
JEGYZÓKÖNYV
amely készült a MECSEK Táncegyüttes Egyesület 2017 . május 29. napjarl17 órakor tartott
közgyűlésén a Pécsi Kulturális Központban (Szivarvany Gyermekház,Dr. Veress Endre utca
6.)
Horváth István elnök köszönti a megjelenteket.
Napirendi ponton kívüli felszólalásként Horváth István ismerteti a korábbi közgyűlés őta az
egyesületbe újonnan belépett tagok névsorát. Az egyesület tagjainak létszátma2017 . május 29.
napjan 68 frö. Megállapítja, hogy a közgyűlés hatarozatképes.

1. sz. Napirendi pont
A jelenlévők javasoljak a közgyűlés
Levezető elnökének: Molnar Jrános
Jegyzőkönyv vezetőnek: Tóth Réka
Jegyzókönyv hitelesítőnek: Csokona Roland
Jegyzőkönyv hitelesítőnek: Tóth Márton
szemé lyeket me gválas ztani.

l.sz. 12017 .05.29.1 Közgyűlés i határozat
A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag megválasztoíta a közgyűlés
Levezető elnökének: Molnrár Jánost
Jegyzőkönyv vezetőnek: Tóth Rékát
Jegyzőkönyv hitelesítőnek: Csokona Rolandot
Jegyzőkönyv hitelesítőnek: Tóth Mártont

2. sz. napirendi pont
Molnár János levezetö elnök, ismerteti a MECSEK Táncegyüttes Egyesület meghívójában
szereplő napirendi pontokat. Tájékoztatja a közgyűlést, mely szerint Dr. Tyukász Gergely tag
új napirendi pontkéntjavasolta a következőt:
A Mecsek Tancegyüttes mindenkori művészeti vezetőjének kinevezése.
A Pécsi Kulturális Központ jogosultsága a Mecsek Táncegyüttes vonatkozáséhan.

Molnar János tájékoúarja a közgyrilést, hogy a Mecsek Táncegyüttes a Kulturális Központ
keretein belül működö klubként funkcionál és nem azonos a MECSEK Tancegyüttes
Egyesülettel. A művészeti vezető kinevezésére a Mecsek Táncegyüttes Egyesület
közgyűlésének nincs j o gosultsága.
Kéri, hogy a közgyülés szl,tazzon, hogy a közgyűlés a dr. Tyukász Gergely által javasolt
napirendi pontot j elen közgyűlésen targyalj a-e.

Molnár János levezető elnök megállapítja, hogy a szavazás megkezdésekor 45 tag van a
közgyűlés helyszínén.
2. sz. l20l7 .05.29.1 Közgyűlési határozat
A közgyűlés 35 igen, 3 nem, 7 tartózkodás mellett nyilt szavazással hozott határozattal, dr.
Tyukász Gergely javaslatát felvette a napirendi pontként.

3.sz. Napirendi pont
Molnar János beszámolót tart az egyesület és ezen belül a táncegyüttes 2016. évi
működéséről.
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Molnár János levezető elnök megállapítja. hogy a szayazás megkezdésekor a közgyűlés
helyszínén 49 tagvan.
3. 12017 .05.29.1 Közgűlési határozat
A közgyűlés 46 igen, 0 nem, 3 tartózkodás
elfogadta a 3. sz. napirendi pontban tartott
táncegyütte s 20 I 6. évi működéséről.

mellett nyílt szavazással hozott határozattal
té$ékoztatőt az egyesület és ezen belül a

4. sz. narirendi pont
Molnár János levezető elnök, egyben mint az egyesület társelnöke beszámol a MECSEK
TáncegYÜttes Egyesület 2016. évi gazdálkodásaról. Szabó Sándor a kiadások-bevételek
alakulásaról kérdez és említi, \ogy u egyesület jelenlegi pénzálloményáért az elnök és a
tarselnök felel.
Molnar János ezt követően kéri, hogy az egyesület közgytilése hozzonhatérozatot a2016. évi
egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásráról.

Molnar János megállapítja; hogy a szavazás megkezdésekor 51 tag van a közgyűlés
helyszínén
4 l20l7 .05.29. l Közgyűlési határozat
A kÖzgYŰlés 50 igen, 0 nem, l tartőzkodás mellett nyílt szavazással hozott határozatta!
elfogadta a MECSEK Tráncegyüttes Egyesület 2016. évi beszámolóját és közhasznúsági
jelentését.

5. sz. napirendi oont
Tisztújítás
Tekintettel arra, hogy 2013. május 23. napjan 4 évre választott a közgyűlés tisáségviselőket,
Molnar János tarselnök, Dénes Anett, Bures Zsőfta, Benkő Lászlő, Kúucz Sándor és Fekete
Mária elnÖkségi tagok mandátuma lejárt. Horváth István elnök 2015. május 28. napjan lett
megválasáva4 évrc elnöknek, aki a tisztségéről a mai nappal lemond. Ujvári Emese /q .r"ue:
NagYné Ujvári Emese/ 2015. május 28. napjan lett megválasztva 4 évre elnökségi tagnak.
Ujvari Emese elnökségi tagi tisztégéről a mai nappal lemond.
Pollák Ferencné titkár 2013. május 23. napján 4 évre lett megválasztva, tisztségéről
2017,05.03. nappal lemondott.
Molnár János levezető elnök tqékoztatja a közgyrilést, hogy fentiekre tekintettel sztikséges új
tisztségviselők választása.

Az egyesÜlet elnöksége az egyesület rendes tagjaiból 3 tagú bizottságot jelölt ki (Molnar
János, Székely Baléas, Nagy Gábor) akik a következő személyekre tettek javáslatot:
Elnök: Bodomé Péter Judit
Tarselnök: Tóth Márton
Titkar: Bures Zsőfia
ElnÖkségi tagok: Dénes Anett, Nagyné Ujvari Emese, Pallós Baléas Árpád, dr. Tyukász
Gergely, Varga Orsolya, Tóth Krisztina.
Molnár János levezető elnök felolvassa a jelöltek bemutatkozását. Pallós Balazs Árpád a
közgyűlésen ezt személyesen teszi meg.
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!9o\ory Roland tagként a következő tisáségviselőkre tesz javaslatot:
Elnök: Szabó Sándor
Elnökségi tag: Benkő Lászlő /nem jelent meg a közgyűlésen/, Monori Árpád.
Molnár_János tag javasolja elnökségi tagnak k,r.,r", irekát/nem jelent meg a közgyűlésen/
varga orsolya tag javasolja elnökségi tágnak Bodorné péter Juditot.

Molnár János levezető elnök megállapítja, hogy a szavazás megkezdésekor 50 tag van akÖzgYŰés helYszínén. Kéri a ktizgyUeserr.Osaierrőket, hogy amig atisztújítás le nem zajlik,
ne hagyják el a termet, hogy a létszaín ne változzon.

Kéri, hogY akÖzgYŰléshozzonhatározatot, hogy az egyesület tikara 2017.05.29. napjától 5 évidőtartamra Bures Zsőfialegyen. QJ -

5. sz. 12017 .05.29.1 KözgyűIés i határozat
A kÖzgYŰlés 50 igen, 0 +em, 1 tartőzkodás mellett Bures Zsófiát az egyesül et titkárává
v álasztotta 20 I7 .0 5 .29. rrap; atot 5 év határozott időtartafiua.

Molnár János levezető elnök kéri, hogy a közgyűlé s hozzon hatérozatot, hogy az egyesület
trárselnöke 2017.05.29. napjától 5 év időtartu-ru rotn Márton legyen. 
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6.sz. l20l7 .05.29.1 Közgyűlés i határozat
A.tÖzgYŰlés 50 igen, 0 nem, 1 lrlrtőzkodás mellett Tóth Mrártont az egyesület társelnökévé
v áIasztotta me g 20 1 7 .0 5 .29 . napjától 5 év hatén ozott időtartamra.

Molnár János levezető elnök kéri, hogy a közgyűlé s szayazzon az egyesület elnökének
személyére vonatkozóan. Jelöltek: Bodomé Péter Judit és Szabó Sá.ndor.

§gL lggY a kÖzgYŰlés hozzon határozatot, mely szerint kívánja-e, hogy azegyesület elnöke
2017.05.29. napjától 5 év időtartamra Bodomé Péter Judit legyen.
7 . sz. 12017 .05.29.1 Közgyűlés i határozat
A kÖzgYŰlés 6 igen, 2 nem, 40 tartőzkodás mellett elvetette azon javaslatot, hogy Bodorné
Péter Judit legyen az egyesület elnöke.

Molnar János levezetŐ_elnÖk kéri, hogy a közgyűlés hozzon hatátozatot, mely szerint kívánja-
e, hogY az egYesÜlet elnöke 2017.05.19. napiáiOt 5 év időtartamra Szabó Sándor legyen.
8.sz. 12017 .05.29.1 Közgyűtés i határozat
1^ |9z9{Űlés 42 igen, 0 nem, 6 tartőzkodás mellett megszayazta, hogy az egyesület elnöke
2017.05.29. napjától 5 év határozottidőtarturrnra Szabó Sundo, legyen. 

- j

Molnar János levezető elnök kéri, hogy a közgyűlés egyenkén t szavazzonaz elnökségi tagok
személYére vonatkozóan. A szavazás a jelölésilhangJisanak sorrendjében történik.

Kéri, hogY a kÖzgYŰlés hozzon hatérozatot mely szerint az egyesület elnöksé g taga
2017 .05.29. napjától 5 év határo zott időtartamra Bent ő Lászlő legyei.
9 .sz. l20l7 .05.29 .l Közgyűlés i határozat
A kÖzgYŰlés 44 igen, 1 nem és 5 tartózkodás mellett nyílt szavazással hozott határozatával az
egYesÜlet elnÖkségi tagsáváválasztotta 2017.05.2g.rruplatot 5 évi időtartamra Benkő Lászlót.
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Molnar János levezető elnök kéri, hogy a közgyűlé s hozzon hatérozatot mely szeriní az
egYesÜlet elnÖkség taga 2017.05.29. napjától 5 év határozott időtartamra MÓnori Árpád
legyen.
l0. sz. 12017.05.29.1 Közgűlési határozat
A kÖzgYŰlés 48 igen, 0 aem,2 tartőzkodás mellett nyílt szavazással hozott hatérozatával az
egyesület elnökségi tagává választotta 2017. 05.29.
Arpádot.

Molnár János levezető elnök kéri, hogy a közgyűlés
egyesület elnökség tagJa 2017.05.29. napjától 5 év
legyen.
11. sz. 12017.05.29.1 Kőzgrűlési határozat
A közgYűlós 17 igen, 0 nem, 33 tartőzkodás mellett, nyilt szavazással hozott határozatával
elvetette a javaslatot, mely szerint az egyesület elnökségi tagja Kurucz Réka legyen.

Molnár János levezető elnök kéri,
egyesület elnökség tagsa 2017 .05.29.

napjától 5 évi időtartamra Monori

hozzon hatánozatot, mely szerint az
határozott időtartamra kurucz Réka

hogy a közgyűlés hozzon határozatot mely szerint az
napjától 5 év határozottidőtartamra Pallós Balázs Árpád

12. sz. l20t7 .05.29.1 Közgrűlési határozat
A közgYűlés 46 igen, 0 nem, 4 tartőzkodás mellett, nyílt szavazással hozotthatérozatával az
egYesÜlet elnökségi tagává vá|asztotta 2017 . 05.29. napjától 5 évi időtartamra Pallós Balazst
Arpádot.

Molnar János levezető elnök kéri, hogy a közgyűés hozzon haténozatot, mely szerint az
egYesÜlet elnÖkség taga 2017.05.29. napjától 5 év hatarozott időtartamra Tóth Krisztina
legyen.
13. sz. 12017.05.29.1 Közgűlési határozat
A közgYűlés 10 igen, 5 nem, 35 tartőzkodás mellett, nyí|t szavazással hozotthatérozatával
elvetette a javaslatot, mely szerint az egyesület elnökségi tagja Tóth Krisztina legyen.

Molnár János levezetö elnök kéri, hogy a közgyűtés hozzon hatátozatot mely szetint az
egYesÜlet elnökség taga20l7.05.29. napjátőlS év hatarozottidőtartamra dr. Tyukász Gergely
legyen.
14. sz. 12017 .05.29.1 Közgy űlósi határozat
A kÖzgYŰlés 45 igen, 0 nem, 5 tartózkodás mellett, nyílt szavazással hozott határozatával az
egYesÜlet elnökségi tagtrávávíúasztotta2017.05.29. napjától 5 évi időtartamra dr. Tyukász
Gergelyt.

Molnár János levezető elnök kéri, hogy a közgyűlés hozzon hatfuozatot mely szerint az
egYesÜlet elnÖkség tagtra 2017.05.29. napjától 5 év hatarozott időtartamra Nagyné Ujvari
Emese legyen.
15. sz. l20l7.05.29.1 Kőzgyűlési határozat
A kÖzgYŰlés 46 igen, 0 nem, 4 tartőzkodás mellett, nyilt szavazással hozott határozatával az
egYesÜlet elnökségi tagtráváválasztotta2017.05.29. napjától 5 évi időtartamra Nagyné Ujvári
Emesét.
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Molnár János levezető elnök kéri, hogy a közgyűlés hozzon hatérozatot, mely szeint az
egYesÜlet elnÖkség tagsa2}l7.05.29. napjától 5 év hatarozottidőtartamra Dénes Anett legyen.
16. sz. 12017.05.29.1 Közgűlési határozat
A kÖzgYŰlés 38 igen, 0 nem, 12 tartőzkodás mellett, nyílt szavazással hozott határozatával az
egYesÜlet elnÖkségi tagsáváváIasztotta2017.05.29. napjától 5 évi időtartamra Dénes Anettet.

Molnár János levezető elnök kéri, hogy a közgyűlés hozzon határozatot, mely szetint az
egYesÜlet elnökség tagtra 2017.05.29. napjától 5 év hatarozott időtartamra Varga Orsolya
1egyen.
17 . sz. t2017 .05.29.t Közgy űiési határozat
A kÖzgyűlés 10 igen, 0 nem,40 tntőzkodás mellett, nyilt szavazással hozotthatfuozatával
elvetette a javaslatot, mely szerint az egyesület elnökségi tagja Varga Orsolya legyen.

Molnar János levezető elnök kéri, hogy a közgyűlés hozzon hatfuozatot mely szerint az
egYesÜlet elnökség tagtra2017.05.29. napjától 5 év határozott időtartamra Bodorné Péter Judit
legyen.
18. sz. l20l7.05.29.1 Közgtűlési határozat
A kÖzgyÜlés 18 igen, 0 nem, 32 tartőzkodás mellett, nyílt szavazással hozott határozatával
elvetette a javaslatot, mely szerint az egyesület elnökségi tagja Bodorné Péter Judit legyen.

Molnár János megállapítja, hogy a közgyűlés a következő személyeket választotta meg
2017. május 29. napjától5 óv határozott időtartamra:
Elnök: Szabó Sándor
Társelnök: Tóth Márton
Titkár: Bures Zsófra
EtnÖkségi tagok: Benkő LászIő, Monori Árpád, Dénes Anett, Naryné Ujvári Emese,
Pallós Balázs Árpád, dr. Tyukász Gergely.

6. sz. Napirendi pont:
dr. Tyukász Gergely tag ismerteti az általa javasolt napirendi pontot:
A Mecsek Táncegyüttes mindenkori művószeti vezetőjének kinevezése.
A Pécsi Kulturális Központ jogosultsága a Mecsek Tancegyüttes vonatko zásábarl.
Horváth István elnök felolvassa a Pécsi Kulturális Központ igazgatőjának Horzsa Gábomak
fenti targykörben - dr. Tyukász Gergely javaslata kapcsán - irtválaszlevelét.
dr. Tyukász Gergely felszólalásában kifejti levelében írt szandékát, az átláthatóság tisztáuását
javasolja. Elmondja, hogy az előző közgytilésen is felmerült ugyanez a kérdés, dé azóta sem
Lett tisztétzva. A jogi kapcsolódás lehetősógét veti fel, az önkormányzat és táncegyüttes jogi

;'rTrT'#,ffil#;' tesz, hogy megtekinti a dokumentumot és javasouu, nory az újonnan
megválasztott elnökség vegye fel a kérdés tisztazasátfeladatai közé.
Bures ZŐfia említi, hogy az SZMSZ kitér a művészeti vezető feladataira, átfedést vél
felfedezni az elnök és a művészeti vezető feladatai között. Ő is kéri, hogy a jövőben az
e l nö k sé g tiszíázza fenti ekb en e lmondottakat.
Visonti-Kovách Dalma tag javasolja, hogy az újonnan megválasztott elnökség első
lel ad atak én í tiszténza a j ogi hel yzetet.
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Molnar János levezető elnÖk megállapítja, hogy a szavazásmegkezdésekor 45 tag tartózkodik
a közgyűlés helyszínén.
19. 12017 .05.29.1 Közgyűlés i határozat
A.kÖzgYŰlés 42 igen, 0 nem, és 3 tartőzkodás mellett nyíIt szavazással hozotthatározatáva1
felhatalmazta az elnÖkséget, hogy a Pécsi Kulturális Központnál tájékoztatást kérjen aMecsek TáncegYesÜlet művészeti vezetőjének kinevezéséu"l kup.roiatban, valamint hajogilag tisztézatlankérdéseket talál, azt aközgyíilés elé terjess ze 3 hőnapon belül.

Más naPirendi Pont nem lévén a levezető elnök megköszöni a megjelentek részvételét és a
kÖzgYŰlést berekeszti. A hozott határozatokat ahaarizatok könyvébábevezeti. Kmft.

jegyzőkönyv vezető

&
Tóth Márton

j egyzőkönyv hitelesítő


