
Tisztelt Szövetségi tag! 

Alulírott dr. Kardi Judit elnök a Magyarországi Cionista Szövetség (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 

16.) összehívom a közgyűlés,  amelyet Covid 19 vírus második hulláma miatt Zoom-on fogunk 

megtartani. Csatolva küldöm a 2019-es évi beszámolót.  

A pontos bejelentkezési linket és belépési kódot a levél alján találjátok. 

 

Időpont: 2020. Szeptember 29. 17 óra 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek több mint fele jelen van. 

Amennyiben a küldöttközgyűlés határozatképtelen, a megismételt küldöttközgyűlést 2020. 

Szeptember 29. 17:30 órára Zoomon változatlan napirenddel összehívom. A megismételt 

küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha a Szövetség tagjainak több mint fele jelen van. 

 

A soron következő közgyűlés modosított napirendje: 
 
A közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyének megválasztása, a napirend ismertetése és elfogadása után: 

1. WZO Választási beszámoló   
2. A Likud Magyarország Egyesület csatlakozási szándékáról a határozati javaslat 

előterjesztése   
3. Elnöki beszámoló, tagszervezeti beszámolók   
4. Pénzügyi beszámoló - a Számvizsgáló Bizottság elnökének beszámolója   
5. 2020. évi Költségvetés - határozati javaslat 
6. A módosított Alapszabály elfogadása  
7. A Pályázati Bizottság beszámolója és javaslattétel kiírása a Herzl - Nordau Emlékérem 

odaítélésére 2021. évre 
8. A 2021. évi tisztújítás előkészítése 
9. Jachad egyesület kizárásának előkészítése az Magyarországi Cionista 

Szövetségből és felszolítása a kölcsön visszafizetésére 
10. Egyebek 

Topic: MCSz Taggyules 
Time: Sep 29, 2020 17:00 Budapest 
 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/82208101181?pwd=eisyTU00RXJJTHpNOHhWRUNwQ2M1Zz09 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/82208101181?pwd=eisyTU00RXJJTHpNOHhWRUNwQ2M1Zz09


Tájékoztatás: 

 A küldöttközgyűlés 

a) megválasztja a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv két hitelesítőjét; 

b) elfogadja az egyesület alapszabályának módosítását; 

megválasztja az Elnököt, az SZVB tagjait és az Etikai Bizottság tagjait. 

 A küldöttközgyűlésen minden tagnak egy-egy szavazata van. 

 A küldöttközgyűlés a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az 

eseteket, amelyekre jogszabály, vagy az Alapszabály titkos szavazást, ill. minősített többséget ír elő. 

Szavazategyenlőség esetén a döntést elvetettnek kell tekinteni. 

 A küldöttközgyűlés minősített - a jelenlevő tagok 3/4-es-os szótöbbséggel hozott - határozata szükséges 

az Alapszabály elfogadásához és módosításához (Ptk. 3:76 (1)). 

 A küldöttközgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 naptári napon belül a tagok 

és a Szövetség szervei a küldöttközgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését 

kérhetik, a kiegészítés indokolásával (Ptk. 3:75. § (1)). 

 A napirend kiegészítésének tárgyában a küldöttközgyűlést összehívó szerv vagy személy dönt a 

napirend kiegészítése iránti kérelem benyújtásától számított két naptári napon belül. A napirend 

kiegészítése iránti kérelemmel kapcsolatos döntését a küldöttközgyűlést összehívó szervnek vagy 

személynek a döntés meghozatalától számított két naptári napon belül kell igazolható módon 

megküldeni a tagoknak. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a küldöttközgyűlést összehívó 

szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a küldöttközgyűlés a napirend elfogadásáról szóló 

határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában (Ptk. 3:75. § (2)). 

 A küldöttközgyűlésen elfogadott alapszabályt a Szövetség elnökének alá kell írnia és teljes bizonyító 

erejű magánokirati formában kell benyújtani a 2011. évi CLXXXI törvény (Cnytv.) 38. § (2) bekezdése 

szerint a kérelmező, ill. jogi képviselője által záradékolva. 

 A küldöttközgyűlésen a tagszervezet minden 10 tagja után 1 küldöttel képviselheti magát. A szervezetek 

létszámának megállapításakor l személy - bár több szervezetben is lehet tag - csak egy helyen számítható 

be a küldötteket delegáló létszámba, az illető személy kívánságának megfelelő szervezet 

képviseletében. 

 A küldöttek életkorának alsó határa 16 év. 

A küldöttek megjelenésére számítok. 

Minden olyan küldött számára, aki a Civilisztikai Nyilvántartásba bejegyezve nincs, meghatalmazást kell 

aláírni, a meghatalmazó a tagegyesület képviselője. 

Az Alapszabályt a javasolt módosításokkal csatolom. 

Budapest, 2020. Augusztus 26. 

    Tisztelettel: 

dr. Kardi Judit elnök 

 
 


