
Egyesületi alapszabály módosított 

Szövegrészek  

RENDELKEZÉSEK 

1.) Az Egyesület neve: Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete 

2.) Az Egyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 11. 

Munkásművelődési Központ 

Az Egyesület honlapja: www.meee.hu 

III. AZ EGYESÜLET TAGJAI 

2.) Az Egyesület tagja csak természetes személy lehet, önkéntes belépéssel, ha büntetlen előéletű és 14. életévét                

betöltötte, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja, és írásban nyilatkozik arról,             

hogy mozgáskorlátozott, a nyilatkozatot a MEOSZ által rendszeresített Egyesületi tagnyilvántartó lap           

kitöltésével teheti meg. A tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. 

3.) Az Egyesület tagjává válását a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat valamint               

mozgáskorlátozott jelölt esetében az Egyesületi tagnyilvántartó lap együttes benyújtásával kérelmezheti. A           

belépési nyilatkozatot az Egyesület elnökének kell benyújtani. A kérelmet az elnök terjeszti az Elnökség elé,               

és az Egyesület tagjának és pártoló tagjának felvételéről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. 

4.) Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat és kötelességeiket a tagok csak személyes aktivitás                

útján gyakorolják. 

6.) Az Egyesület  tagjainak kötelességei: 

c) rendszeresen fizesse a tagdíjat. A tagdíj összegéről az elnökség javaslatára a közgyűlés            

dönt. A belépő tagok belépéskor a tárgyévi tagdíjat kötelesek belépési díjként befizetni. A tagdíjat a                

tagok kötelesek egy összegben a tárgyév március 31-ig az egyesület pénztárába befizetni. 

7.) Az Egyesület pártoló tagja lehet 

Az a természetes személy vagy Egyesület, illetve civil vagy gazdálkodó szervezet, aki, amely készségét fejezi               

ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására. A pártoló tagok felvételéről az             

Elnökség dönt az Egyesület elnökéhez megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat alapján. A jogi              

személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja. A pártoló tag, illetve képviselője részt vehet az               

Egyesület tevékenységében, a testületi ülésein tanácskozási, és szavazati joggal. Tisztségekre          



(tisztségviselésre) választható. A pártoló tag minden tekintetben a többi taggal azonos jogokat élvez. A              

pártoló  tag a többi taggal azonos összegű tagdíjat fizet, azonos feltételek  mellett.  

AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI 

1.) Az Egyesület szervei: 

a) Döntéshozó szerv a Közgyűlés 

b) Ügyvezető szerv az Elnökség 

c) Egyéb szerv a Felügyelőbizottság  

d) Jelölő bizottság /3tag, 2 kooptálható póttag/ 

 

2.) Az egyesület tisztségviselői 

            a)Vezető tisztségviselők 

              Elnök Kondor László 2400 Dunaújváros, Vörösmarty u. 9. II. em. 2. lakos 

az Elnökség további tagjai 

1. Farkas Zsolt alapító elnök 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 13. fszt. 2. lakos 

2. Dzjadiga Nelli 2400 Dunaújváros, Erdő sor 35. III. em. 2. lakos 

3. Kisgyörgy Ákos 2400 Dunaújváros, Bocskai István utca 7/A. VIII. em. 2. lakos 

4. Samu József 2400 Dunaújváros, Vigadó utca 18. fszt. 2. lakos 

b) Tisztségviselők: 

a Felügyelőbizottság elnöke 

Szilágyi Miklós 2400 Dunaújváros, Esze Tamás utca 13/c. I. em. 2. lakos 

a Felügyelőbizottság tagjai: 

1. Lintaller Ferencné 2400 Dunaújváros, Szabadság út 7. I. em. 4. lakos 

2. Grőb János 2400 Dunaújváros, Váci Mihály utca 9. III. em. 1. lakos 

A KÖZGYŰLÉS 

1.) A Közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve. A Közgyűlést a tagok és a pártoló tagok összessége alkotja. 

3.) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

c) Az Egyesület megszűnésének, más egyesülettel való egyesülésének, beolvadásának kimondása a           

jelenlévő szavazati joggal rendelkező tag háromnegyedes szavazattöbbségével. 

f) Az egyesületi  tagdíj összegének megállapítása egyszerű szavazattöbbséggel 

 

7.) Az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése              

érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. A Közgyűlést az Egyesület            



Elnöksége hívja össze, a napirendet és a határozati javaslatokat tartalmazó meghívókat a Közgyűlés napját              

legalább 15 nappal megelőző szétküldésével postai úton. A meghívót közzé lehet tenni az Egyesület              

honlapján és más alkalmas módon (sajtó, hirdetmény). A rendkívüli Közgyűlés tartásának kezdeményezése            

esetén az Elnök köteles 30 napon belül a Közgyűlést összehívni. Ha ezt elmulasztja, a Közgyűlést a                

Felügyelőbizottság is összehívja. 

10.) A Közgyűlésre meg kell hívni az Egyesület minden tagját és pártoló tagját. A közgyűlésre más személyek                 

is meghívhatók tanácskozási jogukról a közgyűlés nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel határoz. 

11.) A Közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok valamint a              

pártoló tagok és az Egyesület szervei az Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés              

indokolásával. A kiegészített napirendet is átvételt igazoló módon kell közölni a tagokkal. 

A kérelem tárgyában az Elnök dönt. Ha nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, a Közgyűlés a napirend                 

elfogadását megelőzően külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában. A Közgyűlésen a szabályszerűen            

közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak háromnegyede            

jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.(Ptk. 3:17.§ (6)             

bekezdés) 

Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a tagok                 

háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A Közgyűlés napirendjére tűzött             

ügyekre vonatkozóan az ügyvezetés a tagnak – kérelmére – köteles felvilágosítást adni. 

12.) A Közgyűlés ülései nyilvánosak. 

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a Közgyűlésen a leadható szavazatok több mint felét képviselő              

szavazásra jogosult részt vesz, - minősített szavazattöbbségű határozathozatal szükségessége esetén a           

minősített többségnek megfelelő számú egyesületi tag- és még egy tag jelen van. Ha a Közgyűlésen a tagok                 

a határozatképességhez szükséges számban nem jelennek meg, az ülést el kell halasztani és új időpontra kell                

összehívni. Az így megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek            

létszámára tekintet nélkül határozatképes Az eredeti naptól eltérő napra kitűzött megismételt Közgyűlésre új             

meghívót kell kiküldeni. Erre az első Közgyűlés meghívójában a meghívottakat figyelmeztetni kell. 

13.) Az elnök javaslatára a mindenkori közgyűlés nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel maga válasza meg a              

közgyűlés levezető elnökét, a jegyzőkönyv vezetőt és 2 fő hitelesítőt. A Közgyűlés határozatait általában              

nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Így történik a gazdasági beszámoló (mérleg, eredmény            

levezetés) elfogadása is. Szavazategyenlőség esetén meg kell állapítani, hogy döntés nem született. A             

Közgyűlésen megjelent tagok és pártoló tagok háromnegyedes többségének egybehangzó         

akaratnyilvánítása szükséges az Alapszabály elfogadásához, módosításához, az Egyesület tagjának         

kizárásához, tisztségviselő visszahívásához. Az Egyesület megszűnésének, beolvadásának kimondásához a         



jelenlévők egyhangú döntése szükséges. A határozatképességet minden szavazás előtt meg kell vizsgálni. A             

Közgyűlés nyílt szavazással, egyharmados szavazattal bármely kérdésben titkos szavazást rendelhet el. 

16.) A Közgyűlés tagjai határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok          

többségével hozzák meg. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. 

A Közgyűlésről készült jegyzőkönyvet az egyesület Elnöke valamint a levezető Elnök és a Közgyűlés által               

egyszerű szavazattöbbséggel, nyílt szavazással megválasztott jegyzőkönyvvezető és a két szavazati jogú tag            

hitelesítőként írja alá.  

A jegyzőkönyv tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, a Közgyűlés helyét, idejét, a levezető elnök, a               

jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő(k) nevét, a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az          

elhangzott indítványokat, a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok, a támogatók, az ellene szavazók,             

és a tartózkodók számát. A Közgyűlésen illetve a megismételt Közgyűlésen a megjelent tagokról jelenléti              

ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tagok nevét, és lakóhelyét. A jelenléti ívet az ülés levezető                  

elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. Az Egyesület ügyvezetése köteles a Közgyűlés            

jegyzőkönyvét, valamint a jelenléti ívet az Egyesület dokumentumai között elhelyezni és megőrizni.            

Bármely tag a Közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának             

a kiadását kérheti az ügyvezetéstől 

A Közgyűlés a titkos szavazás esetére háromtagú szavazatszámláló bizottságot köteles választani, nyílt            

szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel. 

A Közgyűlés minden tagjának egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet. 

17.) A Jelölőbizottság elnökének , két tagjának és két póttagjának a megválasztása a Közgyűlés elnökének              

javaslatára a tisztújító Közgyűlést megelőző Közgyűlésen történik. A Jelölőbizottság a tisztségviselőkre           

vonatkozó javaslatát az egyesületi tagok véleményének ismeretében teszi meg a tisztújító Közgyűlésen. A             

Jelölőbizottság két Közgyűlés közötti időben javaslataival támogatja az Elnökség személyi munkáját. A            

Jelölőbizottság tagjaira e feladatuk teljesítése során a tisztségviselőkre vonatkozó szabályok irányadók. 

VI. AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE 

1.) Az Elnökség az Egyesület ügyvezető szerve. Az Elnökség 5 tagú. A Közgyűlés által 5 évre választott és                 

visszahívható. Elnökből és további 4 tagból áll. Az elnökségben a pártoló tagok aránya a 20%-ot nem                

haladhatja meg.  

3.) Az Elnökség hatáskörébe tartozik különösen: 

 

f) Kérelem alapján a tagsági viszony keletkeztetése, megszüntetése, és az alapszabály          

rendelkezési alapján a tagsági viszony felmondása; 



4.) Az Elnökség legalább évi 4 ülést tart. A hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással, egyszerű              

szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Határozatképességéhez 3 tagjának           

jelenléte szükséges. A szavazásra a Közgyűlési szavazásra vonatkozó szabályok értelemszerűen irányadók. Ha            

az Elnökség határozatképtelen, az ülést el kell halasztani, és új időpontra kell összehívni. Az Elnökséget az elnök                 

hívja össze tíznapi időközzel, a napirendet és a határozati javaslatokat tartalmazó meghívónak postai, vagy              

elektronikus úton történő közlésével. Az ülésről jegyzőkönyv készítendő, amelyet az Egyesület Elnöke és a              

jegyzőkönyvvezető ír alá. 

VII. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 

1.) Ha az egyesületi tagok száma a száz főt meghaladja, vagy éves bevétele eléri az ötven millió forintot, illetve                  

amennyiben a tagok több mint fele nem természetes személy, a Közgyűlés köteles Felügyelőbizottságot             

választani. Az Egyesület Felügyelő szerve a Felügyelőbizottság, amely a Közgyűlés által 5 évre választott              

elnökből és 2 tagból áll. A felügyelőbizottságban a pártoló tagok aránya a 40%-ot nem haladhatja meg: A                 

Közgyűlésnek tartozik felelősséggel, általa visszahívható. 

A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége            

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a             

vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi               

személy vezető tisztségviselője. A Felügyelőbizottság testületként működik. 

VIII. AZ EGYESÜLET ELNÖKE 

1.) Az elnök feladatai: 

f) vezeti az elnökségi üléseket, a Közgyűlés elé terjeszti az Elnökség javaslatait, beszámolóját. 

g) ha az elnök bármely okból nincs jelen, az elnökség üléseit az alapító elnök vezeti, illetve feladatait ő                  

látja el. 

 

  

 

IX. A JELÖLŐ BIZOTTSÁG  

             1) A jelölő bizottság  elnökből, két tagból és két póttagból álló testület  

         Samu József, Dunaújváros 2020. február 5. 



 5. 

 


