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JAVASLAT AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁRA  
(Készült a Kékes Turista Egyesület 2013. szeptember 2-iki rendkívüli közgyűlésére)  

 

1. számú módosítás: IV. fejezet 1. b. pont 

Eredeti szöveg:    

Az egyesület cselekvőképes tagja választ és választható az egyesület tisztségeire. A nem 

teljesen cselekvőképes egyesületi tag csak választhat, de nem választható az egyesület 

tisztségeire.   

 

Módosított szöveg:   

Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagjává az választható,  

a.) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a 

bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és  

b.) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és  

c.) aki   

ca.) magyar állampolgár    

        cb.) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és     

  tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és   

                     tartózkodás jogával rendelkezik, vagy  

        cb.) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló  

                       törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve   

                      tartózkodási engedéllyel rendelkezik.  

 

2. számú módosítás: V. fejezet, 5. b. pont 

Eredeti szöveg:   

A tagság határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a 

levezető elnök szavazata dönt.  

Módosított szöveg:  

A tagság a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 



2 

 

3. számú módosítás: V. fejezet, 5. d. pont 

 Eredeti szöveg:   

Az egyesület feloszlatásához vagy más szervezettel való  egyesüléséhez a taglétszám több 

mint felének szavazata szükséges.   

 

Módosított szöveg:   

Az egyesület feloszlásához vagy más szervezettel való egyesüléséhez a taglétszám több 

mint a felének szavazata szükséges.  

 

4. számú módosítás: V. fejezet, 11. pont 

Eredeti szöveg:  

A taggyűlések közötti időszakokban az egyesület munkáját az elnökség irányítja. Hatásköre 

mindazokra a kérdésekre kiterjed, amelyek nem tartoznak a taggyűlés, vagy az elnök 

kizárólagos hatáskörébe. Az elnökség elnökből, alelnökből, gazdasági felelősből és 4 tagból 

áll. Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente egy ülést tart. Határozatképes, ha 

az elnök vagy az alelnök, illetve 3 tag jelen van. A döntéshozatal szótöbbséggel történik, 

szavazategyenlőség esetén az elnök vagy az alelnök szavazata dönt. Az elnökség ülései és 

döntései nyilvánosak, azokat a honlapon közzé kell tenni. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell 

vezetni, melyet az ülésen megjelent elnökségi tagok írnak alá. Az elnökségi határozatokat 

tartalmazó jegyzőkönyveket elkülönítetten kell megőrizni. Jogszabályokban meghatározott 

esetekben zárt ülés rendelhető el.  

 

Módosított szöveg:  

A taggyűlések közötti időszakokban az egyesület munkáját az elnökség irányítja. 

Hatásköre mindazokra a kérdésekre kiterjed, amelyek nem tartoznak a taggyűlés, vagy az 

elnök kizárólagos hatáskörébe. Az elnökség elnökből, alelnökből, gazdasági felelősből és 4 

tagból áll. Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente egy ülést tart. 

Határozatképes, ha az elnök vagy az alelnök, illetve 3 tag jelen van. A döntéshozatal 

szótöbbséggel történik. Az elnökség ülései és döntései nyilvánosak, azokat a honlapon 

közzé kell tenni. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülésen megjelent 

elnökségi tagok írnak alá. Az elnökségi határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket 

elkülönítetten kell megőrizni. Jogszabályokban meghatározott esetekben zárt ülés 

rendelhető el.  

 

 

 



3 

 

5. számú módosítás: V. fejezet, 8. c. pont 

Eredeti szöveg:  

Az egyesület más egyesülettel való egyesülésének vagy feloszlatásának kimondása.  

 

Módosított szöveg:    

Az egyesület más egyesülettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása.  

 

 

 

 

Gyöngyös, 2013-07-24  

       Rajki Sándorné, titkár 

  

 

   

 
  
 
 
 


