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Tisztelt Szövetségi Tag! 

 

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

utca 16.) küldöttközgyűlését 2018. május 10-én 16:30 órára az Izraeli Kulturális Intézetbe (1061, 

Budapest, Paulay Ede utca 1.) összehívom. 

A küldöttközgyűlés tervezett napirendje: 

1. Elnöki beszámoló a Magyarországi Cionista Szövetség működéséről a 2017 évben (program, 

pénzügyi beszámoló) 

2. A 2018-as tevékenységi terv és költségvetés ismertetése, megvitatása és elfogadása 

3. A tagszervezetek javaslatai, valamint az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokkal 

kapcsolatosan javaslat az alapszabály módosítására, a módosított alapszabály elfogadása. 

4. Az SZVB tagjainak megválasztása 

5. Az Etikai Bizottság tagjainak megválasztása 

 

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

Amennyiben a küldöttközgyűlés határozatképtelen, a megismételt küldöttközgyűlést 2018. május 10-én 

17:00 órára az Izraeli Kulturális Intézetbe (1061, Budapest, Paulay Ede utca 1.) változatlan 

napirenddel összehívom. A megismételt küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha a Szövetség 

tagjainak több mint fele jelen van. 

 

Tájékoztatás: 

 A küldöttközgyűlés 

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

b) elfogadja az egyesület alapszabályának módosítását; 

megválasztja 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)). 
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 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, 2018. április 19. 

 

    Tisztelettel: 

 

dr. Kardi Judit elnök 


