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Duna-táj Fotókör Egyesület
Jegyzőkönyv
Közgyűlés
2016. 03. 04.

Készült: 2016. 03. 04-án Kalocsa, Szent István király u. 2-4.
(Tomori P. Főiskola 212. sz. helyiség) 17:00 – 19:00 óra között.
Tárgy: Duna-táj Fotókör Egyesület közgyűlése.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Péjó Zoltán, a fotókör elnöke 17:00-kor üdvözölte a megjelenteket, majd megállapította, 17 fő
tagból a jelenléti ív szerint a közgyűlésen 7 fő tag jelent meg, a közgyűlés nem határozatképes.
Péjó Zoltán, a fotókör elnöke 17:30 –kor ismételten üdvözölte a megjelenteket, majd
megállapította, 17 fő tagból a jelenléti ív szerint a közgyűlésen 10 fő tag jelent meg, a
közgyűlés határozatképes.
Péjó Zoltán javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztására.
-

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Kapitány Lászlót
Hitelesítőknek javasolta Gombaszögi Róbertet és Török Tibort

A közgyűlés nyílt szavazással 10 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta
jegyzőkönyvvezetőnek
Kapitány Lászlót,
jegyzőkönyv hitelesítőnek
Gombaszögi Róbertet és Török Tibort
Az elnök ismertette a közgyűlés napirendi pontjait:
1. 2015. évről szóló pénzügyi- és szakmai beszámolók.
2. Az új PTK-nak való megfelelés érdekében az egyesület alapszabályának módosítása.
3. 2016. évi munkaterv és pénzügyi terv ismertetése
4. Egyebek:
- a jövő évi programterv
- jövő évi kiállítási terv
- beszámolók, bejelentések
A közgyűlés nyílt szavazással 10 igen szavazattal egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
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1. napirendi pont:
2015. évi pénzügyi beszámoló.
Péjó Zoltán elnök a 2015. évi pénzügyi beszámolót előzőleg minden tag részére megküldte
elektronikus módon (e-mail).
A beszámolókat Péjó Zoltán elnök szóbeli közzététellel megismertette a tagsággal. A 2015.
évi szöveges beszámoló egy példánya mellékletként csatolásra kerül a jegyzőkönyvhöz.
A 2015. évi pénzügyi beszámolóval kapcsolatban hozzászólás nem volt.
A közgyűlés az elhangzottak és a javaslattal kiegészítve egyhangúan, 10 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
1/2016. közgyűlési határozat: A 2015. évi pénzügyi beszámoló elfogadása.
2015. évi szakmai beszámoló.
Péjó Zoltán a 2015. évi szakmai beszámoló szóbeli közzététellel megismertette a tagsággal.
A 2015. évi szakmai beszámoló egy példánya mellékletként csatolásra kerül a jegyzőkönyvhöz.
A 2015. évi pénzügyi beszámolóval kapcsolatban hozzászólás nem volt.
A közgyűlés az elhangzottak alapján egyhangúan, 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
2/2016. közgyűlési határozat: A 2015. évi szakmai beszámoló elfogadása.

2. napirendi pont:
Az új PTK-nak való megfelelés érdekében az egyesület alapszabályának módosítása.

Péjó Zoltán javasolta a Duna-táj Fotókör Egyesület alapszabály módosításának elhalasztását,
mivel a 2016. március 15-i határidős jogszabályi kötelezést 1 évvel meghosszabbították
(Kormány döntés). Az elnökség ezalatt az időben jogásszal felülvizsgáltatja, hogy ténylegesen
szükséges-e az alapszabály módosítását.
A közgyűlés az előterjesztést 10 igen, szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
elfogadta.
3/2016. közgyűlési határozat:

A Duna-táj Fotókör Egyesület alapszabály módosításának
elhalasztását a tagság tudomásul vette, elfogadta.
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3. napirendi pont
2016. évi munkaterv.
Péjó Zoltán elnök a 2016. évi munkaterv szövegét előzőleg minden tag részére megküldte
elektronikus módon (e-mail).
A munkatervet Péjó Zoltán elnök szóbab is ismertette a tagsággal.
A 2016. évi munkatervvel kapcsolatban hozzászólás:
- Bedi Gyula észrevételében javasolta, hogy próbáljuk megszólítani a környékbeli fotósokat
(akik nem tagjai a fotókörnek), kérjük fel őket a bemutatkozásra. Továbbá felhívta a
figyelmet a Kortárs Művészeti Klubban bevállalt (2016. április 22.) előadásra történő
felkészülésre.
- Péjó Zoltán biztatja a tagságot, hogy vállaljanak egyéni kiállításokat, bemutatkozásokat (pl.:
Kortárs Művészet Klub), esetleg előadásokat (fotótanfolyam).
A 2016. évi munkaterv példánya mellékletként csatolásra kerül a jegyzőkönyvhöz.
4/2016. közgyűlési határozat: A közgyűlés a 2016. évi munkatervet, valamint az elhangzottakat egyhangúan, 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.
2016 évi pénzügyi terv.
A 2016. évi pénzügyi tervet Péjó Zoltán elnök szóban ill. kivetítéssel is ismertette a tagsággal.
A 2016. évi pénzügyi tervvel kapcsolatban hozzászólás nem volt.
5/2016. közgyűlési határozat: A közgyűlés a 2016. évi pénzügyi tervet, valamint az elhangzottakat egyhangúan, 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.
4. napirendi pont:
Egyebek
Péjó Zoltán elnök ismerteti a napirendi ponthoz tartozó témákat:
- a jövő évi programtervet – amihez javaslatokat kér az elnökség a tagságtól.
- jövő évi kiállítási tervet – ami jelenleg még szervezés alatt áll.
- beszámolók, hozzászólások
Bedi Gyula beszámolt a MAFOSZ
A beszámolójában elhangzott témák:

Közgyűlésről,

melyen képviselte egyesületünket.

- MAFOSZ Szalon fotópályázat pályázati feltételei változni fognak.
- A MAFOSZ Szalon zsűrijének összetétele és előzetes közzététele.
- Nyári fotótábor helyszíne: Sopron (2016. július 9-17.)
- MAFOSZ jelvényt 2.000,-Ft összegért lehet rendelni a MAFOSZ-tól.
- A Magyar Fotósok Fotóművészeti Világtalálkozója lesz 2016. március 6-án, amin részt
vesz Bedi Gyula és Vicay Lajos is.
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Szabó Gábor tájékoztatta a tagságot:
-

Kérte a tagokat, hogy az újonnan elkészült honlapunkhoz küldjenek anyagot
(önéletrajzot, képeket, önarcképeket, stb.). A kérést Péjó Zoltán elnök is megerősítette.

-

Bedi Gyula javasolta, hogy ismét készítsünk fotóköri egyen pólókat.

A közgyűlés az egyebek napirendi pontokban elhangzottakat egyhangúan tudomásul vette.
A napirendi pontokkal kapcsolatban további kérdés, kiegészítés, felvetés nem érkezett, ezért a
közgyűlést 2016. 03. 04-én 18:45 órakor Péjó Zoltán elnök bezárta.
kmft

…………………………
Kapitány László
jegyzőkönyvvezető

………………………………
Török Tibor
jkv hitelesítő

…………………………………….
Gombaszögi Róbert
jkv hitelesítő

A jegyzőkönyv 4 számozott lapot tartalmaz.

