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Fenyvesliget Egyesület – Rendkívüli Közgyűlés –2015. december 6. 

Jegyzőkönyv 
 

Időpont:   2015. december 6. - 15.00 - 15.45 óra 

Helyszín:  Közösségi tér, Kistarcsa, Borostyán utca 

Jelenlévők: 17 tag személyesen 

  (mellékelt jelenléti ív szerint) 

 

Levezető elnök: Juhász Csaba, Egyesületi elnökhelyettes 

 

 

A. pont 

Juhász Csaba levezető elnök köszöntötte a taggyűlésen megjelent rendes egyesületi tagokat. 

Az Egyesület alapszabályának V. 1./ d./ pontja értelmében a közgyűlés határozatképességéhez a 

szavazásra jogosultak 67% + 1 tagjának jelen kell lenni. 

A közgyűlés meghirdetett 15.00 órai kezdésére a határozatképességhez szükséges taglétszám 

nem állt rendelkezésre, 10 szavazásra jogosult tag jelent meg, ezért a közgyűlés megkezdése 

meghiúsult. 

Az megismételt közgyűlés időpontjában, 15.10 órakor a határozatképesség megállapítást nyert, 

és Juhász Csaba elnökhelyettes, levezető elnök a közgyűlést megnyitotta. 

Az egyesületnek jelenleg 39 rendes és 1 pártoló tagja van, melyből a közgyűlésen megjelent 17 

rendes tag személyesen képviseltette magát. 

Fentiek alapján a szavazati jogosultságok 17 szavazat (43,6%). 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. sz. mellékleteként csatolva. 

 

Juhász Csaba ismertette a közgyűlés összehívásának okait és a napirendi pontokat. 

 

a) Napirendi pontok ismertetése 

a. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő személyek 

megválasztása 

b. Alapszabály módosítása 

Az egyesületek működését is szabályozó jogszabályi környezet változása miatt 

2014. szeptember 6-án rendkívüli Közgyűlést tartottunk Egyesületünk 

Alapszabályának az előírásokhoz igazítása-, módosítása érdekében. Az ott 

elfogadott Alapszabályt az illetékesek felé változásbejegyzésre benyújtottuk. 

A bejegyzésben eljáró Budapest Környéki Törvényszék 2015. október 6-án 

kelt, jelen levelünkhöz mellékelt 30.Pk.60.092/2011/13. számú végzésében, 30 

napos határidővel, hiánypótlásra szólította fel az Egyesületet. 
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A módosítások részletesen ismertetve lesznek. 

c. Vezetőség megerősítése 

 

A jogszabályokban és az alapszabályban rögzített feltételeknek a közgyűlés összehívása 

megfelelt, az érintettek 2015. november 19-én írásos (elektronikus levél) értesítést kaptak a 

közgyűlés időpontjáról és a napirendi pontokról, ezen felül a Közgyűlés időpontját az Egyesület 

honlapján is megjelentettük. A meghívó a jegyzőkönyv 1. sz. mellékleteként csatolva. 

 

A levezető elnök szavazásra bocsátotta a közgyűlés összehívásának körülményeit, valamint a 

napirendi pontokat. 

 

Szavazás: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta. 

 

 

B. pont – 1. napirend – A levezető elnök, jegyzőkönyv vezető és jegyzőkönyv hitelesítő személyek 

megválasztása 

 

Juhász Csaba levezető elnök Piti Róbertet javasolta a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére a felkérésre jelentkezők közül kiválasztotta Győrfi Gábor és Máté 

Emese egyesületi tagokat. 
 

A levezető elnök szavazásra bocsátotta a közgyűlés levezető elnökének-, a jegyzőkönyvvezető- 

és hitelesítő tagok személyét. 

 

Szavazás: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta. 

 
 

C. pont – 2. napirend – Az Egyesület Alapszabályának módosítása 

 

Az alapszabály módosítása az előzmények ismeretében vált szükségessé. Az alapszabálynak a 

hiánypótlás teljesítésére módosított végleges szövegét a közgyűlésen a tagság megtekinthette. 

Az alapszabályban megtett változások a levezető elnök közreműködésével a tagság felé tételesen 

is ismertetve lettek. 

 

i. IV. fejezet, 5. pont 

Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg az Alapszabály 

által támasztott tagsági feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos 

határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt. 

 

ii. VI. fejezet, 1. a./ pont, második, hatodik és hetedik bekezdés 

- A Közgyűlés helyszíne: Közösségi tér, Kistarcsa, Borostyán u.  
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- A napirend kiegészítésének tárgyában hozott döntést a döntésre jogosult a 
közgyűlést legalább három nappal megelőzően  - levélben, telefaxon, e-mailen, az 
Egyesület honlapján közzétéve vagy küldött útján - a tagok és az egyesület szervei 
tudomására hozza. 

 
- A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben 

hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a 
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

 

iii. VI. fejezet, 1. f./ pont, harmadik és negyedik bekezdés 

- A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozóját, élettársát a határozat  kötelezettség vagy felelősség alól 
mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta előnyben részesíti, továbbá akivel a 
határozat szerint szerződést kell kötni; illetve aki ellen a határozat alapján pert 
kell indítani.  

 
- Nem vehet részt a határozathozatalban az sem akinek olyan hozzátartozója 

érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja vagy alapítója, továbbá aki a 

döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, 

vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

iv. VI. fejezet, 1. g/ pont, második, ötödik, hatodik és hetedik bekezdés 

 

- a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
… 

- a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll; 

- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt; 

- a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési 
igények érvényesítéséről való döntés; 

- a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 
megállapítása; 

- a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása;  

- a végelszámoló kijelölése 
… 
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- az Egyesület éves költségvetésének elfogadása; 
- az Egyesület éves beszámolójának - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület 

vagyoni helyzetéről szóló jelentésének  -elfogadása 
- az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

 

 

v. VI. fejezet, 2. a/ pont, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik bekezdés 

 

- Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

- Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a 
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A 
vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni 
kell. 

- A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 
lehet. 

- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

A levezető elnök szavazásra bocsátotta az Alapszabályban bekövetkezett változásokat. 

 

Szavazás: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta. 
 

 

D. pont – 3. napirend – A vezetőség megerősítése 
 

A korábbi változások és módosítások értelmében az Elnökség 2015. évben az alábbi 

tisztségviselőkből állt: 

• Elnök:   Osztrogonácz Ivó 

• Elnökhelyettes: Juhász Csaba 

• Titkár:   Piti Róbert 

• Kincstárnok:  Zöld-Erősdi Blanka 

 

A levezető elnök szavazásra bocsátotta az Elnökség összetételét. 
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Szavazás: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta. 

 

 

E. pont – Közgyűlés bezárása 
 

Juhász Csaba levezető elnök megköszönte a megjelent tagok részvételét és közreműködését. 

 

Ezt követően a közgyűlést berekesztette! 

 
 

Kistarcsa, 2015. december 6. 
 

 

 

…………………………………………………..… …………………………………………………..… 

Osztrogonácz Ivó s.k.       Juhász Csaba s.k. 

Elnök         Elnökhelyettes 

Fenyvesliget Egyesület             Fenyvesliget Egyesület 

 

 

 

…………………………………………………..… …………………………………………………..… 

           Győrfi Gábor s.k.     Máté Emese s.k. 

      Jegyzőkönyv hitelesítő            Jegyzőkönyv hitelesítő 

        Fenyvesliget Egyesület             Fenyvesliget Egyesület 

 

 

 

…………………………………………………..… 

Piti Róbert s.k. 

             Titkár, jegyzőkönyvvezető 

          Fenyvesliget Egyesület 
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Mellékletek 

 

1. sz. melléklet: Közgyűlési meghívó 

2. sz. melléklet: Jelenléti ív 
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1. sz. melléklet: Közgyűlési meghívó 
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2. sz. melléklet: Jelenléti ív 



   
 
 
 
 
 

Adószám: 18215728-1-13 
Bankszámlaszám: CIB 10702301-66676483-51100005 

 

Fenyvesliget_közgy-2_jkv_20151206.doc     9 

Fenyvesliget Egyesület 
Regisztrált cím: 2143 Kistarcsa, Rozmaring utca 9. 

Web: www.fenyvesliget.com 
E-mail: fenyvesliget@gmail.com 

Fax: +36-28/473-422 
Fax 

 
 

 

 


