
Jegyzőkönyv

Készült a 
TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület 

alakuló ülésén 2010. szeptember 11-én

Helye: 2463 Tordas, Erdőmajor 1/a.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Levezető elnök: Botta Veronika
Jegyzőkönyvvezető: Veres Andrea
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Sármásy Zoltánné
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Kovács Erika

Napirendi pontok

1....Az Egyesület megalakulásának kimondása
2....Az Egyesület Alapszabályának megtárgyalása, elfogadása (az egyesület neve, célja, közhasznú 

tevékenysége, székhelye, szervezeti felépítése, vagyona)
3....Az Egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása
4....Az egyesületi tagdíj meghatározása

A napirendi pontokat az alakuló Közgyűlés tagjai egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont
 Az Egyesület megalakulásának kimondása
A levezető elnök megkérte a jelenlévőket, hogy mindenki mutatkozzon be néhány mondattal, és tegyen 
javaslatot az egyesület nevére.
Az alapító tagok a felmerült javaslatok megtárgyalása után 11 igen szavazattal egyhangúlag a 
TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület nevet adták az egyesületnek.

A b e m u t a t k o z á s t  k ö v e t ő e n  a  l e v e z e t ő  e l n ö k  s z a v a z á s r a  t e t t e  f e l  a  k é r d é s t :  
-Ki ért egyet az egyesület megalakításával?

A jelenlévő 11 fő 11 igen szavazattal kimondta a TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó 
Egyesület megalakulását.

Hatályos: a nyilvántartásba vételről szóló bírósági végzés jogerőre emelkedésének napjától.
Határozat száma: 2010/1.

2. napirendi pont 
Az Egyesület Alapszabályának megtárgyalása, elfogadása

A levezető elnök ismertette az alapszabály tervezetét. 
Az alapító tagok javaslatot tettek arra, hogy milyen közhasznú tevékenységeket határozzon meg az 
alapszabály az egyesület céljai között.
A levezető elnök szavazásra tette fel a kérdést:

- ....Ki ért egyet azzal, hogy az alábbi közhasznú tevékenységek szerepeljenek az Egyesület céljai között:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

3. kulturális tevékenység,



4. kulturális örökség megóvása,

5. környezetvédelem,

6. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

7. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos 
tevékenység,

8. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 
sporttevékenység kivételével,

9. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve 
a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,

Az Egyesület alakuló Közgyűlése 11 igen szavazattal elfogadta az egyesület közhasznú céljait.

Egyéb kérdés, javaslat a jelenlévők részéről nem volt.
Az Egyesület alakuló Közgyűlése 11 igen szavazattal elfogadta az egyesület alapszabályát.

Hatályos: a nyilvántartásba vételről szóló bírósági végzés jogerőre emelkedésének napjától.
Határozat száma: 2010/2.

3. napirendi pont
Az Egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása

A levezető elnök javaslatot kért az elnök és az elnökség 4 tagjának személyére.
A jelenlévők elnöknek Botta Veronikát, 
elnökségi tagnak Sármásy Zoltánnét, Kovács Erikát, Németh Tündét és Veres Andreát jelölték. 
A jelöltek a felkérést elfogadták. 

A tisztségviselőkre tett javaslatot a levezető elnök titkos szavazással szavazásra bocsátotta. 
A szavazatok összeszámlálása után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a  TEREMTŐKERT 
Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesületelnökének: Botta Veronikát (2463 Tordas, Erdőmajor 1/a.
elnökségi tagoknak: 
- Sármásy Zoltánnét (2463 Tordas, Kölcsey u. 16.)
- Kovács Erikát (2463 Tordas, Rákóczi u. 3.)
- Németh Tündét (2030 Érd, Elvira u. 22.)
- Veres Andreát (2463 Tordas, Dózsa Gy. u.2/a ) 
a mai napon titkos szavazással, 11 szavazattal megválasztotta.

A levezető elnök javaslatot kért a felügyelő bizottság elnökének és az elnökség 2 tagjának személyére.
Elnöknek Takács Edinát 
elnökségi tagnak Sz. Hegedűs Mónikát és Földvári Erzsébet Noémit jelölték. 
A jelöltek a felkérést elfogadták. 

A tisztségviselőkre tett javaslatot a levezető elnök titkos szavazással szavazásra bocsátotta. 
A szavazatok összeszámlálása után a levezető elnök megállapítja, hogy felügyelő bizottság elnökének 
Takács Edinát, és az elnökség 2 tagjának Sz. Hegedűs Mónikát és Földvári Erzsébet Noémit a mai napon 
titkos szavazással, 11 szavazattal megválasztotta.

Hatályos: a nyilvántartásba vételről szóló bírósági végzés jogerőre emelkedésének napjától.
Határozat száma: 2010/3.



4. napirendi pont
Az egyesületi tagdíj meghatározása

Az Egyesület elnöke javasolta, hogy a tagdíj mértéke évi 12000 Ft-ban, azaz Tizenkétezer forintban 
legyen meghatározva, amely összeget négy részletben kell az egyesület pénztárába befizetni.
1 részlet fizetési határideje: minden év március 1.
2. részlet fizetési határideje: minden év június 1.
3. részlet fizetési határideje: minden év szeptember 1.
4. részlet fizetési határideje: minden év december 1. 

Az évközben csatlakozók részarányosan,a legközelebb esedékes határidőtől kezdve fizetnek.
A javaslatokat az Egyesület alakuló Közgyűlése egyhangúlag elfogadta.

Hatályos: a nyilvántartásba vételről szóló bírósági végzés jogerőre emelkedésének napjától.
Határozat száma: 2010/4.

A TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület tagjai kijelentik, hogy az Egyesület 
Alapszabályát benyújtják a Fejér Megyei Bíróságra bírósági nyilvántartásba vétel, illetve közhasznú 
szervezetté történő nyilvánítás céljából. 

Hatályos 
Határozat száma: 2010/5.

Az alapító tagok felkérték az egyesület elnökét, hogy a járjon el az illetékes bíróságon az egyesület 
bejegyzése érdekében, és tegye meg a lépéseket az egyesület bankszámlájának megnyitása ügyében.

A levezető elnök megköszönte az alapító tagok munkáját és az ülést berekesztette.

Kelt: Tordas, 2010. 
szeptember 11.
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