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VEGZES

A Fovarosi Birosag a Neurofibromatozisos Betegek es Segitoik Tarsasaga nyilvantartasba
vetele iranti eljarasban felhivja a kerelmezot, hogy a kezbesitestol szamitott 30 nap alatt
kerelmenek az alabbi hianyait- a nyilvantartasba vetel megtagadasanak terhe mellett - potolja:
•

Csatoljon egyseges szerkezetbe foglalt ujraalkotott alapszabalyt, amely megfelel az Etv.
es a Kszt. rendelkezeseinek az alabbiak szerint:

A 3.6. pont f) pontjat torolni kell a felsorolasbol, mert az olyan gazdasagi
tevekenyseg, amelyet non-profit szervezet celjakent nem folytathat.
A 8. pont 2. bekezdesebol torolni kell az alapito tagra vonatkozo hivatkozast, mert az
clienteles a tagi egyenloseg elvevel. ( uj tagot barmely korabbi tag ajanlhat)
A 8. pont 3. es 4. bekezdeseit ki kell egesziteni: a partolo es tiszteletbeli tagok
egyesiiletbe valo felvetelenek szabalyaival.
A 8. pont 6. bekezdesebol torolni kell a ,,valamelyik tisztsegviselqjehez" kifejezest,
mivel csak az elnokseghez lehet bejelenteni a tag kilepeset.
A 9.3. pont a partolo tagsag mellett a tiszteletbeli tagsagra is vonatkozik. Ugyanitt
mindket tagi formara kotelezo az alapszabaly rendelkezeseinek betartasa.
A 10.2. pont 3. bekezdeseben felmentes helyett visszahivast kell irni es reszletezni
kell a visszahivhatosag okait.
A 10.3. pont 2. bekezdesebol torolni kell a zarojeles reszt, mert a megismetelt
kozgyiiles napirendi pontjai nem korlatozhatoak.
A 3. bekezdesben szavazat egyenloseg eseten a iavaslatot elvetettnek kell tekinteni.,
valamint torolni kell a 2. mondatot, mert nem ismetelheto a szavazas
szavazategyenloseg eseten.
A 10.4. pont 4. bekezdesebol torolni kell a ,,sziikseg szerint" szavakat.
Az 5. bekezdest ki kell egesziteni: Szavazat egyenloseg eseten a iavaslatot elvetettnek
kell tekinteni.
A 10.4. C. pont cimeben elnokhelyettes helyett alelnokot kell irni, mert az
alapszabaly korabban ezt a megnevezest hasznalta.
A 10.4. D. pont 7. bekezdeseben nemcsak a tarsasag tagjara vonatkozo
hatarozatokat, hanem barmely harmadik szemelyre vonatkozo hatarozatokat is
kozolni kell az erintettekkel.
A 10.4. pont D. pontot ki kell egesziteni: az egyesiilet mukodesenek modjarol,
szolgaltatasai igenybevetelenek modjarol, valamint beszamoloi kozleseirol idoszaki
kiadvanyaiban vagy internetes honlapjan tajekoztatja a nyilvanossagot.
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A 11.3. pontban ki kell javitani a hivatkozasokat, amelyek helyesen a 11.1 es a 11.2.
pontra vonatkoznak.
A 12.9. pontban kozhasznu tarsasag helyett kozhasznu szervezetet kell irni.
A 13. pontban az egyesiilet megsziinese helyett az egyesiilet feloszlasat kell irni.
A 14. pont 1. mondataban az eves beszamolo ,j6vahagyasaval" a helyes szoveg.
A 14. pont 3. bekezdeset ki kell egesziteni: az egyesiilet befektetesi tevekenyseget a
kozgyules altal elfogadott befektetesi szabalyzat alapjan folytathat. Amennyiben az
egyesiilet eves arbevetele meghaladja az 5.000.000. Ft-ot a kozgyules az elnoksegtol
elkiiloniilt feliigyelo szervet hoz letre.
A 14. pont 6. bekezdeset ki kell egesziteni a Kszt. 9. § (1) bekezdesevel. Ugyanitt az
utolso bekezdesben az ,,egyesiilesekrol szolo torveny" helyett az egyesiilesi jogrol
szolo torvenyre kell hivatkozni.

Csatoljon kozgyulesi jegyzokonyvet 2 napirendi ponttal: 1) az ujraalkotott alapszabaly
elfogadasarol, 2) nyilatkozzanak a tagok arrol, hogy az alakulo kozgyulesen a tagok
elnokot, alelnokot es fotitkart valasztottak az alapszabaly szerint.
Csatoljon a kozgyulesen felvett jelenleti ivet, amelyen legalabb az alapitq tagok
megjelentek. ( amennyiben az alapito tagok nem tudnak teljes letszamban megjelenni, a
megalakulas teljes folyamatat meg kell ismetelni.)

Budapest, 2010. ev marcius ho 17. napjan
dr. Varga Zoltan s.k.
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