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Jegyzőkönyv 
készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének közgyűlésén 

2012. április 24-én, Miskolcon (Ifjúsági Ház előadóterme Győri Kapu 27.) 
 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint (a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete). 
 
A határozatképesség megállapítása előtt Stumpf Gábor elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy 
az érvényes alapszabály 3§-ának 4-es pontjában foglaltak értelmében az elnökség 53 fő tagot 
kizárt a tagjai sorából. Ennek megfelelően a jelenleg érvényes taglétszám 81 fő. Hozzáteszi, 
hogy a kizárt tagok a tagdíj újbóli befizetésével azonnal visszanyerik tagi státuszukat.  
 
Stumpf Gábor elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a meghirdetett időpontban 
határozatképes mert összesen 54 fő jelent meg.  
 
Kéri a tagokat, hogy a kiküldött napirendeket szavazással fogadják el azzal a módosítással 
,hogy a tájékoztató napirendek előtt kerüljön sor az egyebek napirendre. (A napirendeket 
tartalmazó meghívó a jegyző könyv 2. sz. melléklete.) 
 
A Közgyűlés a napirendeket 54 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
elfogadta.  
 
Stumpf Gábor elnök javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésre Bordás Istvánt, a hitelesítésre 
Drozda Aranka és Kurucz Tamás tagokat kérjék fel 
 
A Közgyűlés Bordás Istvánt jegyzőkönyv vezetőjének, Kovácsné Drozda Arankát és Kurucz 
Tamást jegyzőkönyv hitelesítőjének 54 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
felkérte. 
 
I. A KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ A 2011. ÉVBEN 
VÉGZETT MUNKÁRÓL) ELFOGADÁSA 
 
Stumpf Gábor elnök rövid kiegészítést tesz az előre kiküldött szakmai és pénzügyi 
beszámolóhoz. (A beszámoló a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.)  
Ezután felkéri Nébliné Babik Katalint az ellenőrző bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
közgyűlést a bizottság álláspontjáról a közhasznúsági jelentést illetően.  
 
Nébliné Babik Katalin az ellenőrző bizottság tagja tájékoztatja a közgyűlést, hogy az 
ellenőrző bizottság a beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
A napirendhez további hozzászólás nem érkezett. 
 
A közgyűlés az Egyesület 2011. évi tevékenységéről szóló közhasznúsági jelentést54 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének közgyűlése 1/2012 sz. 
határozata: 
A közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének 2011. évi 
munkájáról szóló közhasznúsági jelentést elfogadta. 
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II. JAVASLAT AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁRA 
 
Stumpf Gábor elnök elmondja, hogy az alapszabály módosítására több ok miatt is szükség 
van. (A javasolt változtatásokról szóló előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz.  Egyrészt mert a 
törvényi szabályozás megváltozott. Így a következő joganyagokat hatályon kívül helyezték: 

 az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,  
 a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény,  
 a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény, 
 114/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról, 
 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet alapítványok gazdálkodási rendjéről. 

Másrészt új jogszabályok léptek életbe, így: 
 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.)  
 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról (Nyilvántartási tv.) 
 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az 

adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről (Civil Rendelet)  
 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó 

űrlapjairól 
Harmadrészt néhány olyan praktikus változtatást kell eszközölni ami egyszerűbbé teszik az 
Egyesület működését. A módosítási javaslatokat a kiküldött dokumentum tartalmazza. Egy 
kivételével. Szóbeli kiegészítésben javasolja a 8. fejezet g pontjának törlését. Kéri a tagokat, 
hogy az egyes javaslatokat külön-külön vitassák meg és fogadják el. Majd egységes 
szerkezetben támogassák az alapszabály módosítását. 
 
A javaslatnak megfelelően az Egyesület közgyűlése 54 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatja, hogy az alapszabály 2.3-as pontja kiegészüljön a 
következőkkel: 
„Az egyesület jelen alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb 
adatait az egyesület honlapján nyilvánosságra hozza, valamint az Országos Bírósági 
Hivatalnál a vonatkozó jogszabály szerint letétbe helyezi.„ 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének közgyűlése 2/2012 sz. 
határozata: 
Az egyesület hatályos alapszabálya 2.3-as pontja kiegészül a következőekkel: „Az 
egyesület jelen alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb 
adatait az egyesület honlapján nyilvánosságra hozza, valamint az Országos Bírósági 
Hivatalnál a vonatkozó jogszabály szerint letétbe helyezi. „ 
Ennek megfelelően a 2,3-as pont az alábbiak szerint módosult: 
2.3 Az egyesület önálló jogi személyként működik a közhasznú szervezetekre vonatkozó 

szabályok szerint.  
Az egyesület közhasznú szolgáltatásait a tagságon kívül más is igénybe veheti.   
Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.  
Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen 
alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 
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Az egyesület jelen alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának 
legfontosabb adatait az egyesület honlapján nyilvánosságra hozza, valamint az Országos 
Bírósági Hivatalnál a vonatkozó jogszabály szerint letétbe helyezi.  
 
A javaslatnak megfelelően az Egyesület közgyűlése 54. igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatja, hogy az alapszabály 8.2. f) pontjában foglaltakat a következő 
módon változzanak: f./ Az egyesület működéséről, tevékenységéről, gazdálkodásáról  az üzleti 
év utolsó napjával a jogszabályokban meghatározottak szerint beszámolót készít. A 
beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági mellékletet köteles készíteni, melyeket az egyesület 
közgyűlése minden év április 30-ig – a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének 
meghallgatása mellett – megtárgyal, s elfogad. Az egyesület éves beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét az  elnök terjeszti a közgyűlés elé, melynek elfogadása a közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe tartozik. Jóváhagyásáról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.  

Az egyesület a közgyűlés által jóváhagyott éves beszámolóját, közhasznúsági mellékletét a 
jogszabálynak megfelelő módon letétbe helyezi és közzéteszi.  
A közhasznú szervezet beszámolójába bárki betekinthet, illetve abból saját költségére 
másolatot készíthet. 
Ezzel egyidejűleg az eredeti f) pontban foglalt szöveget hatályon kívül helyzeti. 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének közgyűlése 3/2012 sz. 
határozata: 
Az Alapszabály 8.2. f) pontja továbbiakban az alábbi rendelkezést tartalmazza: 
„f./ Az egyesület működéséről, tevékenységéről, gazdálkodásáról  az üzleti év utolsó 
napjával a jogszabályokban meghatározottak szerint beszámolót készít. A beszámolóval 
egyidejűleg közhasznúsági mellékletet köteles készíteni, melyeket az egyesület 
közgyűlése minden év április 30-ig – a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének 
meghallgatása mellett – megtárgyal, s elfogad. Az egyesület éves beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét az  elnök terjeszti a közgyűlés elé, melynek elfogadása a 
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Jóváhagyásáról a közgyűlés egyszerű 
szótöbbséggel dönt.  
Az egyesület a közgyűlés által jóváhagyott éves beszámolóját, közhasznúsági mellékletét 
a jogszabálynak megfelelő módon letétbe helyezi és közzéteszi.  
A közhasznú szervezet beszámolójába bárki betekinthet, illetve abból saját költségére 
másolatot készíthet.” 
 
A előterjesztésnek megfelelően a az Egyesület közgyűlése 54. igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül támogatja, hogy az alapszabály 8.2. „g)” pontja és „ga)” „gb)” pontja 
kikerüljön az Alapszabályból. Ennek megfelelően a következő „h)” pont „g)” pontra a „ha”) 
„ga)” a „hb)” pont „gb)” pontra módosul, továbbá a „i)” pont „h)” pontra „j)” pont „i)” 
pontra és a „k)” pont „j)” pontra módosul. Továbbá az eredetileg „k)” mostantól „j)” pont 
az alábbiak szerint módosul: 
„j./ Az egyesület működésének szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó szabályok: 

- az egyesület által szervezett események, kulturális rendezvények, versenyek, stb. bárki 
által a tagsággal azonos feltételekkel látogathatóak, 

Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők és képviselő szervek 
megválasztása, az éves beszámoló, az éves közhasznúsági jelentés és az éves költségvetés 
elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az Egyesület más egyesülettel való 



 4 

egyesülésének, illetőleg feloszlásának kimondása.” Az alapszabály módosításához és az 
Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összessége 50% +1 
szavazata szükséges. 

 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének közgyűlése 4/2012 sz. 
határozata: 
Az alapszabály 8.2 „g)”, „ga)” és „gb)” pontja hatályát veszti. Egyidejűleg az azt követő 
pont az alábbiak szerint módosulnak: 
„h)” pont „g)” pontra a „ha”) „ga)” a „hb)” pont „gb)” pontra módosul, továbbá a „i)” 
pont „h)” pontra „j)” pont „i)” pontra és a „k)” pont „j)” pontra módosul. 
A j pont hatályos szövege pedig a következő: 
„j./ Az egyesület működésének szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó szabályok: 

- az egyesület által szervezett események, kulturális rendezvények, versenyek, stb. 
bárki által a tagsággal azonos feltételekkel látogathatóak, 

Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők és képviselő szervek 
megválasztása, az éves beszámoló, az éves közhasznúsági jelentés és az éves költségvetés 
elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az Egyesület más egyesülettel 
való egyesülésének, illetőleg feloszlásának kimondása.” Az alapszabály módosításához és 
az Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összessége 50% 
+1 szavazata szükséges. 
 
Az írásbeli javaslatnak megfelelően az Egyesület közgyűlése 54 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja,8.3-as pont teljes egészében hatályát veszítse és 
helyébe a következő szöveg lépjen:  
„8.3. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  

a./ A közgyűlés az egyesület tevékenységének, gazdálkodásának, illetve az elnökség és az 
elnök munkájának ellenőrzésére 3 tagú Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot választ. 

b./ A Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja, aki 
c./ az elnökség tagja, 

d./ az egyesülettel a megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló   
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

e./ az egyesület közhasznú cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,  

f./ az a./- c./ személyek hozzátartozója, 
g./ A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság hatásköre: 

ga./ tanácskozási joggal részt vehet az elnökség ülésein 
gb./ az egyesület elnökétől, alelnökétől és elnökségi tagjaitól jelentést, tájékoztatást kérhet, 

gc./ az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, 
gd./ ellenőrzi az egyesület működését, gazdálkodását,  

ge./ a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni és 
annak összehívását kezdeményezni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
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civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 41. § (3) 
bekezdésében meghatározott esetekben,  
gf./ Köteles értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet, ha az elnökség, illetve a 
közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi 
meg. 
h./ az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit súlyosan 
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé, 

i./ a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel, 
j./ az elnök, alelnök, és az elnökség tagjainak figyelmét felhívhatja, hogy a jogszabályoknak és 
az alapszabálynak megfelelően járjanak el. Ha a törvényes működés helyreállítása érdekében 
szükséges intézkedéseket a jogosult nem teszi meg, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság köteles 
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

k./ Az éves beszámoló alapján véleményt nyilvánít a gazdálkodásról, az elnökség elé 
terjesztett más beszámolókról és jelentésekről. 

l./ A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság köteles évente legalább egy alkalommal a közgyűlésnek 
beszámolni.  

m./ A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 
n/ A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai: 

- Nébliné Babik Katalin - elnök (3528.Miskolc Berzsenyi út 89. ) 
- Török Erika – tag ( 3561. Felsőzsolca Balassi Bálint út 4.) 
- Sajó Attila – tag ( 3700. Kazincbarcika Tervtáró út 4.)„ 

 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének közgyűlése 5/2012 sz. 
határozata: 
Az alapszabály 8.3-as pontját hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat lépteti 
hatályba: 
„8.3. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
a./ A közgyűlés az egyesület tevékenységének, gazdálkodásának, illetve az elnökség és az 
elnök munkájának ellenőrzésére 3 tagú Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot választ. 
b./ A Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja, aki 

c./ az elnökség tagja, 
d./ az egyesülettel a megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló   
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
e./ az egyesület közhasznú cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,  
f./ az a./- c./ személyek hozzátartozója, 

g./ A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság hatásköre: 
ga./ tanácskozási joggal részt vehet az elnökség ülésein 

gb./ az egyesület elnökétől, alelnökétől és elnökségi tagjaitól jelentést, tájékoztatást 
kérhet, 
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gc./ az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, 
gd./ ellenőrzi az egyesület működését, gazdálkodását,  

ge./ a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni 
és annak összehívását kezdeményezni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény 41. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben,  
gf./ Köteles értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet, ha az elnökség, illetve a 
közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 
teszi meg. 
h./ az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését 
teszi szükségessé, 

i./ a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel, 
j./ az elnök, alelnök, és az elnökség tagjainak figyelmét felhívhatja, hogy a 
jogszabályoknak és az alapszabálynak megfelelően járjanak el. Ha a törvényes működés 
helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket a jogosult nem teszi meg, a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó 
szervet. 

k./ Az éves beszámoló alapján véleményt nyilvánít a gazdálkodásról, az elnökség elé 
terjesztett más beszámolókról és jelentésekről. 

l./ A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság köteles évente legalább egy alkalommal a 
közgyűlésnek beszámolni.  

m./ A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 
n/ A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai: 

- Nébliné Babik Katalin - elnök (3528.Miskolc Berzsenyi út 89. ) 
- Török Erika – tag ( 3561. Felsőzsolca Balassi Bálint út 4.) 
- Sajó Attila – tag ( 3700. Kazincbarcika Tervtáró út 4.)„ 

 
Az írásbeli javaslatnak megfelelően az Egyesület közgyűlése 54 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, hogy az Alapszabály 10 pontja kiegészüljön a 
következőkkel: „köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe.” 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének közgyűlése 6/2012 sz. 
határozata: 
Az alapszabály 10-es pontja kiegészül a következőkkel: 
„köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe.” Ennek megfelelően a 10-es 
bont az alábbiak szerint módosul: 

„10. 

 
Az elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja 
az elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag. 
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A közgyűlést levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles 
haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe. 

Az elnök köteles a közgyűlés által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.” 
Az írásbeli javaslatnak megfelelően az Egyesület közgyűlése 54 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, hogy az Alapszabály 13.2-es  pontja 
kiegészüljön a következőkkel:” .. illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
 valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.  
törvényben” 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének közgyűlése 7/2012 sz. 
határozata: 
Az alapszabály 13.2-es pontja kiegészül a következőkkel: :” .. illetve az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, 
 valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.  
törvényben” 
Ennek megfelelően a 13.2-es bont az alábbiak szerint módosul: 
„13.2. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért az 
Egyesület saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük 
mértékéig. 
Az Egyesület megszűnésére a Ptk.-ban, illetve az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, 
 valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.  
törvényben meghatározott feltételek esetén kerülhet sor. 
Ha a vagyon hovafordításáról a közgyűlés nem rendelkezik, továbbá ha az egyesület 
feloszlatással szűnik meg vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja meg, 
vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell 
fordítani.” 
 
Az írásbeli javaslatnak megfelelően az Egyesület közgyűlése 54 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, hogy az Alapszabály vegyes rendelkezéseit 
tartalmazó 14., 15., és 16-os pontokat hatályon kívül helyezze és helyébe az alábbi 
rendelkezések lépjenek:  

„14. 

Az egyesület létrejöttéhez, a jogi személyiség elnyeréséhez, a közhasznúsági jogállás 
 megszerzéséhez az egyesület székhelye szerint illetékes törvényszék nyilvántartásba vétele  
szükséges. 

15. 

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól 
támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, 
továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a 
továbbiakban sem fog. 

16. 

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a 2011. évi CLXXV. tv.  az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, valamint a 2011. évi 
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CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
szabályokról, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók. 
Ezt az alapszabály módosítást az Egyesület 2012. év április hó 24. napján összehívott 
közgyűlésen fogadta el.” 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének közgyűlése 8/2012 sz. 
határozata: 
Az alapszabály 14, 15, és 16-os pontjait hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat 
lépteti hatályba: 

„14. 

Az egyesület létrejöttéhez, a jogi személyiség elnyeréséhez, a közhasznúsági jogállás 
 megszerzéséhez az egyesület székhelye szerint illetékes törvényszék nyilvántartásba vétele  
szükséges. 

15. 

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól 
támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem 
támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a 
választásokon, és a továbbiakban sem fog. 

16. 

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a 2011. évi CLXXV. tv.  az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, 
valamint a 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és 
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról, másrészt a később meghozandó közgyűlési 
határozatok az irányadók. 
Ezt az alapszabály módosítást az Egyesület 2012. év április hó 24. napján összehívott 
közgyűlésen fogadta el.” 
 
Az írásbeli javaslatnak megfelelően az Egyesület közgyűlése 54 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egységes szerkezetben jóváhagyja az Egyesület módosított 
alapszabályát, melyet a közgyűlés napján hatályba helyez. 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének közgyűlése 9/2012 sz. 
határozata: 
Az Egyesület közgyűlése egységes szerkezetben jóváhagyja és a közgyűlés napján, 2012. 
április 24-én hatályba helyezi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők 
Egyesületének módosított alapszabályát. 
 
III. Javaslat a tagdíjak emelésére  
 
Stumpf Gábor elnök elmondja, hogy a tagdíj már majdnem 10 éve nem változott. Továbbá 
ismerteti azt a tényt is, hogy a Magyar Népművelők Egyesülete emelte a tagonkénti 
hozzájárulás mértékét ezért javasolja, hogy az 1000 Ft-ban meghatározott tagdíjat 1500 Ft 
emelje a közgyűlés. 
 
Utry Attila támogatja a javaslatot. 
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A közgyűlés az Egyesület 54. igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a 
tagdíj évi 1000 Ft-ról 1500 Ft-ra történő emelését 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének közgyűlése 10/2012 sz. 
határozata: 
A közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének éves tagdíját 
2012-től kezdődően évi 1500 Ft-ba határozza meg. 
 

 
IV. JAVASLAT ÚJ, ÖNÁLLÓ DÍJRENDELET ALKOTÁSÁRA, A TERVEZET MEGVITATÁSA 
 
Bordás István elnökségi tag ismerteti a kitüntető díj rendelet alapításának indokait. 
Elmondja, hogy a több mint 10 éve működő kitüntetés – melynek adományozását mindig a 
megyei közművelődési feladatellátó intézménnyel közösen döntötték el – az utóbbi időben 
több anomáliát is mutatott. Az utóbbi időben előtérbe kerültek a politikai szempontok. Ez 
vezetett oda, hogy 2012-ben a díjat ki sem tudták adni. Az elnökség egyhangú javaslata a 
közgyűlés felé, hogy alapítsa meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért díjat. Az 
írásbeli előterjesztést a tagok megkapták. Kéri a közgyűlést annak megvitatásét és 
elfogadását. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellélete.) 
 
Kurucz Tamás egyetért a javaslattal, de kevésnek tartja az évi 2 díjat. Kéri, hogy az 
előterjesztő indokolja meg. 
 
Bordás István elmondja, hogy az elnökség fenn kívánja tartani a díj rangját azzal, hogy 
viszonylag kis számú kitüntetést ad ki. Ugyanakkor arra is gondolni kell, hogy a díjat 
finanszírozni kell. 
Kurucz Tamás elfogadja az indoklást. Ez ügyben nem tesz eltérő indítványt. 
 
Szabó Imre javasolja, hogy a kiadandó díjak közül az egyiket minden évben feltétlenül 
személy kapja. Úgy látja, hogy mindenképpen díjazni kell az áldozatos munkát végző 
személyeket. Javaslatát kéri szavazásra bocsátani. 
 
Az közgyűlés Szabó Imre javaslatát, miszerint a kitüntetettek közül minden évben legalább egy 
személy legyen meghatározva a díj rendeletben 51 igen, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta. Ezzel a II/1. 4 pont kiegészül a következő szöveggel: A kiosztásra kerülő díjak 
egyikét minden alkalommal egy kiemelkedő munkát végző személynek kell odaítélni. 
 
Hazag Mihály javasolja, hogy a kitüntetés posztumusz is kiadható legyen. Úgy véli, hogy 
előállhatnak olyan esetek, amikor erre szükség lehet. Kéri, hogy a közgyűlés erről szavazzon. 
 
Az közgyűlés Hazag Mihály javaslatát, miszerint a kitüntetetés posztumusz is kiadható legyen 
8 igen 46. nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el. 
 
Stumpf Gábor elnök kéri a közgyűlést, hogy fogadja el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 
Kultúrájáért díj alapításáról és az annak odaítéléséről szóló díjrendelet javaslatát. 
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A közgyűlés az Egyesület 54 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalapította a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért díjat és a megszavazott 
módosítással elfogadta az annak odaítéléséről szóló díjrendeletet. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének közgyűlése 11/2012 sz. 
határozata: 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete megalapítja a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megye Kultúrájáért díjat és ezzel megalkotja a díj odaítéléséről szóló díj 
rendeletet. 
 
Stumpf Gábor elnök javasolja, hogy az elfogadott díj rendelet III. 4 pontjában maghatározott 
– az elnökséget kiegészítő – a díj adományozó elnökség tagját most válassza meg a 
közgyűlés. Javasolja, hogy ez a személy Tánczos Tamás legyen. 
 
Tánczos Tamás a jelölést köszönettel elfogadja. 
 
A közgyűlés az Egyesület 54 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Tánczos 
Tamást megválasztja a díjadományozó elnökség tagjának. 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének közgyűlése 12/2012 sz. 
határozata: 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megye Kultúrájáért díjat odaítélő adományozó elnökség tagjává választja Táncos 
Tamást. 
 
IV. EGYEBEK 
 
Bordás István elnökségi tag, az egyesület Által alapított Kult-Túra Alapítvány 
kuratóriumának elnöke, kéri a közgyűlést hogy az alapítvány alapító okiratának 7.4 –es 
pontjában foglaltaknak megfelelően válasszon az Alapítvány mellé felügyelő bizottságot. 
Egyben röviden tájékoztatja a tagságot az Alapítvány tevékenységéről. 
 
Stumpf Gábor javasolja, hogy a felügyelő biztosságot a következő személyek alkossák: 
Mátyás Zoltán, Nébliné Babik Katalin, Kovács Viktória. 
 
Kovács Viktória nem vállalja a jelölést. 
 
Tánczos Tamás javasolja Hetei Boglárkát a felügyelő bizottság tagjának. 
 
Mátyás Zoltán, Nébliné Babik Katalin és Hetei Boglárka elfogadja a jelölést. 
 
A közgyűlés az Egyesület 54 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Mátyás 
Zoltánt, Nébliné Babik Katalint és Hetei Boglárkát megválasztja a Kult-Túra Alapítvány 
felügyelő Bizottsága tagjainak. 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének közgyűlése 13/2012 sz. 
határozata: 
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete mint alapító, a Kult-Túra 
Alapítvány felügyelő bizottsága tagjainak választotta Mátyás Zoltánt, Nébliné Babik 
Katalint és Hetei Boglárkát. 

 
 
V. TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYESÜLET 2012. ÉVI TERVEKRŐL 
 
Stumpf Gábor elnök az alábbi eseményekről és tervekről tájékozatta a közgyűlést: 

 MNE Vándorgyűlés – Eger május 15-16-17 
 Kommunikációs tréning - június 21-22. 
 három napos szakmai tapasztalatcsere – Felvidék  

Bordás István elnökségi tag az alábbi eseményről tájékozatta a közgyűlést: 
 Tájékoztató a kecskeméti konferenciáról 

 
VI. Tájékoztató az új Civil törvényről  
Kovács Viktória egyesületi tag tájékoztatta a tagságot az új civileket érintő jogszabályi 
változásokról. (Előadás a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletében) 
 
 
Miskolc, 2012. április 24. 
 
 
 
 Stumpf Gábor Bordás István 
 elnök jegyzőkönyv vezető 
 
 
 Kovácsné Drozda Aranka Kurucz Tamás 
 hitelesítő hitelesítő 


