérem, hogy aki egyetért a levezeto elnök személyére, a jegyzokönyv vezetojére és ahitelesítokre tett javaslattal kézfelemelésseI szavazzon!

(Szavazás)

Köszönöm.
Van ellenszavazat, tartózkodás?Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.
A közgyulésen megjelent tagok azt állábi határozatot hozták:
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KGY.I./l./2 019.05.1 7./ számú határozat:

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének közgyulése levezeto elnökének Tóth Tibor,jegyzokönyv vezetonek Bognár Ágnest, jegyzokönyv hitelesítoknek Agócs Ferencnéés Zsámboki László egyesületi tagokat egyhangúlag megválasztotta.Határido: azonnal és folyamatosFelelos: Tóth Tibor FÉBE elnökÉrtesülnek: Tóth Tibor FÉBE elnök
Bognár Ágnes jegyzokönyvvezetoAgócs Ferencné és Zsámboki László jegyzokönyv hitelesítokIrattár

Tóth Tibor levezeto elnök:
Felhívom a figyelmüket, hogyameghívóban közölteknek megfeleloen a közgyulés 17 órakorújból megkezdi munkáját, amely közgyulés már a megjelent tagok számától függetlenül ameghívóban kiküldött meghívóban szereplo napirendi pontok megtárgyalására határozatképeslesz.

K.m.f.
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Fényszaruiak Baráti EgyesületeJászfényszaru, Szent István út 1.wwwfebe.hu. mohil: 30-337-3336
MEGHÍVÓ

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége szeretettel meghívja 2019. május 17én (péntek) délután 16 óra 30 perckor kezdodo
éves rendes közgyulésére

melyet az egyesület székhelyén a Petofi Sándor Muvelodési Ház és Könyvtár (Szent Istvánút 1.) fóldszintijobb oldali klubtermében tart.
Napirendi pontok:

1.1 a. Az egyesület 2018 évi számviteli beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági és kiegészíto mellékletek) megtárgyalása, elfogadása.Javaslat a 2019. évi fobb feladatokra és az egyesületi költségvetésre.b. Tízéves tagságért emlékérem, a Húszéves tagságért bronzkituzo, és a 25 évestagságért Díszoklevél átadása.A közgyulés írásos anyagai a www.febe. hu honlapon olvashatók.Eloadó: Tóth Tibor elnök
2.1 Az Ellenorzo Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkájáról, a számvitelibeszámolóról alkotott írásbeli jelentésének ismertetése.Eloadó: Cserháti Vencelné EB. elnök
3.1 A FÉBE Adatvédelmi szabályzatának ismertetése.Eloadó: Dr. Kiss Dávid Sándor elnökségi tag
4.1 Hozzászólások, határozatok hozatala.

Amennyiben a közgyulés határozatképtelen (a tagok több mint fele nem jelenik meg),az elnökség a megismételt közgyulést változatlan napirenddel 2019. május 17-én (péntek)17 órára hívja össze a fenti helyszínre. A második idopontban a taggyulés a jelenlévo tagoklétszámától függetlenül határozatképes.Tájékoztat juk tagjainkat, hogya www.facebook.com/fenyszaruiak.baratiegyesulete/oldalunk is elérheto és napra kész információt tartalmaz eseményeinkrol, a városban, aJászságban történtekrol. Friss tartalommal, fotó galériával rendelkezo www.febe.huhonlapunk is változatlanul látogatható.Kérjük jelenlétével, tisztelje meg közgyulésünket és javaslataival, véleményévelsegítse az elnökség munkáját az egyesület még eredményesebb tevékenységét.Akadályoztatása esetén köszönettel vesszük írásban címünkre vagy E-mail: febe@febe.huvagy feebe@freemail.hu megküldött észrevételeit, javaslatait.Tájékoztat juk tagjainkat a jászok XXV. Jász Világtalálkozója Jászkiséren, június7-8-9-én kerül megrendezésre, részletes program egyesületi facebook és honlap olvasható.
Jászfényszaru, 2019. április 30.
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Tóth Tiborelnök

Baráti üdvözlettel:
/~. /w \Mészáros Lászlótitkár
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