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

Az ONIK Egyesület Küldöttközgyűlésének

2010. március 30. napján, 08:30 órai kezdettel megtartott megismételt Küldöttközgyűlés üléséről

Az elnökségi ülés helye: 4029 Debrecen, Egyetem tér 1. Matematikai és Informatikai épület, fsz. 24.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Megyesi  Emil  Szilárd  megnyitja  a  megismételt  Küldöttközgyűlési  ülést  és  köszönti  a 
megjelenteket.

Imre Gábor megállapítja, hogy a megismételt Küldöttközgyűlés a megjelentek számára tekintet 
nélkül határozatképes.

Megyesi  Emil  Szilárd  ismerteti,  hogy  a  Küldöttközgyűlési  ülés  napirendjén  a  következő 
témakörök szerepelnek:

• 1.  Beszámolók  elfogadása  (Elnök,  tisztségviselők  és  a  Felügyelő  Bizottság 
beszámolói) ASZ 6.§, 2. g)

• 2. Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása ASZ 6. §, 2. g)
• 3. Az Egyesület 2009. évi beszámolójának elfogadása ASZ 6. §, 2. e)
• 4. Az Egyesület 2010. évi működési tervének elfogadása ASZ 6. §, 2. c)
• 5. Az Egyesület 2010. évi költségvetésének elfogadása ASZ 6. §, 2. d)
• 6. Az Egyesület Alapszabályának módosítása ASZ 6. §, 2. a)
• 7. Egyéb

Imre  Gábor  megállapítja,  hogy  a  Küldöttközgyűlési  ülés  összehívása  ellen  nem  emelt  senki 
kifogást.  A  javasolt  napirendhez  2  módosítás  érkezett:  Megyesi  Emil  Szilárd  javasolta  a  6. 
napirendi pont után „Az Egyesület 2010. évi tagdíjának megállapítása” napirendi pontot.
Imre Gábor szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.

A megjelentek egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az új napirendet.

Az új napirendi pontok:

• 1.  Beszámolók  elfogadása  (Elnök,  tisztségviselők  és  a  Felügyelő  Bizottság 
beszámolói) ASZ 6.§, 2. g)

• 2. Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása ASZ 6. §, 2. g)
• 3. Az Egyesület 2009. évi beszámolójának elfogadása ASZ 6. §, 2. e)
• 4. Az Egyesület 2010. évi működési tervének elfogadása ASZ 6. §, 2. c)
• 5. Az Egyesület 2010. évi költségvetésének elfogadása ASZ 6. §, 2. d)
• 6. Az Egyesület Alapszabályának módosítása ASZ 6. §, 2. a)
• 7. Az Egyesület 2010. évi tagdíjának megállapítása
• 8. Egyéb
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08:45-kor Megyesi Emil Szilárd megnyitja az 1. napirendi pontot.

Megyesi Emil Szilárd ismerteti az Egyesület 2009. évi elnöki beszámolóját.

Imre Gábor szavazásra bocsátja Megyesi Emil Szilárd 2009. évi Egyesület elnöki beszámolójának 
elfogadását.

1/2010. (III.30.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A  tagok  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadják  Megyesi  Emil 
Szilárd 2009. évi Egyesület elnöki beszámolóját.

Kalmár Lajos ismerteti az Egyesület 2009. évi titkári beszámolóját.

Imre  Gábor  szavazásra  bocsátja  Kalmár  Lajos  2009.  évi  Egyesület  titkári  beszámolójának 
elfogadását.

2/2010. (III.30.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják Kalmár Lajos 2009. 
évi Egyesület titkári beszámolóját.

Bartha Botond ismerteti az Egyesület 2009. évi gazdasági elnökhelyettesi beszámolóját.

Imre Gábor szavazásra  bocsátja  Bartha  Botond 2009.  évi  Egyesület  gazdasági  elnökhelyettesi 
beszámolójának elfogadását.

3/2010. (III.30.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják Bartha Botond 2009. 
évi Egyesület gazdasági elnökhelyettesi beszámolóját.

Dr. Juhász István ismerteti az Egyesület 2009. évi szakmai elnökhelyettesi beszámolóját.

Imre Gábor szavazásra bocsátja Dr. Juhász István 2009. évi Egyesület szakmai elnökhelyettesi 
beszámolójának elfogadását.

4/2010. (III.30.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják Dr. Juhász István 
2009. évi Egyesület szakmai elnökhelyettesi beszámolóját.

Tóth  Enikő  ismerteti  az  Egyesület  2009.  évi  helyi  szervezetekért  felelős  elnökhelyettesi 
beszámolóját.

Imre  Gábor  szavazásra  bocsátja  Tóth  Enikő  2009.  évi  Egyesület  helyi  szervezetekért  felelős 
elnökhelyettesi beszámolójának elfogadását.

5/2010. (III.30.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják Tóth Enikő 2009. 
évi Egyesület helyi szervezetekért felelős elnökhelyettesi beszámolóját.
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Imre Gábor ismerteti az Egyesület 2009. évi Felügyelő Bizottság beszámolóját.

Imre Gábor szavazásra bocsátja a Felügyelő Bizottság 2009. évi beszámolójának elfogadását.

6/2010. (III.30.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A  tagok  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadják  a  Felügyelő 
Bizottság 2009. évi beszámolóját.

Az elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottság elnöke megköszönik a bizalmat és a beszámolóik 
elfogadását és reményüket fejezik ki, a jövőbeni további sikeres együttműködéshez.

09:15-kor Megyesi Emil Szilárd lezárja az 1. napirendi pontot.

09:15-kor Megyesi Emil Szilárd megnyitja a 2. napirendi pontot.

Megyesi Emil Szilárd ismerteti az Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentését.

Imre Gábor szavazásra bocsátja az Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentésének elfogadását.

7/2010. (III.30.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az Egyesület 2009. 
évi közhasznúsági jelentését.

09:20-kor Megyesi Emil Szilárd lezárja a 2. napirendi pontot.

09:20-kor Megyesi Emil Szilárd megnyitja a 3. napirendi pontot.

Megyesi Emil Szilárd ismerteti az Egyesület 2009. évi beszámolóját.

Imre Gábor szavazásra bocsátja az Egyesület 2009. évi beszámolójának elfogadását.

8/2010. (III.30.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az Egyesület 2009. 
évi beszámolóját.

09:25-kor Megyesi Emil Szilárd lezárja a 3. napirendi pontot.

09:25-kor Megyesi Emil Szilárd megnyitja a 4. napirendi pontot.

Megyesi Emil Szilárd ismerteti az Egyesület 2010. évi működési tervét.

Imre Gábor szavazásra bocsátja az Egyesület 2010. évi működési tervének elfogadását.
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9/2010. (III.30.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az Egyesület 2010. 
évi működési tervét.

09:30-kor Megyesi Emil Szilárd lezárja a 4. napirendi pontot.

09:30-kor Megyesi Emil Szilárd megnyitja az 5. napirendi pontot.

Megyesi Emil Szilárd ismerteti az Egyesület 2010. évi költségvetési tervét.

Imre Gábor szavazásra bocsátja az Egyesület 2010. évi költségvetési tervének elfogadását.

10/2010. (III.30.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az Egyesület 2010. 
évi költségvetési tervét.

09:45-kor Megyesi Emil Szilárd lezárja az 5. napirendi pontot.

09:45-kor Megyesi Emil Szilárd megnyitja a 6. napirendi pontot.

Megyesi Emil Szilárd ismerteti az előzetesen e-mailben kiküldött módosítási javaslatokat.

- Preambulum „2009. szeptember hó 09. napján megtartott ismételt Alakuló Közgyűlésén” 
átírása „2010. március hó 30. napján megtartott Küldöttközgyűlésén”
- 2. § 1., 2., 3. pont sorszám félkövérré tétele
- 3. § 1. k) pont elé sortörés beszúrása
- 3. § 2. 2. a) pontba az „Alapszabályának” után beszúrni az „, Szervezeti és Működési 
Szabályzatának” szöveget
- 3. § 2. 3. pont oldaltöréssel új oldalra vitele
- 3. § 3. 3. pontban „Elnökségi” helyett „elnökségi”
- 3. § 3. 3. pontban „három hónapnál” helyett „harminc napnál”
- 3. § 3. 3. pontban „harmadik hónap utolsó napját” helyett „harmincadik napját”
- 3. § 3. 3. pontban „küvetően” helyett „követően”
- 3. § 3. 4. pont lecserélése:
„Az Elnökség a tagot kizáró határozat meghozatalát megelőzően az érintetteket az Elnökség 
ülésére a kizárási javaslat csatolásával meghívja. Az Elnökségi ülésen a kizárással érintett tag 
jogosult előadni a kizárással kapcsolatos álláspontját, azonban távolléte nem akadálya a 
határozathozatalnak. A kizárás tárgyában hozott döntést az Elnökség írásban köteles közölni 
az érintett taggal. A kizáró határozat ellen az érintett tag 15 napon belül az Egyesület 
Felügyelő Bizottságához írásbeli fellebbezést nyújthat be, a fellebbezés a kizárás tekintetében 
halasztó hatályú. ”
- 4. § 4. pontban „a tárgyév utolsó napjáig tartó időszakra vonatkozó összeg” helyett „a 
tárgyév szeptember 1. napjától a következő év augusztus hó 31-éig tartó időszakra vonatkozó 
összeg”
- 5. § elé oldaltörés beszúrása
- 5. § 1. pontban „Egyesületet” helyett „Egyesület”
- 6. § 2. e) alpont ne legyen félkövér
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- 6. § 4. pont utolsó mondata ne legyen félkövér
- 6. § 5. pontban a „bármely Helyi Szervezet kezdeményezésére” helyett „bármely Helyi 
Szervezet Küldöttközgyűlésének határozata alapján”
- 6. § 6. pont két ponttá választani. A második bekezdés lesz a hiányzó 7. pont:
„6.      A Közgyűlés összehívása akként történik, hogy annak helyét, idejét és napirendjét az 
összehívást megelőzően legalább 15 nappal az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni. 
Az Elnökség tagjainak, a Helyi Szervezetek Elnökeinek és a Felügyelő Bizottság tagjainak 
meghívása névre szólóan, írásban vagy elektronikusan történik, a hivatkozott adatok 
megjelölésével.

7.      A Közgyűlés határozatképes, ha azon a Közgyűlés tagjainak több mint a fele jelen van, 
ha a Közgyűlést annak határozatlan képessége miatt kell halasztani, akkor az ugyanazon a 
helyen, az eredeti napirendi pontokkal, ugyanazon a napon, de egy későbbi időpontra 
másodszorra kitűzött közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. ”
- 6. § 7. pontban „ha a ha a" helyett „ha a”
- 6. § 9. pont ne legyen félkövér
- 6. § 11. pontban a „tartalmazni” helyett „tartalmaznia”
- 6. § 15. pont ne legyen félkövér
- 7. § 1. 3. pontot két ponttá választani. A második bekezdés lesz a hiányzó 4. pont:
„3.      Az Elnökség tagjai az Elnök, a Titkár (az Elnök első helyettese), a Gazdasági 
Elnökhelyettes, a Szakmai Elnökhelyettes és a Helyi Szervezetekért Felelős Elnökhelyettes. 
Az Egyesület Elnökségének tagjai vezető tisztségviselők.
 
4.      Az Egyesület Elnökségének tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi 
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt. Az Egyesület tagjainak összeférhetetlenségére az 1997. 
évi CLVI. tv. 9. § 1. bekezdésében foglaltak is irányadók. ”
- 7. § 1. 6. pont ne legyen félkövér
- 7. § 1. 7. pont elé oldaltörés beszúrása
- 7. § 2. 2. pont elé sortörés beszúrása
- 7. § 2. 4. pontban a félkövér mondat ne legyen félkövér
- 7. § 2. 9. pontban a félkövér mondat ne legyen félkövér
- 7. § 2. 11. pont végére beszúrni a „, valamint a Helyi Szervezetek Szervezeti és Működési 
Szabályzatának változtatásait”
- 7. § 4. pont elé oldaltörés beszúrása
- 7. § 4. 4. pont g) pontja legyen h) pontja
- 7. § 4. 4. pont f) pontja legyen g) pontja
- 7. § 4. 1. 4. pont f) pontja legyen „gondoskodik az Elnökség rendszeres összehívásáról”
- 7. § 4. 2. b) pont törése, az utána következő pontok értelemszerű eggyel előrébb hozása
- 8. § 1. 2. pontba az „Alapszabály” után beszúrni az „ és a Szervezeti és Működési 
Szabályzat”
- 8. § 1. 3. pontban „visszahívásáig vagy lemondásáig vagy, az” helyett „visszahívásáig, 
lemondásáig vagy az”
- 8. § 1. 4. pont ne legyen félkövér
- 8. § 1. 4. pontban „viszsahívhatja” átírása „visszahívhatja”-ra
- 8. § 2. 6. pont elején a „Ha” elől a felesleges szóköz törlése
- 9. § 4. pontot két ponttá választani. A második bekezdés lesz a hiányzó 5. pont:
„14      A Helyi Szervezet Elnöke és Elnökségi tagja nem lehet az Egyesület Elnökségének 
tagja.
 
5.      A Helyi Szervezetek megalakulásához szükséges:
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a)      legalább 10 belépésre jelentkező személy megtartsa Alakuló Taggyűlését;
b)      az Alakuló Taggyűlés:
- elfogadja az Alapszabállyal összhangban levő Helyi Szervezeti és Működési Szabályzatot, 
mely az Elnökség jóváhagyásával lép életbe;
- megválasztja a Helyi Szervezet Elnökét és tisztségviselőit. ”
- 11. § 3. pont módosítása: „Jelen módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Alapszabályt 
a Közgyűlés az 11/2010. (III. 30.) számú Küldöttközgyűlési határozatával a 2010. március hó 
30. napján megtartott Küldöttközgyűlésükön fogadták el, annak rendelkezéseit magukra 
nézve kötelezőnek ismerték el, így azt elolvasás és értelmezés után, mint szándékukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. ”, 
- „Alapító tagok aláírása” és aláírásaik törlése az Alapszabály végéről
- Kistarcsa, 2009. szeptember hó 09. keltezés átírása Debrecen, 2010. március hó 30-ra

A jelenlévők megvitatják a módosítási javaslatokat.

Megyesi  Emil  Szilárd  kéri  a  megjelenteket,  hogy  a  változtatásokról  egyben  szavazzanak,  ne 
pontoként.

A  megjelentek  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadják,  hogy  a 
változtatásokról egyben szavazzanak, ne pontonként.

Imre Gábor szavazásra bocsátja az ONIK Egyesület Alapszabály változtatási javaslatokat.

11/2010. (III.30.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A  tagok  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadják  az  Egyesület 
Alapszabály változtatásait.

10:05-kor Megyesi Emil Szilárd lezárja a 6. napirendi pontot.

10:05-kor Megyesi Emil Szilárd megnyitja a 7. napirendi pontot.

Megyesi Emil Szilárd a megjelentekkel történő rövid konzultáció után javasolja, hogy a 2010. évi 
egyesületi  tagdíj  2010.  augusztus  31-ig  megfizetve  1.000  Ft  legyen  a  hallgatói  jogviszonnyal 
rendelkezőknek,  és  2.000  Ft  legyen  a  hallgatói  jogviszonnyal  nem  rendelkezőknek.  2010. 
augusztus 31-től megfizetve a tagdíj a hallgatói jogviszonnyal rendelkezőknek 2.000 Ft, hallgatói 
jogviszonnyal nem rendelkezőknek 3.000 Ft legyen.

Imre Gábor szavazásra bocsátja az ONIK Egyesület 2010. évi tagdíj javaslatot.

12/2010. (III.30.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják, hogy az Egyesület 
2010.  évi  tagdíja  2010.  augusztus  31-ig  megfizetve  1.000  Ft  legyen  a  hallgatói 
jogviszonnyal  rendelkezőknek,  és  2.000  Ft  legyen  a  hallgatói  jogviszonnyal  nem 
rendelkezőknek.  2010.  augusztus  31-től  megfizetve  a  tagdíj  a  hallgatói  jogviszonnyal 
rendelkezőknek 2.000 Ft, hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezőknek 3.000 Ft legyen..

10:10-kor Megyesi Emil Szilárd lezárja a 7. napirendi pontot.

10:10-kor Megyesi Emil Szilárd megnyitja a 8. napirendi pontot.
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Nem érkezik a napirendi pontban hozzászólás.
10:12-kor Megyesi Emil Szilárd lezárja a 8. napirendi pontot.

10:12-kor Megyesi Emil  Szilárd  a megismételt  Küldöttközgyűlési  ülést berekeszti  és lezárja  a 
megismételt Küldöttközgyűlési ülést.

K. m. f.

…………………………………… ……………………………………
Megyesi Emil Szilárd Kalmár Lajos

elnök jegyzőkönyvvezető

……………………………………
Imre Gábor

Felügyelő Bizottság elnök
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