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JEGYZŐKÖNYV 

MME Taggyűlés 

Készült:   2013. november 14.  

Helyszín:   Malomudvar Étterem Cukrászda és Rendezvényház 

 

Levezető elnök:  Lángné Wukován Éva, elnökségi tag 

 

 

 

Lángné Wukován Éva köszönti a Taggyűlés résztvevőit.  

 

Lángné Wukován Éva megkéri az új egyesületi titkárt, hogy mutatkozzon be. 

 

Berzsényi Gergely elmondja, hogy a legtöbb egyesületi Taggal már volt szerencséje együtt 

dolgozni, mint a Gyöngyösi Városi Televízió szerkesztő-riportere. Kéri a Tagokat, hogy a 

jövőben minden, az Egyesület életével kapcsolatos kérdés, kérés, probléma felmerülése esetén 

nyugodtan keressék e-mailben, telefonon vagy akár személyesen is. 

 

Lángné Wukován Éva bemutatja az új névjegy-kitűzőket, melyek tartalmazzák a Tagok nevét 

(cég és képviselője). Az új kitűzők szükségességét a könnyebb felismerhetőség indokolja. 

Valamint megkéri a Tagokat, hogy adategyeztetés céljából a tagi névsorban pontosítsák az 

adataikat (cégnév, cégvezető, cím, telefonszám, e-mail cím). 

 

Lángné Wukován Éva a jegyzőkönyvvezetésre felkéri Berzsényi Gergelyt, hitelesítőknek Tari 

Attila és Kiss István Urakat.  

 

Szavazás. 

 

Lángné Wukován Éva megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű 

szótöbbséggel elfogadja a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv-hitelesítőket. 

 

Lángné Wukován Éva ismerteti a Tagokkal, hogy 37 fő van jelen, ez a Tagság 59%-a. 

Bejelenti, hogy a Taggyűlés határozatképes, a Taggyűlés összehívását nem kell megismételni. 

  

Lángné Wukován Éva megkérdezi a Tagokat, hogy egyetértenek-e a meghívóban megadott 

napirendi pontokkal, és van-e valakinek javaslata további napirendi pontra.  

 

Szavazás. 

 

Lángné Wukován Éva megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű 

szótöbbséggel elfogadja a napirendi pontokat, és senki nem javasol új napirendi pontot. 
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I. napirendi pont: A Soron kívüli Taggyűlés összehívásának és az Alapszabály-

módosítás szükségességének megindokolása. 

  

Lángné Wukován Éva felkéri Báry Pétert, hogy legyen az előadója az első napirendi pontnak. 

 

Báry Péter elmondja, hogy a Cégbíróság elutasította az Egyesület legutóbbi cégbejegyzési 

kérelmét, mert a 2013. májusi Taggyűlésen az elnököt nem az érvényes alapszabálynak 

megfelelően, titkos szavazással választotta meg a Tagság. Hozzáteszi: a Cégbírósági végzés 

indoklása szerint a jelenléti ív sem volt formailag helyes. A soron kívüli Taggyűlés 

összehívásának harmadik okaként az Alapszabály megújítását jelöli meg Báry Péter. 

 

II. napirendi pont: Az Elnök személyének titkos szavazással történő megerősítése 

 

Lángné Wukován Éva felkéri szavazatszedőknek és számlálóknak Kiss Jánost, Szádoczki 

Zoltánt és Bezzegh Zoltánt. 

 

Szavazás. 

 

Lángné Wukován Éva megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű 

szótöbbséggel elfogadja a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv-hitelesítőket. 

 

Lángné Wukován Éva felkéri a szavazatszámlálókat, hogy osszák ki a szavazólapokat. 

 

Szavazás. 

 

Lángné Wukován Éva felkéri a szavazatszámlálókat, hogy számolják meg a szavazólapokat. 

 

Szavazatszámlálás. 

 

Lángné Wukován Éva bejelenti az eredményt: 37 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazat.  

 

Lángné Wukován Éva megállapítja, hogy a titkos szavazás eredményeként Farkas Andrást a 

Tagok az Alapszabálynak megfelelően, egyöntetűen megválasztották a Mátraaljai Munkaadók 

Egyesülete Elnökének. 

 

Farkas András megköszöni a megválasztását. Egyúttal elmondja, hogy miért van szükség a 3. 

napirendi pontra, vagyis az Alapszabály-módosításra. 

 

III. napirendi pont: Az Alapszabály-módosítás megvitatása és megszavazása 

 

Báry Péter elmondja, hogy elavulttá vált az MME Alapszabályának néhány pontja, ezért az 

Elnökség egy új, egységes szerkezetű Alapszabályt dolgozott ki dr. Kenyér Béla ügyvédúrral, 

melynek elfogadását kéri a Tagoktól.  
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- Lángné Wukován Éva a Tagokat kérdezi, hogy egyetértenek-e az Egyesület 

székhelyének megváltoztatásával: 3200-Gyöngyös Szövetkezet u. 6-ról 3200-

Gyöngyös Keleti Karácsondi köz 1-re módosításával. [2.3.] 

 

Szavazás. 

 

Lángné Wukován Éva megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű 

szótöbbséggel elfogadja a székhelymódosítást, 3200-Gyöngyös Keleti Karácsondi köz 

1-re. 

 

- Lángné Wukován Éva a Tagokat kérdezi, hogy egyetértenek-e az Egyesület 

Taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések 6. pontjának módosításával: 

„Az Egyesület elnökének, és az Elnökség tagjainak megválasztása” helyett csak az „Az 

Elnökség tagjainak megválasztása” szerepeljen. [5.1.3./6] 

 

Szavazás. 

 

Lángné Wukován Éva megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű 

szótöbbséggel elfogadja, hogy a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe – a módosítás 

értelmében – az Elnök megválasztása ezentúl nem tartozik bele. 

 

- Lángné Wukován Éva a Tagokat kérdezi, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a 

Taggyűlés csak a Taggyűlés ügyintéző szervének tagjait (Elnökség) választhassa meg, 

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel, de az Elnököt nem. [5.3.6.] 

 

Szavazás. 

 

Lángné Wukován Éva megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű 

szótöbbséggel elfogadja, hogy a Taggyűlés csak a Taggyűlés ügyintéző szervének 

tagjait (Elnökség) választhatja meg nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel, az 

Elnököt nem. 

 

- Lángné Wukován Éva a Tagokat kérdezi, hogy egyetértenek-e azzal, hogy az 

Elnökség az Egyesület Taggyűlése által választott 5 tagból álljon, az Elnökség 

megbízatása 4 évre szóljon, 4 évente az Elnökséget a Taggyűlés újraválassza, 

valamint, hogy az Elnökség saját hatáskörében a tagjaiból 2 évre válassza meg az 

Elnököt, mely megbízatás 2 évvel meghosszabbítható legyen. [5.4.2.] 

 

Szavazás. 

 

Lángné Wukován Éva megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű 

szótöbbséggel elfogadja, hogy az Elnökség az Egyesület Taggyűlés által választott 5 

tagból álljon, az Elnökség megbízatása 4 évre szóljon, 4 évente az Elnökséget a 

Taggyűlés újraválassza, valamint, hogy az Elnökség saját hatáskörében a tagjaiból 2 

évre válassza meg az Elnököt, mely megbízatás 2 évvel meghosszabbítható legyen. 
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- Lángné Wukován Éva a Tagokat kérdezi, hogy egyetértenek-e azzal, hogy az 

Elnökség üléseit az Egyesület elnöke hívja össze, akinek akadályoztatása esetén az 

egyik általa megbízott Elnökségi tag legyen a jogosult Elnökségi ülés összehívására, 

amely megbízásról köteles legyen írásban értesíteni az Elnökség tagjait. [5.4.5.] 

 

Szavazás. 

 

Lángné Wukován Éva megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű 

szótöbbséggel elfogadja, hogy az Elnökség üléseit az Egyesület elnöke hívja össze, 

akinek akadályoztatása esetén az Elnökségi ülés összehívására az egyik általa 

megbízott Elnökségi tag legyen a jogosult, amely megbízásról köteles legyen írásban 

értesíteni az Elnökség tagjait. 

 

- Lángné Wukován Éva a Tagokat kérdezi, hogy egyetértenek-e azzal, hogy az 

Egyesület a jövőben létrehozhasson Tagozatokat, amennyiben erre igény és megfelelő 

számú jelentkező van. [6.2.] 

 

Szavazás. 

 

Lángné Wukován Éva megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű 

szótöbbséggel elfogadja, hogy az Egyesület a jövőben igény és megfelelő számú 

jelentkező esetén Tagozatokat hozhasson létre. 

 

- Lángné Wukován Éva a Tagokat kérdezi, hogy egyetértenek-e azzal, hogy az 

Egyesület Elnöke, vagy akadályoztatása esetén az írásban megbízott Elnökségi tag 

lássa el az Egyesület általános és törvényes képviseletét. [6.3.1.] 

 

Szavazás. 

 

Lángné Wukován Éva megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű 

szótöbbséggel elfogadja, hogy az Egyesület Elnöke, vagy akadályoztatása esetén az 

írásban megbízott Elnökségi tag lássa el az Egyesület általános és törvényes 

képviseletét. 

 

Lángné Wukován Éva a Tagokat kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, javaslata, módosítási 

igénye, ellenvéleménye a módosításokkal kapcsolatban, és az azokat tartalmazó új, egységes 

szerkezetbe foglalat Alapszabállyal kapcsolatban. Senki nem jelentkezik szólásra. 

 

Szavazás. 

 

Lángné Wukován Éva megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű 

szótöbbséggel elfogadja az új, egységes szerkezetű Alapszabályt. 
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IV. napirendi pont: Az Egyesület Alapítványának 2013. december 31-vel történő 

megszüntetése 

 

Lángné Wukován Éva elmondja, hogy az Alapítvány kuratóriumának és elnökének kérésére, 

ill. javaslatát továbbítva, az Egyesület Alapítványának 2013. december 31-ével való 

megszüntetésére tesz javaslatot a Tagság felé. Indoklásként hozzáteszi: az alapítvány már nem 

tölti be azt a funkciót, amelyre létrejött, fenntartása feleslegessé vált. Az alapítvány 

pénztárában lévő pénzből az Alapítvány még kifizeti a decemberi gyermek-moziztatást, 

annyit hagyva a számlán, amennyi a záráshoz szükséges, és ezt követően az Alapítvány 

befejezi a működését. 

 

Lángné Wukován Éva a Tagokat megkérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek 

kérdése, ellenvetése, hozzáfűzni valója. Senki nem jelentkezik szólásra. 

 

Szavazás. 

 

Lángné Wukován Éva megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű 

szótöbbséggel támogatja az Egyesület alapítványának megszüntetését. 

 

V. napirend: Egyebek 

 

Farkas András a 2013. évi disznóvágás részleteiről tájékoztatja a Tagokat. A december 7-i 

(szombat) időpontot a Tagok elfogadják, annak ellenére, hogy az munkaszüneti nap lesz. A 

helyszín Mátra-Kemping Sástó lesz. A disznóvágást Palik Tibor és Balogh Tamás vállalja, 

hogy megszervezi és levezényli. Segítők jelentkezését várják. 

 

Farkas András az év végi gyermek-moziztatás részleteiről tájékoztatja a Tagokat. Idén a 

Mátyás az igazságos mese lesz műsoron.  

Juhász Ferenc megkérdezi, hogy a Tagok gyermekei, unokái is részt vehetnek-e a vetítésen.  

Farkas András válaszában elmondja: mint ahogy az elmúlt években is volt erre lehetőség, úgy 

idén is. 

 

Lángné Wukován Éva javasolja a Tagságnak, hogy a leköszönt egyesületi titkár, T. Bokros 

Mária az Egyesület nem-döntéshozó rendezvényeire (juniális, disznóvágás, céglátogatás, 

közéleti fórum, városbál, főzőverseny, mozilátogatás) kapjon meghívást. 

 

Szavazás. 

 

Lángné Wukován Éva megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű 

szótöbbséggel elfogadja T. Bokros Mária jövőbeni meghívását ezekre a rendezvényekre. 

 

Domoszlai József nehezményezi a Gyöngyösi Önkormányzattal való együttműködés negatív 

irányú alakulását. Szerinte az Önkormányzat nem foglalkozik érdemben az MME 

javaslataival, és nehéz helyzetbe hozza a helyi vállalkozásokat. 

Felveti, hogy fel kellene vennie, majd szorosabbra fűznie az Egyesületnek a kapcsolatot a 

különböző Kamarákkal (Kereskedelmi és Iparkamara, ill. Agrárkamara). 
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Farkas András beszámol az Önkormányzattal folytatott tárgyalások eredményeiről, valamint 

közli, hogy az Egyesületet képviselve részt vett a parkolási ügy médiában történő 

bemutatásában, népszerűsítésében (GyTV, Dió Rádió). Érdemi előrelépés az ügyben nem 

történt, az Önkormányzat egyelőre nem reagál. Hamarosan hivatalos levélben kér az 

Egyesület tájékoztatást az ügy állásáról. 

Domoszlai József felvetésére reagálva elmondja, hogy a Kamarákkal történő kapcsolatfelvétel 

nehezebb, mint az elsőre tűnik, hiszen a két szervezet jogállás különbözik. De a következő 

Elnökségi ülésen lesz róla szó. 

 

Báry Péter beszámol a VOSZ-on belüli fejleményekről, és egy, az Egyesületet is érintő 

pályázat jelenlegi állásáról. 

 

Kiss István az Egyesület kommunikációját és együttműködését megkönnyítő új lehetőségekre 

hívja fel a Tagok figyelmét. Az egységes fellépés és a közös érdekérvényesítés 

elengedhetetlen feltételének tartja, hogy a körlevelek mellett más csatornákon is tudjanak 

kommunikálni a Tagok. Példaként az Egyesület weboldalának interaktívabbá tételét, valamint 

egy „eladok-vásárolok” felület létrehozását javasolja.  

Farkas András megjegyzi: nem biztos, hogy mindenkire minden tartozik, vagy mindenkit 

érdekel. 

Palik Tibor megjegyzi: az „eladok-vásárolok” felület már most is él a weboldalon, csak sajnos 

a Tagok alig látogatják azt. 

Kiss István hozzáteszi: amennyiben van rá lehetőség, a kereskedelem és/vagy szolgáltatás-

igénybevétel inkább a Tagok között történjen, hogy ezzel is segítsék a Tagok egymást. 

Angeli László szerint nem kell feltalálni azt, amit már kitaláltak. Egy Egyesületi facebook 

csoport létrehozása felgyorsítaná a Tagok közti kommunikációt.  

Nagy Róbert egyetért a felszólalással, és hozzáteszi: a Titkárnak elküldött programok, 

rendezvények, felhívások is helyet kellene, hogy kapjanak egy újfajta Egyesületi Hírlevélben. 

Nemcsak az elmúlt időszak eseményeit bemutató, elemző Körlevelekre van szükség, hanem 

klubszerűen tájékoztató Hírlevelekre is. 

 

Orbán Tamás tanácsot kér a Tagoktól, hogy van-e valakinek ötlete, hogyan lehetne a nehézkes 

adminisztratív és bürokratikus ügyintézést valahogyan felgyorsítani városi szinten. Szerinte 

érdemes lenne gyakrabban „bedobni a közösbe” a problémákat, hátha valakinek már anno 

sikerült megoldania azokat, vagy ismeri a megfelelő megoldó-embert. A helyi ügyekben 

szerinte több segítség kellene, és több együttműködés a Tagok között. 
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Lángné Wukován Éva megköszöni az aktív részvételt. A Taggyűlést bezárja. 

 

 

 

Gyöngyös, 2013. november 14. 

 

 

 

 

Berzsényi Gergely 

jegyzőkönyvvezető 

 

Tari Attila          Kiss István 

hitelesítő          hitelesítő 
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