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Elnökségi ülés
Dátum: 2017. november 15.
Helyszín: Szigetszentmiklós, Tököli.u.19.

1/2017.XI.15 SZNKSE elnökségi határozat
A 2017.09.19-én megtartott elnökségi ülésen meghozott 1/2017.IX.19. számú SZNKSE
elnökségi határozatnak megfelelően feldolgoztuk a tagmegújítási folyamat során beérkezett
dokumentumokat. Egyesületünk hivatalos jogi képviseletét ellátó Farkas Ügyvédi Iroda
szakvéleménye alapján meghatározásra került az SZNKSE közgyűlésén szavazásra jogosult
tagok listája. Az SZNKSE elnöksége rögzíti azt a tényt, hogy a hatályos jogszabályoknak,
valamint a 3/2017.IX.19. számú SZNKSE elnökségi határozatnak megfelelően az Egyesület
közgyűlésén csak az arra jogosult tagok szavazhatnak.
Egyesületünk közgyűlésén szavazásra jogosult tagjainak névsora a határozat mellékletét
képezi.
2/2017.XI.15 SZNKSE elnökségi határozat
Az alapszabály módosításának szükségességét figyelembe véve az elnökség összehívja az
SZNKSE rendkívüli közgyűlését.
A közgyűlés napirendi pontja: Az SZNKSE alapszabályának módosítása
A közgyűlés helyszíne: 1115 Budapest, Keveháza u.1-3.
A közgyűlés időpontja: 2017.11.28.kedd, 17 óra 15 perc

3/2017.XI.15 SZNKSE elnökségi határozat
Az alapszabály módosításához az SZNKSE hivatalos jogi képviseletét ellátó Farkas Ügyvédi
Iroda tervezetet készít, melyet a megtárgyalandó napirendi pontokkal együtt eljuttatunk a
szavazásra jogosult tagok részére.
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4/2017.IX.15 SZNKSE elnökségi határozat
Információink szerint egy 2017.10.19-én megtartott összejövetelt Dr. Vígh Katalin ügyvéd
közreműködésével a résztvevők a Törvényszék felé megpróbáltak hivatalos közgyűlésként
feltüntetni, az ott törvénytelenül megszavazott pontokat megpróbálták jogellenesen
bejegyeztetni.
Egyesületünk hivatalosan bejegyzett képviselője iratbetekintés során meggyőződött arról,
hogy a Törvényszék a fenti beadványt elutasította. Az SZNKSE elnökségének rendelkezésére
áll az elutasított beadvány anyaga, a rendezvény jegyzőkönyve és az azon résztvevők
névsora. A rendezvény előtt az Egyesület vezetése hivatalosan nyilvánosságra hozta
álláspontját, miszerint az összejövetel nem tekinthető közgyűlésnek. Az SZNKSE elnöksége
rögzíti, hogy az összejövetel megtartásáért felelős személyek magatartása ellenkezik a
hatályos jogszabályokkal, valamint Egyesületünk alapszabályával, és etikai normáival.

5/2017.XI.15 SZNKSE elnökségi határozat
Az elnökség megállapítja, hogy Dr. Vígh Katalin nem rendelkezik hivatalos megbízással az
SZNKSE képviseletére jogosult személy részéről. Ezért szükséges felszólítani, hogy minden
birtokában levő, Egyesületünkkel kapcsolatos dokumentumot haladéktalanul juttassa el az
Egyesület címére.

6/2017.XI.15 SZNKSE elnökségi határozat
Tekintettel a Törvényszék 48.Pk.60.298/1995/77 számú végzésére az elnökség rögzíti, hogy
Dankuly József elnöki pozícióra történő bejegyzése az illetékes bíróság által elutasításra
került. Ebből következően szükséges felszólítani, hogy minden nála levő egyesületi tulajdont
haladéktalanul juttassa el az Egyesület címére.

Balika Tímea
elnök-helyettes

Szalai Ákos
ügyvezető elnök
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