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Tisztelt Egyesület Tag! 

 

A legutóbbi, soron kívüli Közgyűlésen, melyet 2014.10.08-án tartottunk a Mátrai Borok 

Házában, megjelent a Tagok 56%-a, így elsőre határozatképes volt a Közgyűlés. 

 

I. napirendi pont: 

 

Dr. Székács Györgyné, ügyvédnő a Közgyűlésen elmondta, hogy mi indokolta annak 

összehívását: 2014. március 15-től új Ptk. lépett hatályba, és az egyesületi szabályozás is 

beépült az új törvénybe. A bírói gyakorlat még alakulóban van a tekintetben, hogy a törvény 

diszpozitív jellege mennyiben engedi meg a törvény szövegétől való eltérést. Az Alapszabály 

legtöbb módosítása valójában a korábbi törvényi hivatkozások szó szerinti beemelése és 

kibontása az Alapszabály szövegébe, tehát nem érdemi-tartalmi módosítás, hanem (csak) 

formai. A többi hiánypótlási felhívás is törvény-értelmezési kérdés, ilyen esetben úgy érdemes 

cselekedni, ahogy a bírói gyakorlat megkívánja.  

 

A szavazást követően Palik Tibor, Egyesületi Elnök megállapította, hogy az MME közgyűlése 

egyhangú szavazással elfogadta a cégbíróság által elrendelt hiánypótlásnak megfelelően 

elkészített, Alapszabály módosító határozati javaslatot. 

(Elfogadta: 32    Nem fogadta el: 0   Tartózkodott: 0) 

 

Még két pontosítás is bekerült az Alapszabályba. 

 

- Az Alapszabály 4.1. pontja az alábbira módosult: 

 4.1. Az Egyesület tagja lehet a Gyöngyös Városban vagy vonzáskörzetében telephellyel 

rendelkező vagy ott tevékenykedő egyéni vagy társas vállalkozás vagy ennek vezetője, ha 

elfogadja az Egyesület alapszabályát, a tagdíjat megfizeti, vállalja, hogy tevékenyen részt 

vesz az Egyesület életében és tagfelvételi kérelmét az elnökség elfogadja.  

(Lényege, hogy az Elnökség jóváhagyása is elegendő legyen új Tag felvételére.) 

 

 - Az Alapszabály 5.2.2. pontja az alábbira módosult: 

 5.2.2. A közgyűlést az Egyesület elnöke írásban, a napirendi pontok megjelölésével hívja 

össze oly módon, hogy az Egyesület tagjai részére a meghívót a közgyűlés meghirdetett 

időpontja előtt legalább nyolc nappal fel kell adni. 

(Lényege, hogy ne a meghívó kézhezvétele, hanem annak postára adása számítson.) 

 

A szavazást követően Palik Tibor, Egyesületi Elnök megállapította, hogy az MME közgyűlése 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztett, Alapszabály módosító határozati javaslatot. 

(Elfogadta: 32    Nem fogadta el: 0   Tartózkodott: 0) 

 

II. napirendi pont: 

 

A négyévente szokásos polgármester-jelölti kerekasztal-beszélgetést az Egyesület a 

választások utánra tette, és a jelöltek helyett a megválasztott képviselőtestülettel ül le inkább 

tárgyalni. 

http://www.mmegy.hu/
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A Klubélet feltámasztása továbbra is az egyik legfontosabb prioritása az Elnökségnek, hiszen 

a kötetlen formájú Klub a legjobb platformja az ismerkedésnek, a kapcsolatépítésnek, a 

tagbemutatkozásoknak, az új üzletek születésének. A cél, hogy helyben tartsuk a legtöbb 

megbízást és munkát, hogy egymás között üzleteljünk. A tervek szerint havonta egyszer, a 

hónap első szerdáján tartanánk a Klubot, egyelőre a Mátrai Borok Házában.  

 

A következő Klub: 2014. 11. 05. (szerda). 

 

A hagyományoknak megfelelően idén is lesz disznóvágás, amennyiben a Tagság igényli.  

 

A disznóvágás várható időpontja: 2014. 11. 29. (szombat). 

 

 

Gyöngyös, 2014. október 13. 

 

Palik Tibor 

Egyesületi Elnök 

http://www.mmegy.hu/

