
Jegyzőkönyv 
 

A Juhos Kulturális Egyesület 
közgyűléséről 

 
 
Készült: Szennán, a Bárdi u. 28. szám alatt 2013. március 9. napján. 
 
Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint felsorolt tagok, azaz az 
Egyesület valamennyi tagja. 
 
Patak Norbert elnökjelölt megnyitja az ismételten összehívott közgyűlést. Köszönti a 
megjelenteket, és megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. Ezt követően tájékoztatja a 
jelenlévőket a napirendről. Ezt követően felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Patakné Csordás 
Gyöngyvért, jegyzőkönyv hitelesítőként pedig Bogdán Györgyöt, valamint Koch Józsefet. A 
felkérést a felkértek elfogadják. 
 
Ismerteti a közgyűlés napirendjét. 
 
Az alakuló közgyűlés napirendje a következő: 
 

- Módosított alapszabály elfogadása, a Kaposvári Törvényszék iránymutatása alapján 
 
 
Ezt követően Patak Norbert tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Kaposvári Törvényszék 
Pk.60.011/2013/1/I. számú végzésében, felhívta a kérelmező alakuló egyesületet az 
alapszabály módosítására. Patak Norbert ezt követően javasolja, hogy az előterjesztését egy 
határozati javaslattal, nyílt szavazással fogadja el a közgyűlés.  
 
 
Az alakuló Egyesület, nyílt szavazással meghozta a következő, 5/2013. sz. határozatát 
 
Az Egyesület valamennyi tagjának igen szavazata mellett, az alábbi módosító 
szövegrészek kerülnek beemelésre az alapszabályba, két alfejezetbe: 
 
A III. fejezetben leszabályozza az Egyesület: 
 

1.) A belépési nyilatkozatot az elnökségnél kell benyújtani, mely a kérelem beérkezését 
követően 30 napon belül dönt a tagfelvételről, döntését írásban, az átvételt igazolható 
módon közli az érintettel, aki az elutasító döntéssel szemben a közléstől számított 15 
napon belül élhet fellebbezéssel a közgyűlés felé. A közgyűlés a soron következő ülésen 
határoz a jogorvoslati kérelemről. A tagsági jogviszony pozitív döntés esetén, első 
fokon az elnökség, jogorvoslat esetén a közgyűlés döntésével létesül. 

 
2.) A kizárási eljárás során az elnökség jár el első fokon, a közgyűlés másodfokon. 

 
3.) A kizárási eljárást bármely tag jogosult kezdeményezni az alapjául szolgáló ok 

tudomásszerzését követő 30 napon belül az elnökségnél. 
 



4.) A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésről az érintettet tértivevényes levélben vagy 
írásban, az átvételt igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy az érintett az értesítést 
legalább az ülést megelőző 8 nappal korábban kézhez vegye. 
 

5.) A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülés az érintett távollétében megtartható, ha az 
érintett értesítése szabályszerű volt, és az érintett előzetesen írásban alapos okkal 
távolmaradását nem mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében történő 
megtartását. 
 

6.) Az érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésen szóban vagy 
legkésőbb az ülés időpontjáig írásban terjesztheti elő. 
 

7.) Az elnökség által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közlést követő 15 
napon belül írásban fellebbezhet a közgyűléshez, a közgyűlés által hozott kizáró 
határozattal szemben az érintett a közgyűlést követő 30 napon belül az illetékes 
megyei bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén. 
 

8.) A kizárt tag tagsági viszonya az elnökség általi kizáró határozat jogerőre 
emelkedésének napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a közgyűlés az elnökség 
általi kizáró határozatot helybenhagyja - illetve bírósági jogorvoslat benyújtása 
esetén, ha a bíróság a közgyűlés általi kizáró határozatot helybenhagyja - a közgyűlés 
általi kizáró határozathozatal napján szűnik meg. 
 

A IV. fejezetben leszabályozza az Egyesület: 
 

1.) A megismételt közgyűlés a minősített többséghez kötött kérdésben nem dönthet, ha 
főszabály szerint nem lenne határozatképes. 

 
 
 
Egyéb javaslat nem érkezett, így Patak Norbert elnök megköszöni az alapító tagok aktív 
részvételét. 
 
 

k.m.f. 
 
 

…………………………….     ………………………….. 
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