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3/2021. MÁJUSI  H Í R L E V É L 
 

Tájékoztató a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete  - a 
MEEE – Dunaújváros – 2021. évi beszámoló közgyűlésének 

lebonyolításáról 
 

Kedves Tagtárs! 
 

Előzmények: 
Sajnos a koronavírusos helyzet az elmúlt hónapokban nem sokat változott, így az egyesületi élet is 
takaréklángon működik. Szerencsre a telefon segítségével és egyéb elektronikus eszközök alkalmazásával 
azért sikerül némi kapcsolatot tartanunk..  
 
Azt is nagyon jól tudjátok, hogy minden évben ebben az időben kezdődik az éves rendes közgyűlés 
előkészítése, hiszen törvényi kötelezettségünk az éves rendes közgyűlés megtartása illetve az éves 
beszámoló elfogadása minden év május 31. ig.  
 
Az elmúlt esztendőben a veszélyhelyzet miatt ezt a elhalasztották és az eredetileg  2020. május 18-ra kitűzött 
közgyűlést elhalasztottuk és azt  2020. szeptember 16.-án pótoltuk.  
 

Teendők 2021. évben: 
Ez év e tekintetben kissé másképp zajlik le. Ugyanis a MEOSZ állásfoglalása szerint a beszámolókat 2021, 
május 31-ig el kell fogadni. Az eljárásrend kissé módosul, de szerintem nincs akadálya annak, hogy ezt 
lebonyolítsuk. (Az érdeklődők a részletekről a MEOSZ levélből tájékozódhatnak, a MEEE - 2021.04.24. A 
beszámoló elfogadásának módjai.pdf  file-ból) 
 
Tulajdonképpen az eddig megszokott rend nem sokban változik, csak annyiban, hogy  tagok a véleményüket 
illetve pozítív és negatív kritikáit írásban kell megfogalmazniok. Az eljárásrend és az időbeosztás a következő: 
 

1. Az éves beszámoló, illetve az arról szóló határozati javaslat elkészítése, 
és nyilvánossá tétele 

Az eddigi gyakorlat az volt, hogy minden tagtársunk levélben megkapta a közgyűléshez kapcsolódó 
dokumentumokat a közgyűlés előtt 14 nappal.  
Ez jelen esetben úgy módosul, hogy a dokumentumok az egyesület hivatalos honlapján 
lesznek megtekinthetők illetve letölthetőek a www.meee.hu alatt, valamint akik 
rendelkeznek e-mail címmel  azok a postafiókjukba ezeket a dokumentumokat megkapják. 
Kérem azon tisztelt tagtársamat, hogy akikről tudják, hogy nincs elektronikus 
elérhetőségük tájékoztassák őket, illetve segítsenek a dokumentumok megismerésében.  
 

Nagy tisztelettel kérem, hogy tanulmányozzák ezen dokumentumokat és a sikeres lebonyolítás;érdekében 
 

minél többen juttassák el a véleményüket 2021. május 16-ig 24.00 óráig 
laszlokondor3.@gmail.com email címre, i 

lletve telefonon +3630 9 477 718-ra, 
vagy postai úton Kondor László, Dunaújváros, Vörömarty u. 9. II. 2. 

 
Megjegyzések: 



Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete Dunaújváros 
2021.  év   3.  (elektronikus) szám    - májusi hírlevele (csak elektronikus formában 

Készítette: Kondor László 2./5. oldal Létrehozás dátuma: 2021.05.13. 11:15:00 

1, Ki kell emelni a közzétett tájékoztatásban, hogy a határozati javaslatokkal szemben csak azok 
jelezzenek vissza - a nyilvánosságra hozatal időpontjától számított 8 napig - akik azzal nem értenek 
egyet!! 
A visszajelzések fogadására meg kell adni telefonszámot, e-mail címet, és postacímet is. 
 
2, A tagok a jogi személlyel kapcsolatos jognyilatkozataikat elektronikus üzenetben (e-mail) is közölhetik 
az egyesülettel. A természetes személy tag a jognyilatkozata elektronikus aláírására nem köteles, azonban 
a jognyilatkozatnak a tag azonosíthatóságához szükséges adatokat tartalmaznia kell (név, születés adatok, 
lakcím). A postai úton érkező jognyilatkozatnak tartalmaznia kell az adatokon túl az aláírást is. 
 

 
Határozati javaslatok tételesen: a dokumentum végén olvashatóak 

 

 
2. Vélemények összesítése Az előzetes írásbeli véleményeket, a 
beérkezésük után összesíteni kell 
 
Az elnök a szavazatokat, véleményeket összesíti 2021. május 24-ig (hétfő.Pünkösd). 
A vélemények összegzése a honlapon megjelenik az elnökségi ülést követőene.  

 
3. Az elnökségi ülés összehívása, mennyiben a tagok többségében nem 
ellenzik a határozati 
 
Az elnökségi ülés tervezett időpontja 2021. május 26. szerda 15 óra. A véglegesítés későbbi 
időpontban történik meg.  
Az elnökségi ülés elektronikus módon konferencia keretébben kerül lebonyolításra. A 
meghívásra tervezett személyek az elnökség, a felügelőbizottság, és setlegesn a korábban 
meghívott személyek.  

 
4. A tagok tájékoztatása az elnökség döntése után, valamint a határozat 
közzététele Az egyesület ügyvezetésének döntéséről a tagokat tájékoztatni kell! 
 
Az elnökségi ülést követően a hozott döntésekről a tagságot a fentebb ismeretett 
csatornákon keresztül tájékoztatjuk, miközben a nyilvántartó bírósághoz való benyújtásról 
gondoskodik  
 
Dunaújváros, 2021. április 26.  
 
 

Kondor László sk. 
MEEE elnök 

 

Határozati javaslatok 
 

A 2020. évi tevékenységhez kapcsolódó előterjesztések 

 
KE.1./2021.05.26. Előterjesztés az egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról (KondorLászló) 
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Megállapítom, hogy az éves beszámolóval összefüggően beérkezett információk összesítése 
alapján a nevezett dokumentummal kapcsolatosan ..  fő ellenvéleménnyel élt, míg – fő 
tartózkodott. Így figyelembe véve az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a jogi 
személy ügyvezetése az (1) bekezdés szerinti döntést csak akkor hozhat, ha a szavazatok 25%-át meghaladó 
részesedéssel rendelkező tagok a döntés meghozatalát megelőző írásbeli véleményükben legalább a 
szavazatok 51%-át elérő mértékben a határozati javaslattal szemben nem tiltakoznak, ha a jogi személynek a 
Ptk. szerinti az elnökségnek az alábbi előterjesztést teszem: 
Elfogadásra javaslom Kondor László elnöknek a MEEE 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.  

Az egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az elnökség ..fő igen, ..fő tartózkodás és 
..fő ellenvéleménnyel elfogadta/nem fogadta el. 
 
 
KE.2./2021.05.26. Előterjesztés az egyesület 2020. évi egyszerűsített mérlegének elfogadásáról 

(Lendvay Istvánné) 

Megállapítom, hogy az egyszerűsített mérleggel összefüggően beérkezett információk összesítése 
alapján a nevezett dokumentummal kapcsolatosan ..  fő ellenvéleménnyel élt, míg – fő 
tartózkodott. Így figyelembe véve az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a jogi 
személy ügyvezetése az (1) bekezdés szerinti döntést csak akkor hozhat, ha a szavazatok 25%-át meghaladó 
részesedéssel rendelkező tagok a döntés meghozatalát megelőző írásbeli véleményükben legalább a 
szavazatok 51%-át elérő mértékben a határozati javaslattal szemben nem tiltakoznak, ha a jogi személynek a 
Ptk. szerinti az elnökségnek az alábbi előterjesztést teszem: 
Elfogadásra javaslom Lendvay Istvánné könyvelőnek a MEEE 2020. évi gazdasági tevékenységéről szóló 
mérlegbeszámolóját.  

Az egyesület 2020. évi egyszerűsített mérlegét az elnökség ..fő igen, ..fő tartózkodás és ..fő 
ellenvéleménnyel elfogadta/nem fogadta el. 
 
 

KE.3./2021.05.26. Előterjesztés az egyesület 2020. évi gazdálkodásának részletes (bevételi és 

kiadási) elszámolásáról elfogadásáról (Farkas Zsolt) 

Megállapítom, hogy 2020. évi részletes gazdasági tevékenységről szóló kimutatással kapcsolatosan 
beérkezett információk összesítése alapján a nevezett dokumentummal kapcsolatosan ..  fő 
ellenvéleménnyel élt, míg – fő tartózkodott. Így figyelembe véve az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 
5. § (4) bekezdése alapján a jogi személy ügyvezetése az (1) bekezdés szerinti döntést csak akkor hozhat, ha a 
szavazatok 25%-át meghaladó részesedéssel rendelkező tagok a döntés meghozatalát megelőző írásbeli 
véleményükben legalább a szavazatok 51%-át elérő mértékben a határozati javaslattal szemben nem 
tiltakoznak, ha a jogi személynek a Ptk. szerinti az elnökségnek az alábbi előterjesztést teszem: 
Elfogadásra javaslom Farkas Zsolt alapító elnökünknek a MEEE 2020. évi gazdálkodásáról  szóló 
beszámolóját.  

Az egyesület 2020. évi gazdálkodását bemutató dokumentumát az elnökség ..fő igen, ..fő 
tartózkodás és ..fő ellenvéleménnyel elfogadta/nem fogadta el. 
 
Egyesületünk több forrásból származó pénzeszközzel gazdálkodik. Most két bevételi forrásból 
elszámolásáról tájékoztatjuk tagjainkat! Érdemes megjegyezni, hogy a koronavírus okozta változások miatt 
a költségek megváltozása miatt (pl. védőfelszerelések beszerzése) szükségessé vált a NEA pályázat 
módosítása. 
 
 

KE.4./2021.05.26. Előterjesztés a „Dunaújváros Kenyere” adomány felhasználásának 
elfogadásáról (Farkas Zsolt) 

Megállapítom, hogy a „Dunaújváros Kenyere” adomány felhasználásával kapcsolatosan beérkezett 
információk összesítése alapján a nevezett dokumentummal kapcsolatosan ..  fő ellenvéleménnyel 
élt, míg – fő tartózkodott. Így figyelembe véve az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése 
alapján a jogi személy ügyvezetése az (1) bekezdés szerinti döntést csak akkor hozhat, ha a szavazatok 25%-
át meghaladó részesedéssel rendelkező tagok a döntés meghozatalát megelőző írásbeli véleményükben 
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legalább a szavazatok 51%-át elérő mértékben a határozati javaslattal szemben nem tiltakoznak, ha a jogi 
személynek a Ptk. szerinti az elnökségnek az alábbi előterjesztést teszem: 
Elfogadásra javaslom Farkas Zsolt alapító elnökünknek  a „Dunaújváros Kenyere” adomány 
felhasználásról szóló  beszámolóját.  

A „Dunaújváros Kenyere” adomány eddigi felhasználásáról szóló előterjesztést az elnökség ..fő 
igen, ..fő tartózkodás és ..fő ellenvéleménnyel elfogadta/nem fogadta el. 
 
 

KE.5./2021.05.26. Előterjesztés a NEA pályázat módosított elszámolásának elfogadásáról 
(Farkas Zsolt) 

Megállapítom, hogy a NEA pályázat módosított elszámolásával kapcsolatosan tett észrevételek 
összesítése alapján ..  fő ellenvéleménnyel élt, míg – fő tartózkodott. Így figyelembe véve az 
502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a jogi személy ügyvezetése az (1) bekezdés 
szerinti döntést csak akkor hozhat, ha a szavazatok 25%-át meghaladó részesedéssel rendelkező tagok a 
döntés meghozatalát megelőző írásbeli véleményükben legalább a szavazatok 51%-át elérő mértékben a 
határozati javaslattal szemben nem tiltakoznak, ha a jogi személynek a Ptk. szerinti az elnökségnek az alábbi 
előterjesztést teszem: 
Elfogadásra javaslom Farkas Zsolt alapító elnökünknek a NEA pályázat módosított elszámolásával 
kapcsolatos előterjesztését!  
A módosított NEA pályázat elszámolásáról szóló dokumentumot az elnökség ..fő igen, ..fő 
tartózkodás és ..fő ellenvéleménnyel elfogadta/nem fogadta el. 
 
 

KE.6./2021.05.26. Előterjesztés az egyesület 2020. évi ellenőrzéséről szóló jelentés 
elfogadásáról  (Szilágyi Miklós) 

Megállapítom, hogy az egyesület 2020. évi ellenőrzésével kapcsolatosan tett észrevételek 
összesítése alapján ..  fő ellenvéleménnyel élt, míg – fő tartózkodott. Így figyelembe véve az 
502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a jogi személy ügyvezetése az (1) bekezdés 
szerinti döntést csak akkor hozhat, ha a szavazatok 25%-át meghaladó részesedéssel rendelkező tagok a 
döntés meghozatalát megelőző írásbeli véleményükben legalább a szavazatok 51%-át elérő mértékben a 
határozati javaslattal szemben nem tiltakoznak, ha a jogi személynek a Ptk. szerinti az elnökségnek az alábbi 
előterjesztést teszem: 

Elfogadásra javaslom Szilágyi Miklósnak a felügyelő bizottság elnökének az egyesület 2020. évi 
ellenőrzését bemutató előterjesztését!  
Az egyesület 2020. évi ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadásáról  szóló dokumentumot az 
elnökség ..fő igen, ..fő tartózkodás és ..fő ellenvéleménnyel elfogadta/nem fogadta el. 
 

A 2021. évi tevékenységhez kapcsolódó előterjesztések 
 
2021.-re részletes tervezetet nem készítettem, mert úgy gondolom jelen helyzetben ez illuzórikus.  
A 2020. évi értékelésben megfogalmaztam azon célkitűzéseket, amely az adott területre vonatkozik. 
Azt gondolom, hogy ezek megvalósítása az épp aktuális körülmények figyelembe vételével 
valósítható meg. 
Minimál cél, hogy a koronavírus után ebben az évben, - talán a második félévben – újraindítsuk az 
egyesületi életet. Ennek keretében az eddigi tevékenységeink – körök, színház látogatás, piknik – 
folytatása lehet a célkitűzés. 
 
 

KE.7./2021.05.26. Előterjesztés az egyesület 2021. évi tevékenység-tervezetéről (KondorLászló) 
Megállapítom, hogy az egyesület 2021. évi tevékenység-tervezetével összefüggően beérkezett 
információk összesítése alapján a nevezett dokumentummal kapcsolatosan ..  fő ellenvéleménnyel 
élt, míg – fő tartózkodott. Így figyelembe véve az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése 
alapján a jogi személy ügyvezetése az (1) bekezdés szerinti döntést csak akkor hozhat, ha a szavazatok 25%-
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át meghaladó részesedéssel rendelkező tagok a döntés meghozatalát megelőző írásbeli véleményükben 
legalább a szavazatok 51%-át elérő mértékben a határozati javaslattal szemben nem tiltakoznak, ha a jogi 
személynek a Ptk. szerinti az elnökségnek az alábbi előterjesztést teszem: 
Javaslom Kondor László elnöknek a MEEE 2021. évi tevékenység-tervezetének elfogadását.  

A MEEE 2021. évi tevékenység tervezetét az elnökség ..fő igen, ..fő tartózkodás és ..fő ellenvéleménnyel 
elfogadta/nem fogadta el. 
 
 
KE.8./2021.05.26. Előterjesztés az egyesület 2021. évi költségvetés tervezetéről (Farkas Zsolt) 
Megállapítom, hogy 2021. évi költségvetés tervezetéhez beérkezett információk összesítése 
alapján a nevezett dokumentummal kapcsolatosan ..  fő ellenvéleménnyel élt, míg – fő 
tartózkodott. Így figyelembe véve az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a jogi 
személy ügyvezetése az (1) bekezdés szerinti döntést csak akkor hozhat, ha a szavazatok 25%-át meghaladó 
részesedéssel rendelkező tagok a döntés meghozatalát megelőző írásbeli véleményükben legalább a 
szavazatok 51%-át elérő mértékben a határozati javaslattal szemben nem tiltakoznak, ha a jogi személynek a 
Ptk. szerinti az elnökségnek az alábbi előterjesztést teszem: 
Javaslom Farkas Zsolt alapító elnökünknek a MEEE 2021. évi költségvetési tervezetének elfogadását!  

A MEEE 2021. évi költségvetési tervezetét az elnökség ..fő igen, ..fő tartózkodás és ..fő ellenvéleménnyel 
elfogadta/nem fogadta el. 
 
Mellékletek: 

(1) az egyesület 2020. évi tevékenységéről 2021.04.26. -  MEEE - 2020. évi beszámoló 2021. 04.19..doc 
(2) az egyesület 2020. évi egyszerűsített mérleg (később) 

(3) az egyesület 2020. évi gazdálkodásának részletes elszámolása 2021. 04.26.    
MEEE - Elszámolás 2020 év (Költségvetés tényadatok_2020).xls 

   MEEE - Elszámolás 2020 év (Költségvetés tény_elosztás_2020).xls 

(4) a „Dunaújváros Kenyere” adomány felhasználásáról 2021.04.26. - MEEE - Dunaújváros kenyere 2021.04.26..xls 
(5) a NEA pályázat módosított elszámolása  2021.04.26. -  MEEE - Dunaújváros kenyere 2021.04.26..xls 
(6) az egyesület 2020. évi ellenőrzése (később) 
 

(7) az egyesület 2021. évi tevékenység-tervezete 2021.04.26. -  MEEE - 2021. évi program tervezete 2021.04.19.doc 

(8) az egyesület 2021. évi költségvetés tervezete 2021.04.26 -   
MEEE - 2021. évi Költségvetési tervadatok_2021.xls 

   MEEE - 2021. évi Költségvetési terv_elosztás_2021.xls 
 
 
Dunaújváros, 2021. május 3.  


