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Elnökségi ülés 

Dátum: 2017. december 22. 

Helyszín: 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u.19. 

 

1/2017.XII.22 SZNKSE elnökségi határozat 

Egyesületünk szavazásra jogosult tagságának 1/3-át meghaladó része eljuttatta a rendkívüli 

tisztújító közgyűlés összehívására tett javaslatát Szalai Ákos ügyvezető elnökhöz, az 

Alapszabály 16§ 1/b. pontjára hivatkozva. 

Az SZNKSE elnöksége határozott a rendkívüli tisztújító közgyűlés megtartásáról 

Helyszíne: 1115 Budapest, Keveháza u. 1-3. 

Időpontja: 2018.január 04. Csütörtök 15.00 óra 

Egyesületünk közgyűlésén szavazásra jogosult tagjainak névsora és a rendkívüli tisztújító 

közgyűlést kérő tagok által aláírt dokumentum a határozat mellékletét képezi. 

 

                                             2/2017.XII.22. SZNKSE elnökségi határozat 

 

Az Elnökség kezdeményezi a 2018.január 4-én megtartandó rendkívüli közgyűlés napirendi 
pontjai közé felvenni az SZNKSE felügyelő bizottsági tagjainak visszahívását és új felügyelő 
bizottság megválasztását az alapszabály 16§ 1/a pontja alapján.  
 
„16.§. 
A SZNKSE rendkívüli közgyűlése 
(1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: 
a) az SZNKSE elnökségének többségi határozata alapján,” 
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3/2017.XII.22 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. 

Az SZNKSE elnökségének rendelkezésére áll a 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. A 

fenti magatartás ellenkezik Egyesületünk alapszabályával és etikai normáival. 

A fentiekben leírt cselekedetek miatt az elnökség határozata: 

- Azonnali hatállyal fel kell mondani az összes olyan személlyel kötött megbízási- vagy 

munkaszerződést aki az említett összejövetelen jelen volt vagy támogatta az 

összejövetel céljait.  

- Az SZNKSE tagságából ki kell zárni minden olyan egyesületi tagot, akik törvénytelen 

eszközökkel próbálták meg az egyesület elnökségének összetételét megváltoztatni. 

- A fegyelmi eljárás megindításáról az érintetteket írásban kell értesíteni.       

 

4/2017.XII.22 SZNKSE elnökségi határozat 

Az SZNKSE elnöksége létrehozza az egyesület Etikai Bizottságát. 

Az Etikai Bizottság tagjainak felkéréséről, a bizottság hatásköréről és működési rendjéről a 

soron következő elnökségi ülésen dönt az elnökség.   

 

5/2017.XII.22 SZNKSE elnökségi határozat 

Amennyiben a 2018.01.04-én megtartandó rendkívüli tisztújító közgyűlés döntése 

értelmében az SZNKSE elnökségében, illetve az egyesület felügyelő bizottságában személyi 

változás történik, akkor az egyesület alapszabályába a változásokat be kell jegyezni.   

 

 

Szalai Ákos  Balika Tímea 
ügyvezető elnök elnök helyettes 
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