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6/2017. KÜLÖNSZÁM  H Í R L E V É L  

 

E GY E S Ü L E T I     É L E T     H I R E I 
Módosulások az egyesület alapszabályában a 2017. május 15-i közgyűlés határozatai alapján 

(Consolas betűtípussal a magyarázó szövegek, Times New Roman betűtípussal az alapszabály új 

szövege olvasható. Az egybeszerkesztett változat a honlapon megtalálható)  

1, A levezető elnök javasolja, hogy változtassuk meg az egyesületünk nevét az 
egyesületünk új neve a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete legyen. 

1.) Az Egyesület neve: Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete 
 
2, Pályázat segítségével útján az egyesületünk honlapot működtet, amelynek elérési címe: 

Az Egyesület honlapja: www.egyuttegymasert.eu 

 
3, A 2017. május 15-i közgyűlés tisztújító közgyűlés is volt. Az új tisztségviselők: 

a) Az Egyesület vezető tisztségviselői (az Elnökség tagjai): 

  1. Kondor  László elnök  2400 Dunaújváros, Vörösmarty u. 9. II. 2. lakos 

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

  3. DzjadigaNelli   2400 Dunaújváros, Erdő sor 35. III. em. 2. lakos 

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

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

e) A Felügyelő Bizottság tagjai: 

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

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

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

4, A közgyűlés 23 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül Farkas Zsoltot 
az egyesület elnökségének tagját a MEOSZ küldött közgyűlésébe az egyesület küldöttének 
megválasztotta. 

5, A közgyűlés Kondor László mellett Farkas Zsolt és Kisgyörgy Ákos elnökségi tagokat 
választotta meg a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlására. 

6, A pártoló tagságra vonatkozóan a módosított szöveg az alábbi: 

7.) Az Egyesület pártoló tagja lehet: 

A pártoló tag köteles évi 1200 Ft (egyezerkettőszáz forint) értékű támogatást nyújtani az Egyesület számára a 

vállalt határidőben. 

 
7,A III. Az egyesület tagjai fejezet egy új 8. és egy új 9. ponttal egészül ki az alábbiak 
szerint 

8.) Az egyesület tagja nem köteles vagyoni hozzájárulást teljesíteni. A tag az Egyesület tartozásaiért saját 

vagyonával nem felel. 

9.) Ha az Alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az 

Egyesület a tagsági jogviszonyt harminc napos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az 

Egyesület Küldöttgyűlése dönt. 

A IV. fejezet 3. pontjának második bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

 
8, Tisztségviselők választása, és a választott tisztségviselők kötelessége a IV. fejezetben 

3.) A vezető tisztségviselői, illetve a tisztségviselői megbízás a Közgyűlés általi megválasztással és annak 

elfogadásával jön létre.  

A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani. Az elnökség tagjai kötelesek a 

közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület 

tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 

 
9, A IV. fejezet egy alapító elnöki címadományozásáról rendelkező 11. ponttal egészül ki: 

http://www.egyuttegymasert.eu/
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11.) Alapító elnök 

a.) Az Egyesület Közgyűlése az elnökség javaslatára alapító e4lnökicímet adományoz Farkas Zsolt részére 

b,) Az alapító elnök a cím viselésén túl jogosult tanácskozási joggal részt venni az egyesület testületi szerveinek 

ülésein. 

c.) Az alapító elnök egyidejűleg választott tisztséget is betölthet az egyesületben. 

d.) Az Egyesület elnöksége, elnöke megbízhatja az alapító elnököt, hogy meghatározott eseményen, 

rendezvényen az egyesület képviseletében, annak elveit, céljait reprezentálva megjelenjen, és 

megnyilatkozzon.  

 
10, Az V. A közgyűlés fejezet 8. pontja egy e) bekezdéssel egészül ki: 

8.) A meghívónak tartalmaznia kell: 

e) A megismételt közgyűlésidőpontját, helyét 

 
11, Az V. A közgyűlés fejezet 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 

11 ) A Közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a rendes 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 jogosult jelen van és a 

napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.(Ptk.3:17.§ (6) bekezdés) 

Ha 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, Az V. A közgyűlés fejezet 16. pontja  második bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 

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 

 
13, A VI. Egyesület elnöksége fejezet 1. pontja  harmadik mondata „…és visszahívható” 
szövegrésszel egészül ki. 

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. 

 
14, A XI. Az egyesület gazdálkodása fejezet 5. pontjának f) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul és az 5. pont egy új g) bekezdéssel egészül ki. 

5.) Az Egyesület gazdálkodása 

f) Az Egyesület bankszámlája, illetve pénztára felett a rendelkezési jogot, a törvényes képviseletet ellátó 

Elnök, és egy elnökségi tag az Egyesület hatályos Gazdasági és Pénzügyi Szabályzatában foglalt részletezés 

szerint együttesen gyakorolja. 

g) A bankszámla feletti rendelkezés jogával felruházott két elnökségi tagot a közgyűlés választja meg nyílt szavazással ötéves 

időtartamra. 

 
15 Zárószavazás a módosításokról 

Az egyes módosító javaslatok elfogadását követően az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Alapszabály elfogadásáról történő szavazásra kérte fel a levezető elnök a közgyűlést.  

Megállapítja a szavazás eredményét és kihirdeti a közgyűlés huszonhatodik határozatát. 

A közgyűlés 23 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a (módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt alapszabályt elfogadta. 

 
Dunaújváros, 2017. május 15. 


