
T A G G Y Ű L É S I  J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Az ONIK Egyesület

2009. szeptember 09. napján, 09:00 órai kezdettel megtartott megismételt alakuló üléséről

Az alakuló taggyűlés helye: 2143 Kistarcsa, Brassói utca 11.

Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Megyesi Emil Szilárd megnyitja a taggyűlést és köszönti a megjelenteket, majd ismerteti a Pest 
Megyei Bíróság 4.Pk.60.353/2009/2. számú végzését.

Megyesi Emil Szilárd a taggyűlés megfelelő rendben lebonyolítása érdekében felkéri dr. Juhász 
István a levezetői elnöki teendők ellátására.

Dr.  Juhász  István  megköszöni  a  felkérést  és  felkéri  Kalmár  Lajost  az  alakuló  taggyűlés 
jegyzőkönyvének vezetésére, illetve Balázs Ádámot és Imre Gábort a jegyzőkönyv hitelesítésére, 
akik  a  felkérést  elfogadják.  A  levezető  elnök  kéri  a  taggyűlést,  hogy  szavazzon  a  javasolt 
személyek elfogadásáról.

A  jelenlévők  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadják,  hogy  a  taggyűlés 
levezető  elnöke dr.  Juhász István,  jegyzőkönyvvezetője  Kalmár Lajos jegyzőkönyv  hitelesítője 
pedig Balázs Ádám és Imre Gábor legyen.

A levezető elnök ismerteti, hogy a taggyűlés napirendjén a következő témakörök szerepelnek:

• Az ONIK Egyesület módosított Alapszabályának elfogadása
• Az ONIK Egyesület Elnökségi tagjainak megválasztása titkos szavazással
• Az ONIK Egyesület Elnökének megválasztása titkos szavazással
• Az ONIK Egyesület Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása titkos szavazással
• Egyebek

A levezető elnök megállapítja, hogy a taggyűlés összehívása és a javasolt napirend ellen senki nem 
emelt kifogást, így szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.

A megjelentek egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják a napirendet.

Megyesi Emil Szilárd ismerteti az Alapszabály javasolt módosításait, majd a jelenlevők megvitatják 
az Alapszabályt.

5/2009. (IX.09.) számú taggyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az ONIK Egyesület 
Alapszabályát a javaslatban foglalt módosításoknak megfelelően.
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Rövid egyeztetés után a tagok részéről az elnökségi tagok személyére az alábbi jelölések érkeztek:
• Bartha Botond
• Dr. Juhász István
• Kalmár Lajos
• Megyesi Emil Szilárd
• Tóth Enikő

A levezető elnök kérdésére a jelöltek akként nyilatkoznak, hogy a jelölést elfogadják. 

A levezető elnök kiosztja a szavazólapokat és megkéri a tagokat, hogy titkos szavazással válasszák 
meg az elnökségi tagokat.

A levezető elnök ismerteti a szavazás eredményét.

6/2009. (IX.09.) számú taggyűlési határozat

A taggyűlés  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyetért  azzal,  hogy az 
ONIK Egyesület Elnökségének tagjai

• Bartha Botond
• Dr. Juhász István
• Kalmár Lajos
• Megyesi Emil Szilárd
• Tóth Enikő

legyenek.

A tagok az ONIK Egyesület elnökének az elnökség tagjai közül Megyesi Emil Szilárdot javasolják

A levezető elnök kérdésére a jelölt akként nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja.
Kéri  a  levezető  elnök  a  tagokat,  hogy  titkos  szavazással  válasszák  meg  az  ONIK Egyesület 
elnökének személyét.

A levezető elnök szavazólapokat oszt ki és megkéri a tagokat, hogy titkos szavazással válasszák 
meg az egyesület elnökét.

A levezető elnök ismerteti a szavazás eredményét.

7/2009. (IX.09.) számú taggyűlési határozat

A tagok 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az ONIK Egyesület elnökének Megyesi 
Emil Szilárdot választják. 

Az ONIK Egyesület elnöke megköszöni a bizalmat.

Rövid egyeztetés után a tagok részéről a Felügyelő Bizottsági tagok személyére az alábbi jelölések 
érkeztek:

• Blaskó Péter
• Imre Gábor
• Szőke Szabolcs
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A levezető elnök kérdésére a jelöltek akként nyilatkoznak, hogy a jelölést elfogadják. 

A levezető elnök kiosztja a szavazólapokat és megkéri a tagokat, hogy titkos szavazással válasszák 
meg a felügyelő bizottság tagjait.

A levezető elnök ismerteti a szavazás eredményét.

8/2009. (IX.09.) számú taggyűlési határozat

A taggyűlés  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyetért  azzal,  hogy az 
ONIK Egyesület Felügyelő Bizottságának tagjai

• Blaskó Péter
• Imre Gábor
• Szőke Szabolcs

legyenek.

A levezető elnök javasolja a tagoknak, hogy hatalmazzák fel az ONIK Egyesület elnökét, hogy az 
Alapszabályt a tagok képviseletében aláírja és jogi képviselet igénybevételével gondoskodjon az 
egyesület bejegyzéséről.

9/2009. (IX.09.) számú taggyűlési határozat

A  tagok  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  felhatalmazzák  az  ONIK 
Egyesület elnökét, hogy az Alapszabályt a tagok képviseletében aláírja és felkérik, hogy 
jogi képviselet igénybevételével gondoskodjon az egyesület bejegyzéséről.

Egyéb  napirend  és  hozzászólás  hiányában  a  levezető  elnök  a  taggyűlést  berekeszti  és 
jegyzőkönyvet lezárja Taggyűlés befejezve 09 óra 53 perckor.

K. m. f.

……………………………………
elnök

…………………………………… ……………………………………
levezető elnök jegyzőkönyvvezető

…………………………………… ……………………………………
jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő
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