JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. március 27. napján,
Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.
Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint.
Cseresnyés Györgyné köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a közgyűlés az
alapszabálynak megfelelően került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a közgyűlés határozatképes, 12 fő jelen van. Javaslatot tesz a közgyűlés
levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek
személyére.
Megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangú döntéssel, 12 igen szavazattal a közgyűlés
levezető elnökének Cseresnyés Györgynét, jegyzőkönyvvezetőnek Bőhmné Krüpl
Etelkát, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Simon Máriát és Mártaszéki Ferencnét
választotta meg.
Cseresnyés Györgyné a közgyűlés levezető elnöke a közgyűlés napirendjére az
alábbiak szerint tesz javaslatot:
1. Az alapszabály változtatási javaslat vitája, az új alapszabály véglegesítése és
elfogadása.
2. Az egyesület tisztségviselőinek újra választása.
3. OTP Banknál vezetett számla feletti új rendelkezési jog elfogadása.
4. Tagdíj emelésének megbeszélése, majd elfogadása.
Megkérdezi, hogy van-e további javaslat a napirendre. Megállapítja, hogy további
javaslat nem hangzott el, a napirendet szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangú döntéssel, 47 igen szavazattal a
meghívóban meghirdetetteknek megfelelően elfogadta a napirendi pontokat.
Ezt követően a közgyűlés megkezdte a napirend tárgyalását.
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NAPIREND
1. Az alapszabály változtatási javaslat vitája, az új alapszabály véglegesítése
és elfogadása
(Előzmény: a tagság a közgyűlési meghívóval együtt megkapta a javaslatot.)
Cseresnyés Györgyné levezető elnök a tagok előtt ismerteti az Egyesület
módosításokkal kiegészített alapszabályát, valamint annak a módosításokkal
egybeszerkesztett példányát a tagok rendelkezésére bocsátja áttanulmányozásra.
Az ismertetést és az áttanulmányozást követően a levezető elnök felhívja az alapító
tagokat, hogy tegyék meg esetleges módosító javaslataikat. Módosító javaslattal egy
alapító tag sem él.
Módosító javaslat hiányában a levezető elnök arra kéri az alapító tagokat, hogy nyílt
szavazással, kézfeltartással szavazzanak az alapszabály módosításainak
elfogadásáról.
A szavazás eredménye: A jelenlévő alapítók tagok a Magyar Lupus Egyesület
módosított alapszabályát egyhangúlag elfogadták.

***

1/2007. (III.27.) sz. H A T Á R O Z A T
A közgyűlés az egyesület új, egységes szerkezetbe foglalt (mellékelt) alapszabályt elfogadta.
***
2. Az egyesület tisztségviselőinek újra választása
Cseresnyés Györgyné a közgyűlés levezető elnöke: ismerteti, hogy az egyesület
alapszabálya szerint Schopper Gabriella elnök halála miatt a tisztségviselőket újra
kell választani. Az egyesület alapszabálya szerint a tisztségviselőket titkos
szavazással kell megválasztani, kivéve, ha egy tisztségre a közgyűlés egy jelöltet állít.
Ez esetben nyílt szavazással is megválaszthatók a tisztségviselők.
Javaslatot tesz a tisztségviselők személyére.
Az elnökség elnökének Purgel Zoltán-t indítványozza.
Megkérdezi, hogy van e az elnökség elnökének személyére további javaslat.
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Megállapítja, hogy további javaslat az elnökség elnökének személyére nem hangzott
el. Az indítványt szavazásra bocsátja, és megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangú
döntéssel 12 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

***

2/2007. (III.27.) sz. H A T Á R O Z A T
A közgyűlés az elnökség elnökének 3 éves időtartamra

Purgel Zoltán

Cím: H-6635 Szegvár, Alkotmány u. 10/a
Születési idő: 1976. május 28.
Anyja neve: Puskás Margit.
Személyi igazolvány szám: 883300CA.
tagot választotta meg.
***
Purgel Zoltán megköszöni a bizalmat. Kijelenti, hogy személyével kapcsolatban
kizáró vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, elfogadó nyilatkozatát a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolja.
Cseresnyés Györgyné a közgyűlés levezető elnöke javaslatot tesz az elnökség
két tagjának személyére.
Az elnökség tagjainak, társelnöknek Bóna Tímea és Füzesréti Lászlóné tagokat
indítványozza.
Megkérdezi, hogy van-e az elnökség tagjainak személyére további javaslat.
Megállapítja, hogy további javaslat az elnökség tagjainak személyére nem hangzott
el. Az indítványt szavazásra bocsátja, és megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangú
döntéssel 12 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
***
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3/2007. (III.27.) sz. H A T Á R O Z A T
A közgyűlés az elnökség tagjaivá, társelnöknek 3 éves időtartamra

Füzesréti Lászlóné

Cím: H-1225 Budapest, Nagytétényi u. 327.
Születési idő: 1948. március 22.
Anyja neve: Vendel Erzsébet.
Személyi igazolvány szám: AF963638.
és

Bóna Tímea

Cím: H-3529 Miskolc, Szent-György u. 59. 1/3.
Születési idő: 1976. március 7.
Anyja neve: Orbán Katalin.
Személyi igazolvány szám: AC-III. 342458.
tagot választotta meg.
***
Bóna Tímea megköszöni a további bizalmat. Kijelenti, hogy személyével
kapcsolatban kizáró vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, elfogadó
nyilatkozatát a jegyzőkönyv mellékleteként csatolja.
Füzesréti Lászlóné megköszöni a további bizalmat. Kijelenti, hogy személyével
kapcsolatban kizáró vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, elfogadó
nyilatkozatát a jegyzőkönyv mellékleteként csatolja.
3. OTP Banknál vezetett számla feletti új rendelkezési jog elfogadása.
Cseresnyés Györgyné levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a Magyar Lupus
Egyesület bankszámlája felett rendelkezési joga (meghatalmazással) jelenleg
Cseresnyés Györgynének (saját magának) van.
Mivel új tisztségviselők lettek megválasztva, ezért javasolja, hogy az OTP Banknál
vezetett 11715007-20390372 számú folyószámla felett rendelkezési joga az elnökség
három tagjának legyen: Purgel Zoltán (elnök), Füzesréti Lászlóné (társelnök), Bóna
Tímea (társelnök).
Az ismertetést és az áttanulmányozást követően a levezető elnök felhívja az alapító
tagokat, hogy tegyék meg esetleges módosító javaslataikat. Módosító javaslattal egy
alapító tag sem él.
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Módosító javaslat hiányában a levezető elnök arra kéri az alapító tagokat, hogy nyílt
szavazással, kézfeltartással szavazzanak az Egyesület bankszámlája feletti személyek
rendelkezési jogáról.
A szavazás eredménye: A jelenlévő tagok a Magyar Lupus Egyesület bankszámlája
feletti személyek rendelkezési jogát egyhangúlag elfogadták.
***

4/2007. (III.27.) sz. H A T Á R O Z A T
A közgyűlés megszavazta, hogy az Egyesület OTP Banknál (Számlavezető fiók: 1152
Budapest, Szentmihályi út 132.) vezetett, 11715007-20390372 folyószámla felett aláírási joga
a Magyar Lupus Egyesület elnökségi tagjainak legyen:
- Purgel Zoltán
Cím: H-6635 Szegvár, Alkotmány u. 10/a
Születési idő: 1976. május 28.
Anyja neve: Puskás Margit.
Személyi igazolvány szám: 883300CA.
- Füzesréti Lászlóné
Cím: H-1225 Budapest, Nagytétényi u. 327.
Születési idő: 1948. március 22.
Anyja neve: Vendel Erzsébet.
Személyi igazolvány szám: AF963638.
- Bóna Tímea
Cím: H-3529 Miskolc, Szent-György u. 59. 1/3.
Születési idő: 1976. március 7.
Anyja neve: Orbán Katalin.
Személyi igazolvány szám: AC-III. 342458.
***
4. Tagdíj emelésének megbeszélése, majd elfogadása.
Cseresnyés Györgyné a közgyűlés levezető elnöke javasolja, hogy a több mint
10 évvel ezelőtt megállapított 1200 Ft-os éves tagdíjat az infláció miatt vizsgálják
felül.
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Javaslatot tesz a tagdíj 1800 Ft / év –re történő emelésére. A levezető elnök arra
kéri a tagokat, hogy nyílt szavazással, kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az éves
tagdíj emelését 1200 Ft-ról 1800 Ft-ra.
A szavazás eredménye: A jelenlévő tagok a tagdíjemelést egyhangúlag elfogadták.
***

5/2007. (III.27.) sz. H A T Á R O Z A T
A közgyűlés megszavazta, hogy az Egyesület éves tagdíja 1200 Ft-ról 1800 Ft-ra emelkedjen.
***
Cseresnyés Györgyné a közgyűlés levezető elnöke: megköszöni a közgyűlés
résztvevőinek munkáját és a közgyűlést berekeszti.

K.m.f.

…………………………….
Cseresnyés Györgyné
a közgyűlés levezető elnöke

…………………………….
Simon Mária
Hitelesítő

…………………………….
Bőhmné Krüpl Etelka
Jegyzőkönyvvezető

…………………………….
Mártaszéki Ferencné
Hitelesítő
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1. számú melléklet
ELFOGADÓ NYILATKOZAT
Alulírott Purgel Zoltán (Lakcím: 6635 Szegvár, Alkotmány u. 10/a; születési idő:
1976. május 28.; anyja neve: Puskás Margit; személyi igazolvány szám: 883300CA.)
kijelentem, hogy a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésének elnökké történő
választását elfogadom.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy magyar állampolgár vagyok, és
a közügyek gyakorlásától nem vagyok eltiltva. Nem töltöttem be olyan közhasznú
szervezetnél vezető tisztséget, amely köztartozás kiegyenlítése nélkül szűnt volna
meg, és a megszűnés óta nem telt el két év. Az Egyesület közhasznú minősítésének
feltételeként előírt összeférhetetlenségi szabályokat ismerem, és velem szemben a
törvényben írt kizáró ok nem áll fenn.
Tudomásul veszem az alapszabályban írt, döntéshozatalra vonatkozó kizáró okokat.
Ezt a nyilatkozatot az Magyar Lupus Egyesület bírósági nyilvántartásba vétele
céljából állítottam ki.
Budapest, 2007. március 27.

................................................................
Purgel Zoltán

Tanúk:
1.
Név: ………………………………………….
Lakcím:……………………………………….
Aláírás: ……………………………………….
2.
Név: ………………………………………….
Lakcím:……………………………………….
Aláírás: ……………………………………….
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2. számú melléklet
ELFOGADÓ NYILATKOZAT
Alulírott Füzesréti Lászlóné (Lakcím: 1225 Budapest, Nagytétényi u. 327.; születési
idő: 1948. március 22.; anyja neve: Vendel Erzsébet; személyi igazolvány szám:
AF963638.) kijelentem, hogy a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésének társelnökké
történő választását elfogadom.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy magyar állampolgár vagyok, és
a közügyek gyakorlásától nem vagyok eltiltva. Nem töltöttem be olyan közhasznú
szervezetnél vezető tisztséget, amely köztartozás kiegyenlítése nélkül szűnt volna
meg, és a megszűnés óta nem telt el két év. Az Egyesület közhasznú minősítésének
feltételeként előírt összeférhetetlenségi szabályokat ismerem, és velem szemben a
törvényben írt kizáró ok nem áll fenn.
Tudomásul veszem az alapszabályban írt, döntéshozatalra vonatkozó kizáró okokat.
Ezt a nyilatkozatot az Magyar Lupus Egyesület bírósági nyilvántartásba vétele
céljából állítottam ki.
Budapest, 2007. március 27.

................................................................
Füzesréti Lászlóné

Tanúk:
1.
Név: ………………………………………….
Lakcím:……………………………………….
Aláírás: ……………………………………….
2.
Név: ………………………………………….
Lakcím:……………………………………….
Aláírás: ……………………………………….
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3. számú melléklet
ELFOGADÓ NYILATKOZAT
Alulírott Bóna Tímea (Lakcím: 3529 Miskolc, Szent-György u. 59. 1/3.; születési
idő: 1976. március 7.; anyja neve: Orbán Katalin; személyi igazolvány szám: AC-III.
342458.) kijelentem, hogy a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésének társelnökké
történő választását elfogadom.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy magyar állampolgár vagyok, és
a közügyek gyakorlásától nem vagyok eltiltva. Nem töltöttem be olyan közhasznú
szervezetnél vezető tisztséget, amely köztartozás kiegyenlítése nélkül szűnt volna
meg, és a megszűnés óta nem telt el két év. Az Egyesület közhasznú minősítésének
feltételeként előírt összeférhetetlenségi szabályokat ismerem, és velem szemben a
törvényben írt kizáró ok nem áll fenn.
Tudomásul veszem az alapszabályban írt, döntéshozatalra vonatkozó kizáró okokat.
Ezt a nyilatkozatot az Magyar Lupus Egyesület bírósági nyilvántartásba vétele
céljából állítottam ki.
Budapest, 2007. március 27.

................................................................
Bóna Tímea

Tanúk:
1.
Név: ………………………………………….
Lakcím:……………………………………….
Aláírás: ……………………………………….
2.
Név: ………………………………………….
Lakcím:……………………………………….
Aláírás: ……………………………………….
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