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      J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület, 3400 Mezőkövesd Abkarovits Jenő tér 

1.sz.  Rendkívüli Elnökségi ülésen 2013. augusztus 14-én. 

 

Napi rendi pontok: 

 

I./ A miskolci Törvényszék által kért Alapszabálymódosítására vonatkozó előterjesztés 

megvitatása, elfogadása –szavazás. 

     Ea: Dr. Kertész Mátyás titkár 

 

II./ Tájékoztató az előző Elnökségi ülés óta történtekről. 

     Ea: Bukta László elnök 

 

III./ Indítványíok, javaslatok, egyebek. 

 

Az egyesület elnöke Bukta László köszöntötte az elnökségi ülésen megjelenteket, javaslatot 

tesz a jegyzőkönyvvezetője és a jegyzőkönyv hitelesítői személyére. Jegyzőkönyvezető: Nagy 

Imréné, jegyzőkönyv hitelesítők: Gáspár László és Balogi Sándorné. 

A jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőket az elnökségi ülés egyhangú szavazással elfogadta, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

Az elnökségi ülés napirendi pontok szerint hangzik el, melyet egyhangú szavazattal, 

elfogadtak. Egyesület elnöke megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes.  

 

1./  Dr.Kertész Mátyás titkár az alábbiakat terjeszti elő: 

 

Egyesületünk megkapta a miskolci Törvényszék által küldött Végzést az alapszabály 

módosításához, melynek pótlását hét pontban foglalta össze. Bukta László elnök egyeztetése 

után és az elnökség határozata alapján a Rendkívüli Küldöttközgyűlés 2013. augusztus 22-én 

lesz, melyen a küldüttgyűlésen megjelent küldötteknek kell elfogadni az alábbi módosítást. 

Így módosításra kerülnek az alapszabályban az alábbi pontok: 

 

1. Alapszabály III. Az MME tagsága 4.§. módosítása: 

Az MME pártoló tagjai lehetnek sajátkérésükre azok a természetes és jogi  

személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező jogi személyek, akik az 

egyesület céljának megvalósítását rendszeresen segítik, vagy segíteni kívánják és 

egyetértenek az alapszabályban foglalt célok megvalósításában. A pártóló tagok 

felvételéről az elnőkség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. 
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2./ Az Alapszabály Az MME rendes tagjainak jogai és kötelezettségei 5.§. 

módosítása: 

 

Az egyesület tagjai nem veszélyeztethetik az egyesület céljainak megvalósítását 

és kötelesek a küldöttközgyűlés által megállapított tagdíjat fizetni. 

 

3./ Az Alapszabály IV. Az MME szervei és tisztségviselői 7.§. módosítása: 

 

Az elnökség (vezetőség) az FB, az EFB valamelyik tagjának kiválása vagy tartós 

akadályoztatása esetén, ezen személyek pótlásáról kizárólagos hatáskörrel a 

Küldöttközgyűlés dönthet. Az új vezetőségi tagot- kiválást vagy tartós 

akadályoztatást követően – a jelölő bizottság javaslatára a Küldöttkögyűlés 

választja meg. 

 

4./ Az Alapszabály V. A Küldöttközgyűlés 11.§. módosítása: 

 

- a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészség fellépése esetén, annak 

felhívására – amennyiben a törvénysértés megszüntetése a legfőbb döntést 

hozó szerv hatáskörébe tartozik -, illetve a bíróság döntése alapján. 

-  

5./ Küldöttközgyűlésre vonatkozóan: 

 

A küldöttközgyűlés ülései nyílvánosak. A Testület nyílvánosságot csak 

jogszabályban meghatározott esetekben korlátorhatja. Akkor határozatképes, ha a 

Küldöttközgyűlésen a küldöttek fele és még egy küldött jelen van. 

Határozatképtelenség esetén az elhalasztott küldöttközgyűlést 30 perc 

várakozás után a levezető elnök újra összehívja. -  A másodszorra összehívott 

küldöttközgyűlés – az eredeti napirend szerint – a megjelentek számára tekintet 

nélkül határozatképes. E rendelkezést a meghívónak tartalmaznia kell.  

 

6./ Az Alapszabály Küldöttközgyűlés határköre 12.§. módosítása:  

 

(f Az egyesület éves gazdasági beszámolójának és közhasznúsági mellékletének, 

valamint az egyesület éves költségvetésének elfogadása. 

 

7./  Az Alapszabály X. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE, ILLETVE 

MEGSZÜNTETÉSE 27.§. módosítása: 

 

6. Az egyesület megszűnése vagy megszüntetése esetén az egyesület vagyona a  

Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetségére száll át, amely a  

vagyont köteles a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete működési területén 

élő mozgáskorlátozott emberek érdekében hasznosítani. 

 

7. Amennyiben az Alapszabály előző pontjéban meghatározott szervezet nincs,  

vagy nem fellelhető, valamint a megszűnés időpontjában hatályos törvény eltérő 

módon nem rendelkezik, a jogutód nélkül megszűnt egyesület – hitelezői 

igények  kielégítése után – megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és  
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támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott 

megjelölt módon kell nyílvánosságra hozni. 

 

Bukta László egyesületi elnökünk elmondta, hogy a módosítást az elnökség 

2013. augusztus 14-én egyhangúan – ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta. 

Az előterjesztést a Rendkívüli Küldöttközgyűlésen 2013. augusztus 22-én 

előterjeszti, melyről határozatot készít. 

 

 

Egyebek: 

 

Bukta László javasolja, hogy az egyesület gazdasági és pénzügyi szabályzatát a 

könyvelővel az élő számviteli törvény szerint újból át kell nézni, hogy megfelelő e. 

 

 

 

     ………………………….. 

     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

 …………………………….    …………………………. 

  Hitelesítő       Hitelesítő 

 

 

    


