
ALAKULÁSI JEGYZŐKÖNYV 

Jegyzőkönyv 
 
Amely készült Győrben, 2010. február hó 26. napján 15 órakor, a társadalmi szervezet székhelyén: 9023 
Győr, Buda u. 19. sz. alatt. 
 
Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellékletében feltüntetettek, a jelenléti ív szerint. 
 
Nagy Gábor üdvözli a megjelenteket és ismerteti az összejövetel célját: 
Társadalmi szervezet alapítása, közhasznú egyesületi formában, annak céljainak ismertetése mellett az 
Alapszabályban foglaltaknak megfelelően. Mindezekhez kapcsolódóan vezető tisztségviselők titkos 
szavazással történő megválasztása, a társadalmi szervezet céljainak meghatározása. 

A tájékoztató elhangzását követően jelenlévők kimondják a Cifra Műhely Közhasznú Kulturális 
Egyesület elnevezésű társadalmi szervezet megalakulását. 
 
Nagy Gábor kijelenti, hogy a jegyzőkönyv vezetését Szöllősi Attila vállalja, a jegyzőkönyv hitelesítésére, 
pedig felkéri Dr. Gergely Zsolt ügyvédet. 
 
Dr. Gergely Zsolt ügyvéd vállalja a jegyzőkönyv hitelesítését. 
 
Nagy Gábor ismerteti az Alapszabály tervezetét és legelőször is kéri a jelenlevőket, hogy határozat 
hozatallal a társadalmi szervezet Alapszabályát fogadják el. 
 
Ezt követően a jelenlevők a társadalmi szervezet Alapszabályát megtárgyalták, megvitatták és 16 igen, 0 
nem és 0 tartózkodással meghozták az alábbi 

Határozatot: 
 
A jelenlevők a Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület (társadalmi szervezet neve) Alapszabályát 
elfogadják 2010. február hó 26. napjával. 
 
Nagy Gábor javasolja, hogy a társadalmi szervezet elnökévé válasszák meg Deésy Gábor Ádámot, míg 
elnökségi tagnak id. Deésy Györgyöt, valamint Varga Lajost. 
 
Nagy Gábor javasolja, hogy az felügyelő bizottság elnökévé Miskey Tamást, míg felügyelő bizottsági 
tagoknak Hartyándi Jenőt és ifj. Deésy Györgyöt válasszák meg. Nagy Gábor javasolja, hogy titkárnak 
Bartos Györgyöt válasszák meg. 
 
Nagy Gábor felkéri Nagy Pétert a szavazatszámlálói tiszt betöltésére. 
 
Nagy Péter a szavazatszámlálói tisztet elfogadja. 
 
Ezt követően a társadalmi szervezet tagjai titkos szavazással megválasztották a vezető tisztségviselőket és 
meghozták az alábbi: 

Határozatot: 
 
A társadalmi szervezet elnökévé Deésy Gábor Ádám (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás), elnökségi taggá id. 



Deésy Györgyöt (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) szintén elnökségi taggá Varga Lajost (15 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás) szavazattal megválasztották. 
 
Az felügyelő bizottság elnökévé Miskey Tamást, tagjaivá Hartyándi Jenőt (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
és ifj. Deésy Györgyöt választották (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás ) szavazattal. 
 
Az egyesület titkárává Bartos Györgyöt (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) szavazattal megválasztották. 
 
Deésy Gábor Ádám, id. Deésy György, Varga Lajos, Miskey Tamás, Hartyándi Jenő és ifj. Deésy György 
kijelentik, hogy a vezető tisztségviselői megbízatást elvállalják, kizáró okok hatálya alatt nem állnak, erről 
külön okiratban is nyilatkoznak. 
 
Deésy Gábor Ádám, a társadalmi szervezet elnöke felkéri a tagokat, hogy a társadalmi szervezet 
működéséhez szükséges tagdíjról, illetőleg annak mértékéről szavazzanak. Javasolja, hogy az éves tagdíj 
tagonként 1.000,-Ft, azaz ezer forint legyen tagonként. 
 
Ezt követően a társadalmi szervezet elfogadta az alábbi 

Határozatot: 
 
amely alapján a Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület tagdíja évenként 1.000,-Ft, azaz ezer forint 
tagonként. 
 
Deésy Gábor Ádám megköszönte a társadalmi szervezet tagjainak a bizalmat és a társadalmi szervezet 
terveiről, célkitűzéseiről adott tájékoztatást. 
 
Deésy Gábor a társadalmi szervezet nevében a Győr-Moson-Sopron Megyei Bírósághoz a társadalmi 
szervezet bejegyzése céljából kérelemmel fordul. 

k.m.f. 
 


