
HATÁROZAT 

  

2/2010 sz. Küldöttközgyűlés határozata  

  

A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Küldöttközgyűlére az egyesület 

elnökségének határozata értelmében a küldött közgyűlés levezető elnöke  

küldötteknek javasolta és előterjesztette a következőket: Alapszabály 

módosítása a következő pontokban: 

  

V. 
A küldöttközgyülés 

11.§. 
  

2. A küldöttközgyűlést a halyi csopotok csoportgyűlései által 4 évi időtartamra választott küldöttek, az 
elnökség, a Felügyelő Bizottság, és az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjai alkotják, ha küldöttek. 
 

 

2. A küldöttközgyűlést a halyi csoportok csoportgyűlései által 6 évi időtartamra választott 
küldöttek, az elnökség, a Felügyelő Bizottság, és az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjai 
alkotják, ha küldöttek. 

  

10. A küldöttközgyűlés az Elnökség javaslatára elnökből és 4 tagból álló Jelölő Bizottságot választ 4 
évre. A bizottság feladata:  

10. A küldöttközgyűlés az Elnökség javaslatára elnökből és 4 tagból álló Jelölő Bizottságot 
választ 6 évre. A bizottság feladata:  

  
VI. 

Az elnökség 
13.§. 

  
3.     Az elnökség a küldöttközgyűlés által 4 évre választott - általa visszahívható- elnökből, 

elnökhelyettesbő, titkárból és nyolc elnökségi tagból áll. 

  

3.     Az elnökség a küldöttközgyűlés által 6 évre választott - általa visszahívható- elnökből, 
elnökhelyettesből, titkárból és nyolc elnökségi tagból áll. 

  



A Felügyelő Bizottság 
14.§. 

  

1. Az MME felügyelő szerve a küldöttközgyűlés által választott Felügyelő Bizottság. (továbbiakban 
FB.). AZ FB a küldöttközgyűlés által 4 évre saját tagjai közül választott elnökből, két tagból áll, mely a 
küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel, általa hívható vissza. 

1. Az MME felügyelő szerve a küldöttközgyűlés által választott Felügyelő Bizottság. 
(továbbiakban FB.). AZ FB a küldöttközgyűlés által 6 évre saját tagjai közül választott elnökből, 
két tagból áll, mely a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel, általa hívható vissza. 
 

 

  

Az Etikai és Fegyelmi Bizottság 
15. §. 

  

1. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság (továbbiakban EFB) a küldöttközgyűlés által 4 évre választott 
elnökből és két tagból áll. A küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel és általa visszahívható. 

1. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság (továbbiakban EFB) a küldöttközgyűlés által 6 évre választott 
elnökből és két tagból áll. A küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel és általa visszahívható. 
 

 

  

Az egyesület helyi csoportjai 
16. § 

1. A helyi csoportot a helyi csoport vezetősége társadalmi munkások közreműködésével vezeti. 
Tevékenysége során köteles az egyesület vezetőségének határozatait betartani. A helyi csoport 
vezetőjét négyévi időtartamra a csoportgyűlés választja.  

1. A helyi csoportot a helyi csoport vezetősége társadalmi munkások közreműködésével vezeti. 
Tevékenysége során köteles az egyesület vezetőségének határozatait betartani. A helyi csoport 
vezetőjét hatévi időtartamra a csoportgyűlés választja.  
 

 

  

Az elnökségi tagok 
21.§ 

  

1.Az elnökségi tagokat (8 fő) a küldöttközgyűlés választja 4 évre. A küldöttközgyűlésnek és az 
elnöknek tartoznak beszámolási kötelezettséggel. 

1.Az elnökségi tagokat (8 fő) a küldöttközgyűlés választja 6 évre. A küldöttközgyűlésnek és az 
elnöknek tartoznak beszámolási kötelezettséggel. 



 

 

   

Az előterjesztést a küldöttközgyűlés egyhangúan – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta. 

  

  

Mezőkövesd, 2010. március 27. 

   

  

________________________ 

     Pető Józsefné 

Jegyzőkönyvvezető 

  

  

 ______________________    ______________________ 

          Gáspár László       Rudolf László 

              Hitelesítő           Hitelesítő 

 


