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Tisztelt Egyesületi Tagok! 

 

A Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság (székhely: 2600 Vác, Migazzi tér 1., 

képviseli: Dr. Tarján Gabriella elnök; a továbbiakban: Egyesület) elnöke az Egyesület Alapszabályának 
XI. fejezet 2. b) pontja és a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján kezdeményezi az Egyesület tagjainak 

közgyűlés tartása nélküli határozathozatalát az alábbi kérdések kapcsán.  

 

1. sz. napirendi pont: döntés székhelymódosítás tárgyában 

 

Az Elnök tájékoztatja az egyesületi tagokat arról, hogy az Egyesület a jelenlegi: 2600 Vác, Migazzi tér 

1. szám alatti székhelyén a továbbiakban nem működhet, ezért az Egyesület számára új székhelyet kel-

lett keresni. Az új székhely: 2600 Vác, Hattyú utca 1. szám alatt található, amely ingatlan a Váci Egy-

házmegye kizárólagos tulajdonát képezi, és amelyre nézve a Váci Egyházmegye az Egyesület részére a 

székhely használatára vonatkozóan szívességi használatot engedélyezett. Az Elnök a jelen felhívás 1. 

számú mellékleteként a tagok rendelkezésére bocsátja a székhely tulajdonosának a székhely használa-

tára vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát, és indítványozza az Egyesület 2600 Vác, Hattyú utca 1. szám 

új székhelyeként történő elfogadását, jóváhagyását a korábbi székhely megszüntetésével egyidejűleg. 

Az Elnök a kezdeményezett döntéshozatal kapcsán határozati javaslatot is előterjesztett, amelyet a tagok 

elé terjeszt ezúton: 

1. sz. határozati javaslat székhelymódosítás tárgyában: 

 

Az Egyesület tagjai akként döntenek, hogy az Egyesület 2600 Vác, Migazzi tér 1. szám alatti 
székhelyét megszüntetik, új székhelyként a 2600 Vác, Hattyú utca 1. számot határozzák meg. 

 

2. sz. napirendi pont: döntés az Alapszabály székhelyváltozásnak megfelelő módosítása, vala-

mint a változásokkal egységes szerkezetű alapszabály elfogadása tárgyában 
 

Az Elnök tájékoztatja az egyesületi tagokat arról, hogy az új székhelynek megfelelően az Alapszabályt, 

annak I. fejezet 3. pontját módosítani szükséges, és amely alapján el kell fogadni az Egyesület változá-

sokkal egységes szerkezetű alapszabályát. 

Az Elnök a jelen felhívás 2. számú mellékleteként a tagok rendelkezésére bocsátja a székhelymódosí-

tásnak megfelelő, egységes szerkezetű új alapszabály tervezetét, és indítványozza az Alapszabály I. fe-

jezet szerinti 3. pontjának módosítását, valamint a székhelymódosításnak megfelelő változásokkal egy-

séges szerkezetű alapszabály elfogadását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.



 

 

2. sz. határozati javaslat: az Alapszabály székhelyváltozásnak megfelelő módosítása tárgyában: 
 

Az Egyesület tagjai akként döntenek, hogy az Egyesület 2021. július 27. napján kelt alapszabályának 

I. fejezet szerinti 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
„3. Az egyesület székhelye: 2600 Vác, Hattyú utca 1.” 

 

Az Elnök a kezdeményezett döntéshozatal kapcsán határozati javaslatot is előterjesztett, amelyet a tagok 

elé terjeszt ezúton: 

3. számú határozati javaslat: a változásokkal egységes szerkezetű alapszabály elfogadása tárgyá-

ban: 
 

Az Egyesület tagjai akként döntenek, hogy elfogadják a 2. számú határozati javaslatnak megfelelően 

módosított, egységes szerkezetű alapszabályt a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. 
 

Tájékoztatás 

Az Elnök az Alapszabály XI. fejezet 4. pontja értelmében felhívja a tagokat, hogy a szavazatukat tartal-

mazó szavazólapot elektronikus üzenetben 15 napon belül küldjék meg az Egyesület 
mecsesbp@gmail.com e-mailcímére. Az Alapszabály XI. fejezet 4. f) pontja alapján az így megküldött 

jognyilatkozatok elektronikus aláírására nincs szükség, azonban a jognyilatkozatnak a tag azonosítha-

tóságához szükséges adatokat (név, lakcím) tartalmaznia kell. 

A határozathozatalai eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek a tagok, 

amennyi a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén. 

Az Elnök a szavazásra megszabott határidő lejártát követő három napon belül – ha valamennyi tag sza-

vazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három 
napon belül – megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. 

Eredményes határozathozatali eljárás esetén a határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, 

ha pedig valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének a napja. 

A határozathozatalra egyebekben a közgyűlésre vonatkozó szabályok alkalmazandók. 

Amennyiben bármelyik tag a szavazásra nyitva álló 15 napos határidőn belül elektronikus üzenetben 

vagy írásban kéri közgyűlés megtartását, úgy közgyűlés tartása nélkül határozat nem hozható, az Elnök 

köteles az Alapszabály rendelkezései szerint szabályszerűen közgyűlést összehívni. 

Kelt: Vác, 2021. október 20. 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Székhely hozzájáruló nyilatkozat 

2. sz. melléklet: Változásokkal egységes szerkezetű alapszabály tervezete 
3. sz. melléklet: Szavazólap 

 

 

 

 
 

Dr. Tarján Gabriella 

ügyvezető elnök 

  

 

mailto:mecsesbp@gmail.com

