
Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2015. október 09-én, az Érdi Lengyel- Magyar Kulturális Egyesület rendkívüli 
közgyűlésén, a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban (Érd, Hivatalnok u. 14.) 
 
Tárgy: 2015. évi rendkívüli közgyűlés – az egyesület alapszabályának módosítása 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint, 43 fő,  amelyből 43 fő szavazó képes. 

Bazsóné Megyes Klára elnök üdvözli a jelenlévőket és az egyesületi alapszabály 
módosításának jóváhagyása  céljából  közgyűlést megnyitja. Megállapítja, hogy  a 
közgyűlés  határozatképes, mivel a 68 fős tagság több mint 50 %-a + 1 fő  jelen van.  
A rendkívüli közgyűlést Bazsóné Meggyes Klára elnök vezette le. 
 
A rendkívüli közgyűlés a továbbiakban a következőket fogadta el: 
 
Ad.1. 
A közgyűlés egyhangú szavazással az alábbi napirendet fogadta el: 
1. Napirend elfogadása. 
2. Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, mandátumvizsgálók  megválasztása. 
3. Az Egyesület módosított alapszabályának ismertetése 
4. A módosított alapszabállyal kapcsolatos vita, hozzászólások     
5. Az Egyesület módosított alapszabályának szavazása 
6. A szavazás eredményének ismertetése. 
7. Egyebek 
 
Ad.2. 
A határozatképes közgyűlésen a jelenlévők jegyzőkönyvvezetőt, hitelesítőket, valamint 
mandátumvizsgálókat választottak. 
A jelenlévő tagok jegyzőkönyvvezetőnek Rege Bélát, hitelesítőnek Rajeczky Lajost  és 
Temesváriné Bíró Ágotát, mandátumvizsgálónak Kelemen Máriát, Rajeczky Lajost  és 
Temesváriné Bíró Ágotát egyhangú szavazással választották meg.  
 
Ad.3. 
Az Egyesület módosított alapszabályának tervezetét, illetve annak lényeges, új elemeit 
Bazsóné Megyes Klára elnök ismertette. Az Egyesület hatályos alapszabályát az Egyesület 
közgyűlése 2004. október 04-én fogadta el. Az azóta eltelt időben az Egyesület 
alapszabályát egy alkalommal módosították. Az előterjesztett módosítást az új Polgári 
Törvénykönyv, a 2013. évi V. törvény előírásai teszik szükségessé.  
Az Egyesület a jövőben nem közhasznú egyesület, mivel a közhasznúság pénzügyi 
feltételeit az Egyesület nem tudja teljesíteni, de közhasznú tevékenységet végez. Az új tagok 
felvételéről a közgyűlés dönt, de ezt a jogkörét az elnökségre átruházhatja. Az Egyesület 
legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A tagdíjat a közgyűlés állapítja meg . A tagság 
megszüntetése felmondással történik, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye. 2/3-os 
többséggel dönt a közgyűlés az Egyesület megszüntetéséről, más egyesületekkel  való  
egyesülésről. Az Egyesületet az elnök képviseli, de az elnök megbízása alapján ezt a 
feladatot  az elnökhelyettes, a titkár vagy az egyesület tagja is elláthatja.  
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Ad.4. 
Hozzászólásként Rege Béla elmondta, hogy az alapszabály átdolgozásával kapcsolatban az 
elnök illetve az elnökség nagy munkát végzett és megköszönte munkájukat. Rajeczky Lajos 
megkérdezte, hogy az elmúlt időszakban az Egyesületnél volt-e külső ellenőrzés. 
Bazsóné Megyes Klára elnök válaszában elmondta, hogy az Egyesület önálló jogi személy,  
külső személy az Egyesületnél ellenőrzést nem végezhet. A hatályos jogszabályok alapján 
az arra jogosult hatóságok (NAV, ügyészség) végezhetnek ellenőrzéseket, de erre eddig 
nem került sor. 
Dr. Burnáz Éva virággal köszönte meg az elnök asszony munkáját. 
  
Ad.5.-6. 
A jelenlévő tagok az Egyesület módosított alapszabályát egyhangúlag elfogadták. 
Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.  
 
Ad.7. 
A jelenlévő tagok megbeszélték az Egyesület 2015. évi munkatervének eddigi teljesítését, 
az egyes programokat, azok tapasztalatait, továbbá az Érdi Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzattal való együttműködés eddigi tapasztalatait. 
 
Az  elnök megköszönte a részvételt és a rendkívüli közgyűlést bezárta. 
 
 
 
 

k.m.f    
 
            

......................................     .......................................  
            Rege Béla           Bazsóné Megyes Klára 
       jegyzőkönyvvezető      elnök 
       
 
........................................     .......................................... 
     Rajeczky Lajos      Temesváriné Bíró Ágota 
         hitelesítő       hitelesítő 
 


