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I.

Az egyesulet megnevezese: Bedekovich L6rinc N6p樽iskolai Tarsasag

Az egyestilet r6viditett neve: BLNT

Az egyestilet szekhelye: Jaszfenyszaru

Az egyestilet cime: 5126 Jaszfenyszaru, Szent Istvan dt l.

Az e∈ry“eSu1et hat6k6re : tertileti

Az egyestilet jogi szemely, k6zhasznd szervezet

II.

Az Egyesiilet c(坤a

Az egyesulet c辞a, hogy eszk6zeivel segitse a helyi k6z6ssegek szervez6deset, a helyi

nepfoiskolai tevekenyseget. F6ruma legyen a helyi 6nkormまnyzat kialakita.sまhoz

nelku蘭zhetetlen a11ampolgari ismeretek, aZ egyeni es k6z6ssegi tまrsadalmi kezde-

menyezesekhez sztikseges keszsegek kiformalasまnak.

Az egyesulet a nepf6iskolまk c帥ainak meeva16sitまsa erdekeben kapcsolatot epit ki a

legku蘭nb6z6bb tarsadalmi ,　gaZdasa.gi szervezetekkel ,　Va11alkoz6kkal-

Vallalkoza.sokkal, intezmenyekkel, hazai es nemzetk6zi szervezetekkel.

Az egyesiilet a tarsadalom es az egyen k6z6s erdekeinek kielegitesere a neveles es

Oktatas, kepesseg車jlesztes, ismerette垂sztes’kulturalis tevekenyseg, hatranyo亨

helyzetti csoportok tまrsadalmi eselyegyen16segenek e16segitese, a magyarOrSZagl

nemzeti es etnikai kisebbsegekkel, Vala皿int a hataron tdl e16 magyarsaggal kapcso-

1atos tevekenysege, a munkaer6piacon hatrまnyos helyzet色retegek kepzesenek, fog-

1alkoztatasanak e16segitese es a kapcso16d6 szolgaltata.sok, tOVabba a kulturまlis

javak vedelmer61 es a muzealis intezmenyekr61, a nyilvanos k6nyvtari ellatasr61 es a
k6zmtive16desr61 sz616 t6rveny szerint a k6zmtlve16des a11ani es helyi 6nkormまnyza-

ti feladatai k6reben k6zhaszntL teVekenyseget vegez.

Az egyestilet c幼名nak megfele16en az al各bbi (konkr6t) k6zhaszn心tev6kenyseget年yti ki:

[Ectv. 34. § (l) bekezd6s a) pont]

- kulturalis tev6kenys6g:

ezen bel廿l k6z6ssegi kulturalis hagyOmanyOk, ertekek apolasa, muveszeti ertekek

letrehoza・Sanak es meg6rzesenek e16segitese, tamOgataSa, kulturalis szolgまltatasok・

Jogszabaly: (a helyi 6nkormanyzatok es szerveik, a k6ztdrsasa.gi megbizottak, Va-

1amint egyes centrまlis al証endeltseg色szervek feladat- eS hata.sk6reir61 sz616 199 1.

evi XX. tv. 121. § a)-b) pontja, Magyarorszag helyi 6nkormanyzatair61 sz616 2Ol l.

evi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 7. pont)

- he宣yi k6zm廿ve16d6si tev6kenys6g tamogatまsa, a kulturalis 6r6ks6g helyi v6d-

elme

Jogszab乱y: (Magyarorszまg helyi 6nkormまnyzatair61 sz616 201 1. evi CLXXXIX. tv.

23. § (4) bek・ 13. pont, a kulturalis 6r6kseg vedelmer61 sz616 2001. evi LXIV. tv 5 §

(1)bek.)
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一a helyi 6nkormanyzat a feladatai k6r6ben t釦noga寄a az egyes珊eten belul

m廿k6d6 6nszervez6d6 k6z6ss6geinek a tevekenys6g6t, egyiittm廿k6dik a k6-

Z6ss6gekkel

Jogszabaly: (Magyarorszag helyi 6nkormまnyzatair61 sz616 20 1 1. evi CLXXXIX. tv. 6.

§ a)-b) pontja).

Az egyes削et mfik6d6s6re vonatkoz6 altaIanos szabalyok

l.　Az egyeshlet nem zalja ki, hogy ta由ain kivul mas is r6szes叫6n az egyesulet k6zhasznd

SZOlgaltatasaib6l. [Ectv. 34. § (1) bekezdes a.) pont]

2・　Az egyestilet k6zvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, SZerveZete Pa11oktol fuggetlen es

azoknak anyagi t各mogatast nem ny巾t. [Ectv. 34. § (l) bekezdes d.) pont]

3.　Az egyes心let gazdasagi-Vallalkozdsi tev6kenys6get csak k6zhasznd vagy a jelen alapszabalyban

meghat各rozott alapc61 szerinti tev6kenyseg megva16sitまsまt nem vesz61yeztetve v6gez. [Ectv. 34.

§ (1) bekezdes b.) pont]

4.　Az egyesulet a gazdalkodasa sorまn elert eredm6nyet nem osz函fel, aZt a jelen alapszab各lyban

meghatarozott k6zhasznd tevekenys6g6re forditja. [Ectv. 34. § (1 ) bekezd6s c.) pont]

5.　Az egyesulet a m撮6d6s6nek, SZOlgaltatasainak, aZOk ig6nybev6teli m6句まnak nyilvinossagat a

httD://www.bedekovich・hu intemetes honla函n, aZ egyeStilet sz6khely6n elhelyezett

hirdet6tablin ds telepu嶋sen me由elen6 helyi lapban va16 k6zzetetel坤in biztosi直Az 6ves

besz各mo16t　6s a k6zhaszndsagi mel16kletet minden　6v j血ius O5　napj各ig a

http://www.bedekovich.hu intemetes honlapjan　6s az egyesulet szekhelyen kihelyezett

hirdet6tal)1各n k6zz6teszi. [Ectv. 37. § (3) bekezdes d.) pon匂a]

6.　Az egyestilet k6zhasznd tevekenys6g6vel kapcsolatosan keletkezett iratok葛a t6rvchy alapjan

nem nyilvinos adatok kiv6te16vel - nyilvinosak, aZOkba bdrki betekinthet, 6s a sajal k61ts6g6re

m各solatot k6szithet. Az iratbetekintesre 6s iratm各solasra vonatkoz6 ig6nyeket irasban, aZ

egyestilet eln6ksegehez cimzetten kell e16teI:jeszteni. Az eln6ks6g az iratbetekintest 6s az

iratmasolat kiaddsat az egyesulet sz6khely6n, aZ ig6ny b匂elent6set6l sz各mitott 8 napon beliil

k6teles biztositani a k6relmez6 szamdra. [Ectv. 37. § (3) bekezd6s c.) pont]

Az Egyestilet tevekenysegi k6rei: Mashova nem sorolt egyeb k6z6ssegi, tarSadalmi

tevekenyseg.

丁もgdii

l.　Az egyesiilet tagjai vagyoni hozz句in11各sk6nt tagd担t fizetnek. A tagdti 6ves 6sszege: 500

Ft/6v a dickoknak 6s a nyugdijasoknak, 1000 Ft/ 6v a t6bbi felnditnek, amelyet a

megalakulまskor a nyilvantartasba v6telt elrende16 v6gz6s joger6re emelked6s6t61 szamitott 8

napon beldl, eZt k6vet6en legkes6bb minden 6v februまr Ol. napjalg kell egy osszegben, aZ

egyesulet hazip6nztaraba vagy az egyes竜let bankszam埋まra t6rt6n6 atutalas坤まn megfizetni.

Az egyesulet megalakul各sat k6vet6en匂oman be16p6 tag a tags細jogviszonya keletkezes6nek

6veben a tagdij id arinyosan szまmitott 6sszeget a tags各gi 」OgVISZOny 16tesftes6t61 sz各mitott 8

napon beliil, eZt k6vet6en legkes6bb minden 6v februar Ol napjaig k6teles az egyesdlet

hazipenztdraba vagy az egyes竜let bankszam均ata t6rtch6 atutalas坤in teU esiteni,
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IⅡ.

Az egyesulet tagjai, jogaik 6s k6telezetts6geik

Az egyestilet tagja lehet az a 16・ 6let6v6t bet61t6tt temeszetes szemely, JOgl SZemely, jogi

SZemelyis6ggel nem rendelkez6 szervezet, aki az egyesulet c61kit茸z6s6vel egyet訂t, tOV細bまaz

alapszabalyban foglalt rendelkez6seket elfogadja. A be16p6si k6relem elfogadasar61 az Eln6ks6g hatか

A tagsagi jogviszony keletkez6se

Az egyestileti tags鵡az alapitaskor az egyesdlet nyilvintartasba v6te16vel keletkezik. Az egyestilek

megalakulasat k6vet6en a tagsag a belep6si nyilatkozat elfogad各sival keletkezik. A belepesi

nyilatkozatot az eln6kseghez kell beny巧tani, amely szerv a kerelem be6rkez6s6t6l szamitott 30 napon

beldl, egySZe誼sz6t6bbs6ggel, nyilt szavazassal hataroz a tagfelvetelr61. Hat各rozatat amak

meghozatalat k6vet6 8 napon beltil ir各sba foglaltan, 1gaZOlt m6don kell megkuldeni a tagfelvetelt

k6relmez6 szam壷a. A tagfelveteli k6relem elutasitまsa eseten jogorvoslatnak helye nincs.

Az egyestiletben : rendes tagsag , P細O16 tagsag, tiszteletbeli tagsag van.

A tags各gi jogviszony megsziin6se

l ・　A tagsagi 」 OgVISZOny megSZtinik:

a./ A tag ki16p6sevel.

b./ A tag halalaval vagy 」Ogut6d n61khli megsztinesevel.

C./ A tag kiz各r各s各val.

2.　A tagsagi jogvISZOnyat a tag aZ egyeSdlet eln6ksegehez cimzett irasbeli nyilatkozatival

b各mikor, indokol各s nelkul megsztintetheti. A tagsagi jogvISZOny a nyilatkozatinak az

eln6ks6ghez t6rten6 meg6rkezese napj各n sztinik meg.

3.　Az eln6kseg nyilt szavaz各ssal, egySZerti sz6t6bbs6ggel kiz各rhatja az egyestilet tagjai k6ztil azt a

tagot, aki jelen alapszabまly rendelkezeseit vagy a k6zgyu嶋s hatarozatまt sulyosan vagy

ism6telten sert6 magatartast tandsit.

Kiz缶hat6 a tag akkor is, ha hat h6napon keresztul elmaradt a tagdij megfizet6s6vel. A tagdij

megfizetes6nek elmulasztasa miatt a tag csak akkor z各rhat6 ki, ha a legalabb hat h6napos

mulaszt各s eltelt6t k6vet6en az eln6ks6g irasban　-　P6that誼d6　t茸z6s6ve1 6s a

」Ogk6vetkezm6nyekre, aZaZ a kizまrasra t6rt6n6 figyelmeztet6sseL felsz61itotta a tagdijhatralek

te巧esit6s6re, mely felsz61itas a p6that各hd6n beltil is eredm6nytelen maradt.

A kizarasi e匝rast bamely tag vagy egyesuleti szerv kezdem6nyez6s6re az eln6ks6g folyta函Ie.

A kizdrasi e匝rまsban a tagot az eln6kseg u嶋s6re meg ke11 hivni, aZZal a figyelmeztet6ssel, hogy

a szabalyszerti meghivdsa e11en6re t6rten6　tivolmaraddsa az　乱6s megtartasat∴es a

hatarozathozatalt nem akadalyozza. Az茸lesen biztositani kell szam各ra a vedekez6si lehet6s6get.

Az tilesen a tag k6pvise16vel is kepviseltetheti mag各t. A tag kizdras各t kimond6 hatarozatot

irゑsba kell fogla血es indokolassal kell ellatni; aZ indokolasnak tartalmaznia kell a kizar各s

alapj各ul szolga16　t6nyeket　6s bizonyitekokat, tOVa心bま　a 」OgOrvOSlati lehet6s6gr6l va16

taj6koztat各st・ Az eln6kseg a kizまr各sr61 sz616 hat各rozatot a tagkizdrasi e匝r各s megindulasat61

SZamitott 30 napon belul meghozza 6s 8 napon beldl igazolhat6 m6don k6zli az 6rintett taggal.

A kiz細tag a kizdrast kimond6 els6fok心eln6ks6gi hatarozat e11en, a k6zbesit6st61 sz各mitott 1 5

napon be皿az egyesulet k6zgytiles6hez fellebbez6sse1 61het. A fellebbez6s be6rkez6s6t k6vet6en

az eln6ks6gnek halad6ktalanul, de legk6s6bb 30 napon beltili id6pontra 6ssze kell hivnia a

rendkiv茸li k6zgy茸lest. A k6zgyu嶋s nyilt szavazdssal, egySZer茸sz6t6bbs6ggel d6nt. A k6zgyu嶋s

hatarozat各t amak meghozatalakor sz6ban kihirdeti 6s 8 napon beltil irdsban, igazolhat6 m6don

is k6zli az 6rintett taggal.
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A tagok jogai

Az egyestilet tagja 」OgOSult:

a./ az egyesulet tevekenys6g6ben reszt vemi

b./ az egyestilet szolgaltatasait ig6nybe vemi

C./ a k6zgyti16sen r6szt veml, SZaVaZati jog各t gyakorolni, a k6zgyu嶋s ren華nek megfele16en

felsz6lalni, kerd6seket feltemi, javaslatokat 6s 6szrev6teleket temi

d./ az egyesulet irataiba betekintetni

e./ arra, hogy az egyestilet tisztsegvisel句6v6　valasszik, amemyiben vele szemben

JOgSZab各lyban meghatまrozott kizar6 ok nem a11 fem.

A tag a k6zgyu嶋sen a szavazati jogat meghatalmazott k6pvisel句e小串n is gyakorolha直A

k6pvise16 r6sz6re adott meghatalmazdst tebes bizonyit6 er〔担maganokirati form各ban irasba kell

foglalni 6s azt a k6zgyu嶋s levezet6 eln6kenek a k6zgyu嶋s kezdeten atadni

A k6zgy親6sen valamemyl SZaVaZaSra 」OgOSult tag egyen16 szavazattal rendelkezik.

A tagok k6teIezetts6gei

Az egyestilet tagja:

a・/ Nem vesz61yeztetheti az egyesulet c約台nak megva16sitasat 6s az egyesiilet tevekenyseget.

b./K6teles a tagdむat amak esedekess6g6ig megfizetni.

C./ K6teles az egyestilet alapszabalyinak, a d6nt6shoz6 szervek hat各rozatainak rea vonatkoz6

e16irまsait, rendelkez6seit betartani,

d./ K6teles a lakcim6t amak megvaltoz各sat k6vet6 8 napon be皿az eln6ks6ghez b匂elenteni.

A tiszteletbeIi tag jogai:

a) tanacskozdsi joggal r6szt vesz az Egyesulet k6zgy孔6s6n,

b) javaslatokat言nditvinyokat tehet az Egyesulet i11et6kes szerveinek,

C) r6szt vehet az Egyesulet rendezv6nyein, tanfolyamain, Paly各zatain,

d) ig6nybe veheti az Egyesblet szolg各ltatasait 6s kedvezm6nyeit.

A pdrto16 tag jogai:

a) Tan各cskozdsi joggal r6szt vesz az Egyestilet k6zgy茸16s6n,

b) Javaslatokat, inditvinyokat tehet az Egyestilet i11etekes szerveinek,

C) A tem6szetes szem61y pino16 tag jogosult r6szt vemi az Egyesulet

rendezvenyem, tanfolyamain, Paly各zatain,

d) A jogi szemely pa11:O16 tagot illet6 egy6b jogokat a vele k6t6tt szerz6d6s tar-

talmazza.

A pdrto16 tag k6telezetts6gei:

a) Segitse e16 az Egyesdlet c61kittiz6seinek megva16sitasat,

b) A tem6szetes szem61y parto16 tag rendszeresen fizeti a tagd竜at,

C) A jogi szemely p細o16 tag egyeb k6telezetts6g6t a vele k6t6tt szerz6d6s

tartalmazza.
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Az egyes剛et szervei

l.　Azegyestilet szervei:

a./ K6zgy乱6s

b./ Eln6kseg

C./ Ellen6rz6 bizotts各g

IV.

A K6zgytl16s

A k6zgyti16s az egyeshlet d6nt6shoz6 szerve.

A k6zgy現6s kiz缶61agos hat各sk6r6be tartozik:

q/ az alapszabaly m6dositasa;

A K6zgyu嶋s feladatai :

りaz egyesdlet megsz茸n6s6nek, egyeStilesenek es szetvalasinak elhat壷ozasa;

C/ a vezet6 tiszts6gvise16 megvalaszt各sa, Visszahivまsa;

CZ/ az 6ves k61ts6gvet6s elfogadasa, a tagd$ meg各11apit各sa;

りaz 6ves beszamo16 - eZen bel茸l az心gyvezet6 szervnek az egyes心let vagyoni helyzet6r6l sz616

jelent6senek - elfogadasa;

D k6zhasznds各gi melleklet elfogad各sa;

g/ a vezet6 tisztsegvise16 feletti muIkaltat6i jogok gyakorlasa, ha a vezet6 tiszts6gvise16 az
egyesulettel munkaviszonyban all;

砂az olyan szerz6d6s megk6tesenek j6vahagy各sa, amelyet az egyestilet sajat tagjival, VeZet6

tisztsegvisel(蒔vel vagy ezek hozzまtartozC南val k6t;

j/ a jelenlegi 6s koral)bi egyesdleti tagok es a vezet6 tiszts6gvise16k e11eri k各rt6rit6si igenyek

rvenyesites6r6l va16 d6nt6s;

j/ d6nt6s mindazon kerd6sben, amelyet jogszab各ly vagy alapszabaly a hatask6r6be utal.

A k6zgy請6s 6vente legalabb egy alkalommal ulesezik. A k6zgy現es u嶋sei nyilv各nosak, amely

nyilvinoss各g jogszabalyban meghat各rozott esetekben korlatozhat6. [Ectv. 37. § ( 1 ) bekezdes]

A k6zgyu嶋st az eln6ks6g legal細b 8 nappal az u嶋s id6ponbe e16tt k王kuld6tt meghiv6val,

els6dlegesen az egyestilet sz測hely6re hivja 6ssze ir各sban, igazolhat6 m6don. ir各sbeli igazolhat6

m6don t6rten6 k6zbesit6snek min6stil: Pl言直nlott vagy tertivev6nyes k竜ldemenyk6nt, tOVabba a

tagnak az elektronikus levelezesi cim6re t6rt6n6　kezbesit6s azzal, hogy a kezbesit6s

Visszaigazolasra ke誼も6n (elektronikus tertivev6ny). [Ectv. 37. § (2) a) pont]

A k6zgy削6s bamely m急s , a SZem61yek beazonositまs缶a alkalmas, elektronikus m6don ( pl.

Skype, ZOOm) is megtarthat6, aZOnban erre a meghiv6ban uta血szcks6ges. A megfele16 1inkek

kik竜ld6semek a meghiv6ban szerepelnie ke11. Az elektronikus m6don megtartani kivint

k6zgyu嶋s meghiv(函nak kiktildesere egyebekben a rendes k6zgytiles meghiv串nak szabalyai

az irinyad6ak, a fenti elt6r6ssel.

Ha a k6zgytilest nem szabalyszertien hivtak 6ssze, aZ d16st akkor lehet megtartani, ha az d16sen

a r6szvetelre JOgOSultak legala心b hdrormegyede jelen van, eS egyhang心lag hozz卸rul az ules

megtartasahoz.

A k6zgy乱6si meghiv6 tartalmazza az egyestilet nev6t, SZ6khelyet, a k6zgyti16s hely6t言dejet 6s a
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」aVaSOlt naplrendi pontokat. A naplrendi pontokat a meghiv6ban legalabb olyan

r6szletezettseggel kell r6gziteni, hogy a szavazdsra 」OgOSult tagok allaspontjukat kialakithass各k.

A meghiv6nak tartalmaznia ke11 tovまbb各　a k6zgy現6s hatarozatk6ptelensege esetere a

meglSmetelt k6zgy現6s helyszinet 6s id6pon函t, 6s az arra t6rt6n6 fe皿vdst, hogy a meglSmetelt

k6zgy親6s az eredeti napirendi pontok tekintet6ben a megjelentek sz各mdra tekintet nelkul

hat各rozatkepes lesz, ha azt az eredeti id6pontot legalabb h各rom 6s legfebebb tizen6t nappal

k6vet6 id6pontra hi¥碕k 6ssze.

A k6zgyii16si meghiv6t az egyestilet sz6khely6n 6s honlapjin nyilvanossagra ke11 hozni.

A k6zgy硯6si meghiv6 k6zbesit6s6t6l vagy k6zzetete16t61 sz各mitott 3 napon be皿a tagok 6s az

egyesulet szervei az eln6ks6gt6l a napirend kiegeszites6t kerhetik, a kiegeszites indokolasival. A

naplrend kieg6szit6s6nek targy細an az eln6ks6g 2 napon beltil d6nt. Az eln6ks6g a naplrend

kiegeszit6s6t elutasitha函vagy a k6relermek helyt adhat. D6ntes6t, tOVabba elfogadds eset6n a

kieg6szitett napirendi pontokat minden esetben amak meghozatalat61 szamitott legk6s6bb 2

napon be皿igazolhat6 m6don k6zli a tagokkal.

Ha az eln6ks6g a naplrend kieg6szit6se irinti k6relemr6l nem d6nt, Vagy a k6relmet elutasi中

心gy a k6zgy請6s a naplrend elfogad各sdr6l sz616 hatarozat meghozatal各t mege16z6en kti16n d6nt a

napirend kieg6szit6senek tまrgyaban, aZZal, hogy a szabalyszerifen nem k6z61t napirenden

SZereP16　kerd6sben csak akkor hozhat6　hatarozat, ha a reszvetelre JOgOSultak legalal)b

halormegyede jelen van 6s a napirenden nem szerep16 k6rd6s megtargyalまsa心OZ egyhang心lag

hozz匂えml.

Az eln6ks6g k6teles a k6zgyu嶋st haladektalanu1 6sszehivni a sz廿ks6ges int6zked6sek megtetele

Ce匝b6l,ha

a./ az egyestilet vagyona az esed6kes tartoz各sokat nem fedezi;

b./ az egyesulet e16relathat6lag nem lesz k6pes a tartozasokat esedekessegkor te巧esiteni; Vagy

C./ az egyes茸let c帥ainak eler6se veszelybe keriilt.

Ezekben az esetekben az 6sszehivott k6zgy乱6sen a tagok k6telesek az 6sszehivasra okot ad6

k6mlmeny megsztintet6se 6rdekeben int6zked6st temi vagy az egyesulet megsztintetes6r61

d6nteni.

A k6zgy現6s hatarozatk6pes, ha azon a leadhat6 szavazatok t6bb mint fe16t k6pvise16 szavaz各sra

」OgOSult r6szt vesz. A hatarozatkepess6get m王nden hat各rozathozatalnal vizsgalni kell.

A k6zgytiles megnyitdsat k6vet6en els6dlegesen meg kell allapitani a hatarozatk6pesseget,

VagylS aZ aktuまlis tag16tszamhoz kepest a megjelent 6s szavaz各sra JOgOSult tagok sz各mat. A

k6zgy茸les a naplrendi pontok targyalまsat mege16z6en egyszerti sz6t6bbs6ggel, nyilt szavazassal

megvalasz函a levezet6 eln6k szemelyet, tOVまbbまa 」egyZ6k6nywezet6 6s ket jegyz6k6nyv

hitelesit6 szem61yet, Valamint sz竜ks6g eset6n a k6t fos szavazatsz各mlま16 bizottsagot.

A k6zgyti16sen megjelent tagokr61 jelen16ti ivet kell k6sziteni, amelyen fel kell t血tetni a tag,

Valamint葛ha az alapszabまly a kepvise16小串n t6rt6n6 reszvetelt lehet6v6 teszi - k6pvise均e

nevet 6s lak6hely6t vagy sz6khely6t’6s - ha a tagokat nem azonos sz各m心szavazat illeti meg - a

tagot megillet6　szavazatok sz各mまt. A jelen16ti ivet a k6zgy現6s levezet6　eln6ke　6s a

JegyZ6k6nywezet6 alair各saval hitelesiti.

A k6zgyu嶋sr61 jegyz6k6nyvet ke11 kesziteni, amely tartalmazza

q/ az egyesulet nev6t es sz6khelyet;

少a k6zgy現es hely6t 6s id〔蒔t;

q/ a k6zgyu嶋s levezet6 eln6kenek, a jegyz6k6nyvvezet6nek, a jegyz6k6nyv hitelesit句6nek a

nevet;

d/ a k6zgyu嶋sen leza.j lott fontosabb esemenyeket, aZ elhangzott inditvinyokat;

りa hat各rozati javaslatokat, a leadott szavazatok es ellenszavazatok, Valamint a szavazast61

tart6zkod6k sz各mat.
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A jegyz6k6nyvnek tartalmaznia kell a d6ntesre jogosult szerv d6nt6s6nek tartalmat言d6pon担t

6s hat各lyat, illetve a d6ntest tまmogat6k 6s ellenz6k szamaranyat, ha lehets6ges szem61yet.[Ectv.

37. § (3) a)pont]

A jegyz6k6nyvet a 」egyZ6k6nywezet6 6s a k6zgy現6s levezet6 eln6ke毎ja ala, 6s ket erre

megvalasztott, jelen 16v6 tag hitelesiti.

A tagok hatarozatukat a hatarozatk6pess6g megallapitds存lal figyelembe vett szavazatok

t6bbs6g6vel hozz紋meg. A hatarozat meghozatalakor nem szavazhat az,

少　akit a hatarozat k6telezettseg vagy fele16ss6g a161 mentesit vagy a jogi szem61y terhere

m各sfajta e16nyben r6szesit;

少　akivel a hatdrozat szehnt szerz6d6st ke11 k6tni;

り　aki ellen a hatdrozat ala由in pert kell inditani;

CZ/ akinek olyan hozzatartoz句a 6rdekelt a d6ntesben, aki az egyesuletnek nem tagja;

り　aki a d6ntesben 5rdekelt mas szervezettel t6bbsegi befolyason alapu16 kapcsolatban a11;

Vagy

〃　aki egy6bk6nt szem61yesen erdekelt a d6nt6sben.

A k6zgytiles hat各rozathozatalまban nem vehet r6szt az a szemely, aki vagy akinek k6zeli

hozzatartoz句a a hatarozat alapjまn

a・/ ketelezetts6g vagy fele16ss6g a161 mentestil, Vagy

b./ barmilyen mds e16nyben r6szestil, illetve a megk6tend6 jogtigyletben egyebkent erdekelt.

Nem min6sul e16nynek a k6zhaszn心szervezet cel szerinti juttat各sai kereteben a bまrki altal

megk6t6s n61ku吊genybe vehet6 nem penzbeli szolganat各s, illetve az egyestilet altal ta!拒nak, a

tagsagi jogviszony alapjin ny匂tott, 16tesit6 okiratnak megfele16 c6l szerinti juttat各s. [Ectv. 38. §

(1) es (2) bekezd6s]

A k6zgy茸les hatarozata工aZ alapszabaly vagy t rv6ny elt6r6 rendelkezese hianyat)an - egySZe-

誼sz6t6bbs6ggel, nyilt szavaz各ssal hozza. [Ectv. 37. § (2) a) pont] A k6zgy現es az 6ves besza-

mo16 j6v各hagyまsalもl az altalinos szabalyok szerint d6nt.[Ectv. 37. § (2) d) pont] Az egyesulet

alapszabalyinak m6dositas紅oz, aZ egyeSulet egyestilesehez 6s szetv各l各s各hoz a k6zgyti16s hか

rormegyedes sz6t6bbseggel hozott hatまrozata sziikseges. Az egyestilet c6匝nak m6dositasahOZ

es az egyesulet megsztineser6l sz616 k6zgy現6si d6nt6shez a szavazati joggal rendelkez6 tagok

hdrormegyedes sz6t6bbs6ggel hozott hatarozata sztiks6ges.

A k6zgy孔6si hatarozatokat a levezet6 eln6k a k6zgyu嶋sen sz6ban kihirdeti 6s az 6rintett

tag(okk)al a hatarozat meghozatalat k6vet6 8 napon bel茸l irdsban, igazolhat6 m6don is k6zli a

hatarozatnak az egyestilet honlapjan t6rten6 k6zz6tetelevel egyidQjtileg. [Ectv. 37. § (3) b) pont]

V.

Eln6ks6g

Az eln6kseg az egyesulet 5 eln6ksegi tagb61 ( eln6k , titkar, 3 eln6ksegi tag) al16竜gyvezet6 szerve,

amely d6nt mindazon k6rdesekben, amelyet jogszabaly vagy alapszabaly nem utal a k6zgy鵬s

kizまr6lagos hatask6r6be.

Az eln6kseg tagjait a k6zgyti16s v各lasztja 5 6v hatまrozott id6tartamra.

Megsz茸nik a vezet6 tiszts6gvise16i megbizatas:

a・/ a megb土zas id6tartaminak lQj細るval;
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b./ visszahivassal;

C./ 1emond各ssal;

d・/ a vezet6 tiszts6gvise16 halalaval vagy 」Ogut6d n61ktili megsztin6sevel;

e./ a vezet6 tiszts6gvise16 cselekv6k6pess6genek a tev6kenys6ge ellatas祖oz sziiks6ges k6rben

t6rt6n6 korlまtozas各val ;

f/ a vezet6 tiszts6gvise16vel szembeni kizar6 vagy 6sszeferhetetlens6gi ok bek6vetkezt6vel.

A vezet6 tisztsegvise16 megbizatdsar6l az egyestilethez cimzett, aZ egyeStilet masik vezet6

tiszts6gvise均ehez int6zett nyilatkozattal bまmikor lemondhat. Ha a 」Ogl SZemely

m振6d6kepess6ge ezt megkiv細a, a lemondas az均vezet6 tisztsegvise16 k串161esevel vagy

megvまlasztdsaval, emek hiiny各ban legk6s6bb a bQjelent6st61 sz各mitott hatvanadik napon valik

hatalyossa.

Vezet6 tisztsegvise16 az a nagyko血szem61y lehet, akinek cselekv6kepesseget a tev6kenys6ge

e11atasまhoz sz撮s6ges k6rben nem korlatozt北. Ha a vezet6 tiszts6gvise16 jogi szem61y, a 」Ogl

SZemely k6teles kije16lni azt a tem6szetes szemelyt, aki a vezet6 tiszts6gvise16i feladatokat

neveben ell細a.

A vezet6 tisztsegvise16kre vonatkoz6 szab各lyokat a kije161t szem61yre is alkalmazni kell. A

VeZet6 tisztsegvise16竜gyvezetesi feladatait szemelyesen k6teles ellatni. Nem lehet vezet6

tisztsegvise16 az, akit btincselekm6ny elk6vetese miatt joger6sen szabadsagveszt6s btintetesre

iteltek, amig a bhntetett e1661ethez fuz6d6 hatr各nyos k6vetkezmenyek a161 nem mentesdlt. Nem

lehet vezet6 tisztsegvise16 aki k6ziigyekt61 eltilt6 itelet hatalya alatt糾(Btk. 61.§ (2) bek. i)

POnt). Nem lehet vezet6 tiszts6gvise16 az, akit e foglalkozdst61 joger6sen eltiltottak. Akit
Valamely foglalkozまst61 joger6s bir6i itelettel eltiltottak, aZ eltiltas hatalya alatt az iteletben

megje161=evekenyseget folytat6 jogi szemely vezet6 tiszts6gvisel$e nem lehet. Az eltiltast

kimond6 hatarozatban megszabott id6tartamg nem lehet vezet6 tiszts6gvise16 az, akit eltiltottak

a vezet6 tiszts6gvise16i tev6kenys6gt6l.

A k6zhasznd szervezet megsztineset k6vet6 h缶om evig nem lehet mas k6zhaszn心szervezet

VeZet6　tisztsegvisel句e az a szem61y, aki korabban olyan k6zhasznd szervezet vezet6

tiszts6gvise均e volt - amak megsztines6t mege16z6 ket 6vben legalal)b egy 6vig -,

a./ amely jogut6d nelk廿l sz茸nt meg dgy, hogy az a11am上ad6- eS Vamhat6sまgrまl nyilvintartott

ad6- 6s v各mtartoz各s各t nem egyenlitette ki,

b./ amellyel szemben az allain ad6- 6s vamhat6s縫jelent6s 6sszeg茸ad6hiinyt t細fel,

C./ amellyel szemben az a11a血ad6- 6s v各mhat6s各g uzletlezaras int6zkedest alkalmazott, Vagy

bzletlezarast helyettesit6 birsagot szabott ki,

d./ amelynek ad6sz各mat az a11ami ad6- 6s vamhat6s毎az ad6z各s ren華r6l sz616 t6rv6ny

SZerint felfuggesztette vagy t6r61te.

A vezet6 tisztsegvise16, i11etve az emek je161t szem61y k6teles valamemyi ehntett k6zhasznd

SZerveZetet e16zetesen t葎koztatni arr6l, hogy ilyen tiszts6get egyidejtileg m各s k6zhasznd

SZerveZetnel is bet61t. [Ectv. 39. § (1) 6s (2) bekezd6s]

Az egyes櫨let vezet6 tiszts6gviseI6i:

Az egyes削et eln6ke:

●　Kovまcs B61各ne Pet6 Magdolna (an: Borbely Magdolna, lakik: 5126. Jaszfenyszaru,

Szabadsag血20.)

Az egyestilet titkara :

● ’famus Angela Erzs6bet (an‥ Cserh各ti Erzsebet, lakik: 5126. Jまszfenyszaru, Szent Istvまn

心t25.)
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Az egyes削et 3掩eln掘e6gi tagja :

●　Ber6nyi Ferencn6 (an: Diviti Erzs6bet, lakik: 5126. Jaszfenyszaru, Maty各s kiraly dt 16.)

●　Farkas Krist6fVince (an: Borbely Eszter, lakik: 5126. Jaszfenyszaru, Csokonai dt =.)

●　dr. SolteszAnik6 (an: Haas IIona , lakik: 1025. Budapest, Z61dlomb血2. 2/10.)

Az eln6ks6g hat各sk6r6be tartozik:

a・/ az egyesulet napl ugyeinek vitele, a hatask6r6be tartoz6竜gyekben a d6nt6sek meghozatala;

b./ a beszamo16k e16k6szit6se 6s azoknak a k6zgyd16s e16 te互esztese;

C./ az eves k61ts6gvet6s elkeszitese es amak a k6zgyu嶋s e16 terjeszt6se;

d./ az egyesuleti vagyon kezelese, a VagyOn felhaszn各lasara 6s befektetesere vonatkoz6, a

k6zgyi嶋s hatまsk6r6be nem tartoz6 d6nt6sek meghozatala es v6grehajtasa;

e./ a k6zgyu嶋s 6sszehivasa, a tagSag 6s az egyes茸let szerveinek e証esit6se;

f/ az eln6ks6g alta1 6sszehivott k6zgyu嶋s naplrendi pon函inak meghatarozdsa;

g./ r6szv6tel a k6zgy拙6sen 6s v各laszadds az egyesulettel kapcsolatos k6rd6sekre;

h./ a tagsag nyilvintart各sa;

i./ az egyesulet hatarozatainak, SZerveZeti okiratainak 6s egy6b k6nyveinek vezetese;

j ・/ az egyestilet mtik6d6s6vel kapcsolatos iratok meg6rz6se;

k./ az egyesuletet　6rint6　megsz茸nesi ok fem各llまsinak mindenkori vizsgalata　6s amak

bek6vetkezte eset6n az e t6rvenyben e16irt intezked6sek megtetele; 6s

l./a tag felv6te16r6l va16 d6nt6s, kizまrまsa , t6r16se, 6s a tagsag nyilvintartasa

m・/ d6ntes m王ndazon k6rdesben, amelyet jogszabaly vagy alapszabaly a hatask6rebe utal

n) rendezv6nyek szervezese: e16adas, SZakmai forum, kiallft各s, feln6ttk6pzes, k6z6sseg f匂leszt6

PrOgram, V缶osszepit6 akci6, tdi- 6s orszag-1Smeret,

O) egy-egy adott c6lra alakult csoport veze噂6nek megbiz各sa,

P) mas szervekben az egyesulet k6pviselet6r61 gondoskodik,

r) a vatosi 6nkom各nyzat szamara javaslati jogiva1 6l,

S) d6nt paly各zat kiir各s割oan 6s elbir各lasaban,

t) j6v各hagyja a k6zhasznd feladatokhoz kapcso16d6 irdsbeli szerz6d6seket,

ty) a v各llalkozまsok inditasa 6s anyagi k6telezetts6gv各llal各s,

u) d6ntes m王nden szamottev6 tigyben.

Az eln6kseg ti16seit sztikseg szerint, de 6vente legalまbb egy alkalommal tarja. Az eln6ksegi tilest

az eln6k legal釦’b 8 nappal az ules id6pon函e16tt kik廿ld6tt meghfv6val, els6dlegesen az

egyesulet szekhely6re hivja 6ssze irasban, lgaZOlhat6 m6don. irasbeli igazolhat6 m6don t6rt6n6

kezbesitesnek min6sul: Pl・非nlott vagy tertivev6nyes kiildem6nyk6nt, tOV徹)ba a tagnak az

elektronikus levelez6si cim6re t6rt6n6 kezbesites azzal, hogy a k6zbesit6s visszaigazolasra

ke誼寄6n (elektronikus tchiveveny). Az eln6ksegi ti16s a szem61y beazonositまsまra alkalmas ,

elektronikus m6don is megtarthat6 (pl. skype, ZOOm Stb). Ebben az esetben ezen t6nyt a

meghiv6ban fel kell t茸ntethi 6s a linket a meghiv6nak tartalmaznia kell.

Az eln6ksegi u嶋sre sz616 meghiv6 tartalmazza az egyesulet nevet, SZ6khely6t, aZ eln6ks6gi tiles

hely6t, idejet 6s a javasolt naplrendi pontokat. A naplrendi pontokat a meghiv6ban legalabb

Olyan r6szletezettseggel kell r6gziteni, hogy az eln6ks6gi tagok拙各spontjukat kialakithass各k.

Az eln6ksegi dlesre sz616 meghiv6t az egyesulet szekhelyen 6s honlapj各n nyilvinoss縫ra kell

hozni.

Az eln6ks6g u嶋sei nyilvまnosak, amely nyilvinoss各g 」OgSZabまlyban meghatarozott esetekben

korlatozhat6. [Ectv. 37. § (1) bekezdes]

Az eln6ks6g hatarozatat egyszeIii sz6t6bbs6ggel, nyilt szavaz各ssal hozza・ Az eln6ks6g

hatarozatk6pes, ha ti16sen a szavazati jog各ban nem korlatozott eln6ksegi tagok t6bb mint a fele
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jelen van. Ket eln6ks6gi tag jelen16te eseten kizdr6lag egyhangulag hozhat6 hatarozat.

A hatarozat meghozatalakor nem szavazhat az,

少　akit a hatarozat k6telezettseg vagy fele16ss6g a161 mentesit vagy a jogi szemely terh6re

m各sfajta e16nyben r6szesit;

り　akivel a hat各rozat szerint szerz6d6st kell k6tni;

り　aki ellen a hatまrozat alapjin pert kell inditani;

CZ/ akinek olyan hozzまtartoz句a 6rdekelt a d6ntesben, aki az egyestiletnek nem tagja;

り　aki a d6ntesben 6rdekelt mas szervezettel t6bbs6gi befolydson alapu16 kapcsolatban all;

Vagy

"　aki egyebkent szem61yesen 6rdekelt a d6ntesben.

Az eln6ks6g hatarozathozatalaban nem Vehet r6szt az a szem61y, aki vagy akinek k6zeli

hozzatartoz句a a hatarozat alapjin

a./ k6telezetts6g vagy fele16ss6g a16l mentesul, Vagy

b./ bamrilyen mds e16nyben r6szestil, illetve a megk6tend6 jogtigyletben egy6bk6nt 6rdekelt.

Nem min6stil e16nynek a k6zhaszn心szervezet c6l szerinti juttatasai keret6ben a balki altal

megk6t6s n61k竜l ig6nybe vehet6 nem penzbeli szolgaltat各s, illetve az egyesulet altal tagj各nak, a

tagsagi jogviszony alapjan ny可tott, letesit6 okiratnak megfele16 c6l szerinti juttat各s. [Ectv. 38. §

(l) 6s (2) bekezd6s]

Az eln6ksegi ti16sr61 jegyz6k6nyvet kell felvemi, amelyet a jelen16v6 eln6ks6gi tagok imak alま.

A jegyz6k6nyv tartalmazza a hat各rozatok sorszam各t, a d6ntesenek tartalm各t言d6pon担t 6s

hat各lyまt, illetve a d6nt6st t各mogat6k 6s e11enz6k szamarinyat (ha lehets6ges, SZemely6t).

Az eln6ks6g hatarozatait az eln6ks6gi ti16sen sz6ban kihirdeti 6s az erintet=ag(okk)al a

hatarozat meghozatalat k6vet6　8　napon bel竜l irまsban, igazolhat6　m6don is k6zli a

hatarozatoknak az egyesulet honlapjまn t6rt6n6 k6zzetetelevel egyidc潰vleg. [Ectv. 37. § (3) b)

pont]

VI.

Az egyesiilet k6pviselete

Az egyeSulet kepviseletere az eln6k 6na116an jogosult. Kiv6ve bankszamla feletti rendelke-

ZeSl」Og.

Az egyestilet kepviseletet az eln6k akad各lyoztat各sa eseten a titk各r l帥a el.

Bankszamla feletti rendelkezeshez az eln6k mellett a titkまr vagy a banknal bQjelen-

tett eln6ksegi tag Farkas Krist6f Vince egytittes al託rasa sz血kseges.

VIⅡ.

Az Ellen6rz6 Bizottsag

K6telez6 ellen6rz6bizottsagot 16trehozni, ha a tagok t6bb, mint fele nem tem6szetes szem61y,

Vagy ha a tags縫16tsz各ma a szaz fot meghala句a. Az alapszabaly ett61 elter6 rendelkez6se

A bizottsie tagjai: 1 fo eln6k 2 fo tag, melyet az egyestilet tagjai 5 6vre valasztanak nyilt sza-

vaz各ssal.
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A bizotts縫feladata az egyesuleti szervek, Valamint a jogszabalyok, aZ alapszabaly 6s az

egyesiileti hatarozatok vegrehajt各sinak, betartasinak ellen6rz6se.

Az ellen6rz6si bizotts盃g eIn6ke 6s tagjai :

(1)Az Ellen6rz6 Bizottsag vezet(小e 6s tagjai az Egyesuletben mds tisztseget nem viselhet. A

Bizotts各gnak nem lehet tagja az Egyes廿lettel munkaviszonyban a116, aZ Egyesuletben gazda-

S縫i feladatokat ellat6 szem61y, aki az Eln6ks6g taf拒val言1l. a Sz6vetsegn61 gazdasagi felada-

tokat ellat6 szem611yel hozzatartoz6i kapcsolatban a11. A Bizottsie tagjai nem lehetnek egy-

masnak hozzatartoz6i.

(3) Az Ellen6rz6 Bizotts纏tevekenys6g6t a Bizotts鳴vezet句e irinyitja.

(4) Az Ellen6rz6 Bizottsie 6ves ellen6rz6si terv ala函n dolgozik, melyr61 az Egyes廿let El-

n6ks6g6t igazolhat6 m6don t華koztatj a.

(5) Az E11en6rz6 Bizotts縫feladata:

a) az Egyesulet p6nz- 6s vagyonkeze16s6nek vizsgalata,

b) a tarsadalmi szervek gazdalkodasまra vonatkoz6 jogszabalyok 6s egyeb k6telez6 e16irasok

betartasanak ellen6rz6se,

C) a tagdijak befizetes6nek e11en6rz6se,

d) az 6ves m6rleg felhlvizsgalata,

e) a gazdalkodas c6lszer茸s6g6nek, SZabalyszerds6g6nek, aZ e16ir各nyzott bev6telek 6s kiadasok

te面esit6s6nek 6venkenti vizsgalata,

f) a bizonylati fegyelem betartasinak ellen6rz6se,

g) a sz6vets6gi vagyon meg6vasa 6rdek6ben sztiks6ges int6zked6sek megt6te16nek ellen6r-

h) Az Egyesulet adminisztrativ ren(匝nek meg6rz6se 6rdek6ben ellen6rzi az egyestileti iratok-

ba t6rt6n6 tagi betekint6seket.

(6) Az E11en6rz6 Bizotts縫tagjai feladataik ellatasa sorin jogosultak az Egyes融et gazdalko-

ddsaval kapcsolatosan bamely iratba betekinteni, aZ Egyestilet tiszts6gvise16it61 td蒔koztatast

kemi.

(7) Az ellen6rz6sek megkezd6s6r61 az Ellen6rz6 Bizotts縫eln6ke t卸koztatni k6teles az

Egyesulet eln6k6t・ Az ellen6rz6s sorin az E11en6rz6 Bizotts各g a p6nz茸gyi-gaZdas各gi, ill. a

bels6 ellen6rz6sre vonatkoz6 szabalyok szerint jdr el.

(8) Az e11en6rzes tapasztalatair61 a Bizottsie eln6ke a vizsgalat be呵ez6s6t61 sz各mitott 1 5

napon be皿的6koztatja az Eln6kseget. Ha a vizsgalat szabalytalans各got vagy rendelleness6-

get allapit meg, egydttal emek megsz茸ntet6s6re is fel ke11 hivnia a figyelmet・

(9) A vizsgalatot k6vet6 intezked6si terv v6greha函sat az abban meghatarozott hat各rid6 eltel-

t6vel sz各mitott 30 napon beltil az Ellen6rz6 Bizotts毎ut6vizsgalat keret6ben ellen6rizheti.

(1 0) Az Ellen6rz6 Bizotts縫vizsgalatair61 k6sz廿lt jelent6sekbe az Egyestilet tagjai betekint-

hetnek.

(1 1) E hat缶d6 eredm6nytelen eltelte eset6n a vezet6 szerv 6sszehivas壷a az ellen6rz6 bizott-

Sag lS JOgOSult・ Ha az arra 」OgOSult szerv a t rv6nyes m茸k6d6s helyre糾it各sa 6rdek6ben sz茸k-

S6ges int6zked6seket nem teszi meg, aZ ellen6rz6 bizotts縫k6teles halad6ktalanul ertesiteni a

t rvenyessegi feltigyeletet ellat6 szervet.

( 12) Az ellen6rz6 bizottsag hat各rozatk6pes, ha valamennyi tagja jelen van. A hatarozatkepte-

lens6g miatt elhalasztott u16st max 3-15 nap k6z6tt亘yra 6ssze ke11 hivni. Az ellen6rz6 bizott-

Sag hat各rozatait nyilt szavaz各ssal, egySZerti sz6t6bbs6ggel hozza. Az e11en6rz6 bizottsag u嶋-

Seinek 6sszehivasara az ellen6rz6 bizottsag eln6ke jogosult. A bizottsまg szcks6g szerint, de

egy 6vben legalabb 2 alkalommal u嶋sezik’m嵐6d6s6re az Eln6ks6g mck6des6nek szabalyait

kell alkalmazni・ Rendkivuli u嶋st kel1 6sszehivni, ha azt az eln6k vagy legal徹)b 2 eln6ks6gi

tag, Vagy a fel竜gye16 szerv /vagy a bir6sag az ok 6s c6l megje1616sevel inditvinyozza. A bi-

ZOttS各g u嶋seit a bizottsagi eln6k hi、佃6ssze. Az dles hely6r6l, id6pon匝r61 6s a megtargya-
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1and6 k6rd6sekr6l - aZ e16terjesztesek megk竜ld6s6vel - legalabb egy h知el kor各bban igazolha-

t6 m6don ertesiteni kell a bizottsag tagjait 6s a meghivottakat. Halaszthatatlanul sdrg6s eset-

ben az eln6k r6videbb hat誼d6t is megallapithat.

(1 3) Az Ellen6rz6 Bizotts鳴tev6kenys6g6r61 a Bizotts縫eln6ke az Egyestilet k6zgy茸16s6nek

k6teles beszamolni.

(1 4) Amemyiben az Ellen6rz6 Bizotts縫eln6ke, Vagy bamely tagja az Eln6ks6get az

Ellen6rz6 Bizotts毎mtik6d6s-k6ptelens6g6r61 t句6kozta串o az Eln6ks6g k6teles err61

a tagokat haladcktalanul e証esiteni.

( 1 5) A d6nteshoz6 szerv hatarozat meghozatalakor nem szavazhat:

少akit a hatarozat k6telezetts6g vagy fele16sseg a16l mentesit vagy ajogi szem61y terh6-

mas軸ta e16nyben r6szesit;

りakivel a hatarozat szerint szerz6d6st kell k6tni;

りaki ellen a hatarozat alapjin pert kell inditani;

CZ) akinek olyan hozzatartoz句a 6rdekelt a d6nt6sben, aki a jogi szem61ynek nem tagja

Vagy

alapit句a;

りaki a d6ntesben 6rdekelt mds szervezettel t6bbs6gi befoly各son alapu16 kapcsolatban

a11; Vagy

" aki egy6bk6nt szem61yesen 6rdekelt a d6nt6sben.

Az elIen rz6 bizottsagi tagsag megsz色nik :

少hatarozott id〔担megbizatas eset6n a megbizas id6tartam各nak l〔函rtaval;

少megsztintet6 felt6telhez k6t6tt megbizatas eseten a feltetel bek6vetkez6s6vel;

りvisszahivassal;

d) lemondassal;

りa vezet6 tiszts6gvise16 halalaval vagy jogut6d n61kuli megsz茸n6s6vel;

" a vezet6 tiszts6gvise16 cselekv6kepessegenek a tev6kenysege ellatas祖oz szcks6ges

k6rben t6rten6 korlatozas各val;

g/ a vezet6 tiszts6gvise16vel szembeni kiz紅6 vagy 6sszeferhetetlens6gi ok

b ek6vetkezt6vel ,

A k6zgy鵬s kiz紅61agos hatask6r6be tartoz6 d6nt6ssel - a tagOk legalabb 2/3 -a , Vagy leg-

alabb 2 bizotts縫i tag inditvinydra葛Visszahivha函a bizotts縫tagjat , amemyiben felhiv各s

e11en6re is a tiszts6g6ve1 6sszefugg6sben az Egyes竜let ce巧ait veszelyeztet6 magatartast tandsit

A bizottsagi tag megbizat各sdr61 az egyesulet vezet6 tiszts6gvisel(蒔hez (eln6k) int6zett nyi-

1atkozattal bdrmikor lemondhat.

(16) Nem lehet a fel廿gve16 szerv eln6ke vaav tagia, illetve k6nywizsgal句a az a szem61y, aki

a) a legfobb szerv, illetve az竜gyintez6 6s k6pviseleti szerv eln6ke vagy tagja (ide nem 6rt¥′e

az sz6vets6g legfobb szerv6nek azon tagjait, akik tiszts6get nem t61tenek be),

b) a k6zhaszn心szervezettel a megbizat各sin kiviili m各s tev6kenys6g ki珂t6s6re iranyu16 mun-

kaviszonyban vagy munkav6gz6sre iranyu16 egy6b jogvISZOnyban a11, ha jogszab各ly mask6pp

nem rendelkezik,

C) a k6zhaszn心szervezet cel szerinti juttatdsab61 r6szestil - kiv6ve a barki altal megk6tes nel-

k茸l ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli szolgaltatasokat, 6s az egyesulet altal tagj各nak a tags縫i jog-
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Viszony alapjan a 16tesit6 okiratban foglaltaknak megfele16en ny向tott alapc61 szerinti juttatast

-,illetve

d) az a)一C) pontban meghatarozott szem61yek k6zeli hozzatartoz句a.

(1 7)A k6zhasznd szervezet megsz血6s6t k6vet6 h各rom 6vig nem lehet mds k6zhaszn心szerve-

Zet VeZet6 tiszts6gvisel句e az a szem61y, aki korまbban olyan k6zhasznd szervezet vezet6 tiszt-

S6gvisel句e volt - amak megsz血6s6t mege16z6 k6t 6vben legalabb egy evlg -,

a) amely jogut6d n61kul sz茸nt meg項ey, hogy az a11ami ad6- 6s vamhat6s縫nal nyilvまntartott

ad6- 6s v各mtartoz各sat nem egyenlitette ki,

b) ame11yel szemben az allami ad6- 6s vamhat6s各g jelent6s 6sszeg茸ad6hianyt tart fel,

C) amellyel szemben az a11ami ad6- 6s vamhat6sag心zletlez各ras int6zked6st alkalmazott, Vagy

竜zletlezdrast helyettesit6 birsieot szabott ki,

d) amelynek ad6sz各mat az餌ami ad6- 6s vamhat6sie az ad6zas rendjer61 sz616 t6rv6ny sze-

rint felfuggesztette, illet61eg t6r61te.

A vezet6 tiszts6gvise16 az dgyvezet6si tevekenys6ge soran a JOgl SZem61ynek okozott kdrokch

a szerz6desszeg6ssel okozott kar6rt va16 fele16ss6g szabalyai szerint felel a JOgl SZem611yel

SZemben.

Vezet6 tiszts6gvise16 az a nagykord szem61y lehet’akinek cselekv6k6pesseget a tevekeny-

S6ge ell各tdsahOZ SZiiks6ges k6rden nem korlatozt牝.

Nem lehet vezet6 tisztsegvise16 az, akit b茸ncselekm6ny elk6vet6se miatt joger6sen szabad-

Sieveszt6s btintetesre it61tek, amig a bdntetett e1篤1ethez fuz6d6 hatranyos k6vetkezm6nyek

a161 nem mentestilt.

Nem lehet vezet6 tiszts6gvise16 az, akit e foglalkozdst61 joger6sen eltiltottak. Akit valamely

foglalkozdst61 joger6s bir6i it6lettel eltiltottak, aZ eltiltas hatalya alatt az iteletben megje161t

tev6kenyseget folytat6 jogi szem61y vezet6 tiszts6gvisel句e nem lehet.

Az eltiltast kimond6 hatarozatban megszabott id6tartamig nem lehet vezet6 tiszts6gvise16

az, akit eltiltottak a vezet6 tiszts6gvise16i tev6kenys6gt61.

IX.

A tiszts6gvise16k

A tisztsegvise16ket a K6zgytiles a nepfoiskolai mozgalomban kiemelked6 tevekenyse-

get vegz6 szemelyek k6ztil nyilt szavazassal valasztja meg 5 evre.

Az egyestilet Eln6ke:

a. Kepviseli az egyestiletet, amely kepviseletre 6nal16an jogosult. Kiveve bank-

SZamla feletti rendelkezesi jog.

b. Osszehivja es vezeti a K6zgytllest, beszamol a K6zgytilesnek az Eln6kseg teve-

kenyseger61.

C・ Iranyitja es ellen6rzi az egyestilet Alapszab卦ya ce担nak megfele16 tev6kenyse-

get, koordin却a az egyesiilet bels6 szervezetenek munkajat, kezeli az egyeSiilet

irata王t.

d. A kije161t tisztsegvise16vel egytitt utalvanyozasi jogot gyakorol.

e. Alai寄a az egyestilet szerz6deseit es okiratait, munkま1tat6i jogot fry“akorol.

f. Akadalyoztata.sa eseten az Eln6kseg bまrmely tagjat megbizha匂a.

g・ Gondoskodik jelen Alapszabaly szehnti k6zzeteteli k6telezettseg te巧es壬teser61.
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Az egyestilet Titkara:

a. A test乱et hatまrozatainak es az egyestilet c帥alnak megfele16en folyamatosan

intezi az tigyeket a ket k6zgytiles k6z6tt, Segiti az eln6k6t feladatainak ellatasa-

ban. Az eln6k akadalyoztat各sa eseten 6nal16 kepviseleti joggal rendelkezik az egyesulet k6pvi-

Seletere. Banksz各mla feletti rendelkez6si joga van az eln6kkel egytittesen.

b. E16kesziti az eln6ksegi tileseket, gOndoskodik a hatまrozatok vegrehajta,Sar61.

C. Vegzi az egyestilet igazgatasi, SZerveZeSi teend6it, iranyitja az tigykezelest es a

levelezest.

d. K6teles haladektalan山b句egyezni a Hatarozatok Taraba az Eln6kseg 6s a K6z-

gytiles altal hozott hatarozatokat. Ennek tartalmaznia kell a hatarozat tartal-
mat, id6pon匂at, hatalya-t eS a SZaVaZatOk arまnya.t, a mellette es ellene szavaz6k

SZ各ma.t.

A tisztsegvise16k gondoskodnak a vezet6 szervek hatまrozatalnak nyilvanossagra ho-

Zatali m6句ir61 a tまrsasa.g honlapj in, illetve hirlevelekben va16 nyilvまnos k6zleser61.

X.

Az egyesiilet gazd乱kodasa

Az Egyes蘭et k6zgy茸16s altal j6v組agyott 6 v e s k61ts6gvet6s alapj各n gazdalkodik az Ectv,

6s a kapcso16d6 hat各lyos jogszabalyok宜gyelembev6te16vel.

10/1. AZ EGYESULETVAGYONI. PENZUGYI F O RRÅ s AI :

1.) Az egyesulet a 16tesit6 okirat各ban meghat缶ozott c61 megva16sitasa erdekeben vagyoniva1 6n各l-

16an gazdまlkodik.

2.) Az egyesulet tartoz各saiert saj各t vagyonival felel. Az egyestilet alapit6i, ta由ai - a VagyOni hozza-

jarulasまnak megfizetesen t心l - a SZerveZet tartOZaSai6rt sz直t vagyonival nem felel.

3.)　Az egyeshlet a 16tesit6 0kiratban meghatarozott c6l szerinti tevekenys6get (a tov各bbiakban:

alapc61 szerinti tev6kenys6g) - k6zhasznd szervezet eseteben, idee証ve a k6zhasznd tev6keny-

S6get is - folytathat 6s - C6Ua megva16sitasa gazdas細felt6teleinek biztosit各sa 6rdekeben -

gazdasagi-Vallalkozdsi tevekenys6get is v6gezhet, amemyiben ez az alapc6l szehnti tev6keny-

S6g6t nem vesz61yezteti.

4.) Az egyesulet csak olyan m6don vehet fel h克elt 6s vallalhat k6telezettseget, anely nem veszelyez-

teti az alapcel szerinti tev6kenyseg6nek ellatまsまt 6s mtik6desenek femtartasat.

5 )　Az egyesulet:

a) alapcel szerinti (k6zhasznd), 6s

b) gazdas縫i-V糾alkoz各si tev6kenys6get folytathat.

6・)　Az egyesulet vagyon各t a 3.) szerint folytatott gazdasagi-Vallalkozdsi tevekenys6g eredm6nye is

gyarapithatj a.

7.)　Az egyesulet bev6te書ei:

a) egyesulet eseteben 6ves tagd缶melynek mert6k6t a k6zgy現es foga句a el tまrgy6v janudr

3l-ig

a.a.) egyestileti hozzajまrulas, rendkivuli egyestileti hozz勾am1まs, melyet az egyesulet

k6zgyti16se hataroz meg t缶gyev januまr 3 1 -ig.

b) gazdas縫i-Vallalkoz各si tevekenys6gb61 (szolgaltatまs ny巾tas各b61) sz各maz6 bevetel;

C) a k61ts6gvetesi tまmogatas:

C.a) a p各ly各zat小舟n valamint egyedi d6nt6ssel kapott k61ts6gvet6si tamogatas;

C.b) az Eur6pai Uni6 strukturalis alapjaib6l, illetve a Kohezi6s Alapb6l szamaz6, a

k61ts6gvetesb61 j uttatott t各mogatas;
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C.C) az Eur6pai Uni6 k61ts6gveteseb61 vagy mas allamt6l, nemZetk6zi szervezett6l

SZ各maZ6 tamogat各s;

C.d) a szemelyi j6vedelemad6 meghatarozott r6sz6nek az ad6z6 rendelkez6se szerint

kiutalt 6sszege;

d) az allamh宛tartas alrendszereib61 k6zszolgaltatasi szerz6des ellen6rt6kekent szerzett be-

V6tel;

e) m各s szervezett6l, illetve maginszem61yt61 kapott adominy;

f) befektetesi tev6kenys6gb61 sz各maz6 bev6tel;

g) az a)一f) pontok alまnem tartoz6 egy6b bevetel.

8.) Az egyes削et k61ts6gei, raforditasai (kiadasai):

a) alapcel szerinti (k6zhasznrD tev6kenys6ghez k6zvetlentil kapcso16d6 k61ts6gek;

b) gazdas縫i vallalkozdsi tev6kenys6ghez (szolgaltatまs n)旬t各s組oz) k6zvetlentil kapcso16d6

k61ts6gek;

C) az egyestilet szerveinek, SZerveZet6nek mtik6desi k61tsegei (ideertve az adminisztraci6

k61ts6geit 6s az egy6b felmeriilt k6zvetett k61tsegeket), Valamint a t6bb tev6kenys6ghez

hasznalt immateri各lis javak 6s targyi eszk6z6k 6rt6kcs6kken6si leir各sa;

d) az a)-C) pontok alinem tartoz6 egy6b k61tseg.

9.)　Az egyesulet bev6teleit a 7. bekezd6s szerinti r6szletez6sben, k61ts6geit ratbrditasait (kiadasait)

a 8. bekezd6s szehnti r6szletezesben elku16nitetten, a SZamViteli e16irasok szerint ta巾a nyilv各n.

10.) Az egyes茸let 8. bekezdes c) 6s d) pon函SZerinti k61ts6geit, riferditdsait (kiad各sait) alapcel sze-

rinti tev6kenyseg 6s a gazdasagi-Va11alkoz各si tevekenys6g, tOVabba k6zhasznd jogallas eset6n a

k6zhaszn心tev6kenyseg k6z6tt az e16z6ekben felsorolt tev6kenys6gek drbev6te16nek (bev6te16-

nek) arinyaban kel1 6vente megosztani.

1 1 ・) Az egyes茸let a gazdasagi-Vallalkozdsi tev6kenysegge1 6sszefugg6 imnateri各lis javak 6s a targyi

eszk6z6k細ekcs6kken6si le王rdsat tarsas各gi ad6 alapj各nak meghatarozdsakor a tarsas各gi ad6r61

es az oszta16kad6r6l sz616 t6rv6ny szerint veheti figyelembe. Az egyesulet javdra adomまnygylU-

t6 tev6kenyseg folytathat6.

12.)　a.) Az egyes心let neveben vagy jav各ra t餌6n6 adominygy均tes nem jarhat az adominyoz6k,

i11etve mas szemelyek zavardsaval, a SZem61yhez fuz6d6 jogok 6s az emberi m61t6s縫s6-

relmevel.

b.) Az egyestilet nev6ben vagy jav各ra t6rt6n6 adomまnygytijt6s csak a civil szervezet ir各sbeli

meghatalmaz各sa ala函n vegezhet6.

1 3.) Az egyestilet reszere juttatott adominyokat az adominyoz6 nyilvintartasaba be各mtott k6nyv

SZerinti, emek hiまnyaban a szokasos plaCi dron kell nyilvintartasba vemi.

14.)　a.) A k6zhasznd szervezet-egyeSulet a gazdalkod各sa sorin elch eredmeny6t nem osztha串fel,

azt letesit6 okirat細an meghatまrozott k6zhaszn心tev6kenys6gere kell forditania.

b.) A k6zhasznd szervezet az egyestilet a vezet6 tiszts6gvise16t, a tまmOgat6t, aZ 6nkentest, Va-

1amint e szem61yek k6zeli hozz各tartoz(預t - a b各rki altal megk6t6s n61kul ig6nybe vehet6

SZOlgaltatまsok, illetve az egyesulet altal ta〔拒nak a tags各gi jogvISZOny alapjねny匂tott, 1ete-

Sit6 okiratnak megfele16 juttat各sok kiv6televel - Cel szerinti juttatまsban nem reszesitheti.

15・) a.) A k6zhasznd szervezet az egyestilet bまmely c61 szerinti juttatasat - a 16tesit6 okiratban meg-

hatarozott szabalyok szerlnt - Paly各zathoz k6theti. Ebben az esetben a palyazati felhivまs

nem tartalmazhat olyan felt6teleket, amelyekb6l - aZ eSet 6sszes k6hilm6nyeinek m6rlege-

16sevel - meg各llapithat6, hogy a pまlyazatnak e16re meghatarozott nyertese van (szinlelt pか

Iy各zat).

b.) Szinlelt p各ly各zat a c6l szehnti juttat各s alapjful nem szolgalhat.

1 6.) a.) A k6zhaszn心szervezet az egyestilet valt6t, illetve m各s hitelviszonyt megtestesit6 ert6kpapirt

nem bocsまthat ki.

b.) A k6zhasznd szervezet gazdas各gi-Vallalkozまsi tev6kenys6g6nek f匂lesztesehez k6zhaszn心

tevekenys6g6t vesz61yeztet6 me証ekti hitelt nem vehet fel.

1 7.) A befektet6si tev6kenys6get vegz6 k6zhasznh szervezetnek befektetesi szabalyzatot kell k6szite-

nie, amelyet a legfobb szerv - ha ilyet 16trehoztak - a felhgye16 szerv v6lem6ny6nek kik6res6t k6-

Vet6en fogad el.
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18.) a.) A k6zhasznd szervezet az egyesd1et k6teles a besz各mo16 j6vahagyaSaVal egyidejtileg k6z-

haszn心s縫i mel16kletet kesziteni, amelyet a beszまmo16val azonos m6don k6teles let6tbe he-

1yezni 6s k6zzetemi.

b.) A k6zhasznh szervezet az egyestilet besz各mol毎ba bまrki betekinthet, illetve abb61 saj各t k61t-

S6g6re m各solatot k6szithet.

19.) a) Az egyesulet k6teles a j6vahagydsra jogosult testulet altal elfogadott beszamol旬vt, Valamint

k6zhaszn心s各gi mellcklet6t - k6telez6 k6nywizsgalat eset6n a k6nywizsga16i z缶ad6kot

Vagy a Z各rad6k megadasinak elutasitas各t is tartalmaz6 fuggetlen k6nywIZSgま16i jelent6ssel

egy也tt - aZ adott心zleti 6vmerleg fordu16napjat k6vet6 6t6dik h6nap utoIs6 napjalg let6tbe

helyezni 6s k6zz6temi, k6telez6 k6nyvvIZSgalat eset6n ugyanolyan fomaban 6s tartalom-

mal, m上nt amelynek ala函n a k6nywizsgま16 a beszまmo16t fel茸lvizsgalta.

b.) Az egyesulet az a.) bekezd6s szerinti k6telezetts6g6nek a civil szervezetek bir6sag nyilvan-

tartasまr61 6s az ezze1 6sszefugg6 e匝rまsi szabalyokr61 sz616 t6rvenyben meghatarozott m6-

don tesz eleget.

C・) A letetbe helyezett beszamo16t, Valamint k6zhasznds縫i mel16kletet a civil szervezetek bir6-

Sagl nyilvintartまs各r61 6s az ezze1 6sszefugg6 e匝r各si szabalyokr6l sz616 t6rvenyben megha-

tまrozott m6don kell k6zz6temi, Valamint adatainak lek6rdez6s6t a Civil Informaci6s Portal

szまmara lehet6v6 kell termi.

d.) Az egyesulet sajat ho血appal rendelkezik, a k6zzet6teli k6telezetts6g kite卓ed a beszamo16,

Valamint k6zhaszndsisi mel16klet s串t honlapon (www.szolnokinagycsalados.hu) t6rten6

elhelyez6s6re is. Az egyes茸let a s句at honlapon k6zz6tett adatok folyamatos megtekinthet6-

Seg6t legalまbb a k6zz6tetelt k6vet6 masodik tizleti 6vre vonatkoz6 adatok k6zz6tete16ig biz-

tos坤a.

e.) Ha az egyesulet a beszまmo16val, Valamint k6zhaszndsagi melleklettel kapcsolatos a, b, C, d ,

bekezdes szerinti k6telezetts6get elmulasz寄a 6s azt egy 6ven beltil nem p6to巧a, a bir6sまg

t rv6nyess6gi ellen6rzesi e担r各s lefolytatasa ce輝b61 6rtes王ti az iigy6szs6get.

f) Az egyes。let a beszinol旬vra egyebekben a szinvitelr6l sz616 t6rveny, Valamint az amak

felhatalmazasa alapjan kiadott kominyrendelet e16irasait kell alkalmaznl.

20・) Az Egyesdlet p6nzeszk6zeit penzint6zettel k6t6tt szerz6des alapj毎szamlin is kezeli. Az Egye-

Stilet banksz各m均a(i) felett a rendelkezesi jogot az eln6k 6s a titkat egytittesen, Vagy aZ eln6k

6s a megje161t eln6ks6gi tag ( Farkas Krist6f Vince) egyuttesen. A kifizetesek is ez alapjin tel-

jesithet6ek. Az egyesulet k61tsegveteseben e16irまnyzott 6sszegek rendeltet6sszerii es a minden-

kori p6nzugyi e16irasoknak megfele16 felhasznalasdert az eln6k , titkat 6s a kije161t eln6ks6gi

tag fele16s. Az egyestilet penzeszk6zeit hazip6nzt各rban is kezeli, melynek vezet6s6r61 ill. a ha-

Zip6nztar vezet6ser61 az egyestilet dn. p6nzkeze16si szabalyzata rendelkezik.

a) : Egyesulet vagyona lehet :

- keszp6nz (bankbetet es foly6szamlin lev6 6sszeg) k6szp6nzre sz616 k6veteles

- 6rtekpapir

- ingatlan 6s egy6b ing6 vagyon

- VagyOni ert6k印Og

4/2. Gazdalkoddsr61 z ir s z各m ad各s tk6szit ak6zgyu嶋s r6sz6re・

a.　Az Egyestilet 201 2. janu缶l -t61 kett6s k6nywezet6st alkalmaz,

az Ectv. 27. §. (2) bekezd6s6nek megfele16en.

P6nz竜gyi feladatait az eln6ks6g altal kidolgozott 6s j6v組agyott

PENZKEZELESI UTASITAS alapjin v6gzi.

AZ EGYESULET FELUGYELETE:

[A jogi szem61y t rv6nyess6gi fel輝gyelete】
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( 1) A jogi szem61yek feletti altalanos t6rv6nyess6gi fel廿gyeletet a jogi szem61yt nyilvantart6

bir6s縫l的a el・ A t6rv6nyess6gi fel竜gyeleti jogk6r nem teIjed ki olyan竜gyekre, amelyekben

mas bir6s各gi vagy k6zigazgatasi hat6sagi e匝r各snak van helye. A t6rvenyess6gi felugyelet

nem irinyulhat a JOgl SZem61y d6nteseinek gazdasieoss各gi, Celszertis6gi szempontb6l va16

feltilvizsgalatara.

(2) Ha a t rv6nyes m【ik6d6s helyrea11itasa 6rdek6ben tett int6zked6sek nem vezetnek ered-

m6nyre, a nyilvintart6 bfr6sag megsz血teti a jogi szem61yt

XI.

Az egyesiilet megsz且n6se

VI. [Jogut6dlassal t6rt6n6 megsz[ines]

Egyes測et csak egyesulettel egyes厳lhet 6s csak egyes即etekre valhat sz6t・

【A jogut6d n6Iktili megsz〔in6s okail

A jogi szem61y jogut6d n61kuli megsz血6s6nek altalinos esetein tdl az egyes竜let jogut6d n61-

kul megsz茸nik, ha

a) az egyesulet megva16sitotta c糾えt vagy az egyesulet c6Ljまnak megva16sitasa lehetetlem6

Valt, 6s可c61t nem hataroztak meg; Vagy

b) az egyesulet tagjainak sz各ma hat h6napon kereszt竜l nem 6ri el a tiz fot.

【Rendelkez6s a fennmarad6 vagyonr61i

Az egyestilet jogut6d n61k皿megsz血6se eset6n a hitelez6k k6veteleseinek kiegyenl王t6se utin

femmarad6 vagyont az alapszabalyban meghatdrozott (Iglice Folk16r Kulturalis Alapitviny)

k6zhaszn心szervezetnek kell atadni.

(2) A fenrmarad6 vagyon sorsalもl a nyilvintart6 bir6s縫a t6r16st kimond6 hat各rozataban ren-

delkezik, a VagyOnatruhazas te面esit6s6re sz撮s6g eset6n茸gygondnokot rendel ki. A vagyon

feletti rendelkez6si jog az egyesulet t6rlesevel sz拙at az亘y jogosultra.

[A vezet6 tiszts6gvise16k fele16ss6ge jogut6d n61k皿megsz血es eset6n]

(1) Az egyesulet jogut6d n61k皿megsz血6se utin a vezet6 tiszts6gvise16kkel szemben e mi-

n6s6g廿kben az egyesuletnek okozott kdrok miatti ka龍rit6si ig6nyt - a joger6s bir6s縫i t6r16s-

t61 sz各mitott egy 6ven be皿- aZ egyeSulet t6r16s6nek id6pon串ban tags縫i jogviszonyban a116

tag vagy az ervenyesitheti’akinek a r6sz6re a megszth6skor fenrmarad6 egyesuleti vagyont at

ke11ett adni, Vagy ha lett volna vagyon, at kellett volna adni.

Ha az egyes蘭et jogut6d n61k廿l megsz血ik, a hitelez6k kielegitetlen k6vetelesck erqi6ig k征e-

ritesi ig6nyt 6rvenyesithetnek az egyestilet vezet6 tiszts6gvise16ivel szemben a szerz6d6sen

k揃l okozott kalok卸va16 fele16ss6g szab各lyai szerint’ha a vezet6 tiszts6gvise16 az egyesti-

1et fizet6sk6ptelens6g6vel fenyeget6 helyzet beallta utan a hitelez6i 6rdekeket nem vette figye-

lembe. Ez a rendelkez6s v6gelszamolassal t6rt6n6 megszth6s eset6n nem alkalmazhat6.

XII.
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Z各r6 rendelkez6s

Az egyesulet szervei altal hozott jog- Vagy alapszabalysert6 hatarozat megsemmisit6se irint

bamely tag - a hatarozat tudomasdra jutdsar6l sz各mitott haminc napos JOgVeSZt6 hat誼d6ben

- Pert indithat・ A perinditas a hatarozat v6grehajtdsat nem gato巧a, a bir6s縫azonban indokolt

esetben喜a tag k6relm6re喜a hatarozat v6greha函sat fe胤ggesztheti. A per a t rv6nysz6k ha-

task6r6be tartozik.

ZARADEK: Az egyesulet k6zgyti16se a jelen 2020.09.28 na函n kelt m6dositott egys6ges

SZerkezetbe foglalt alapszabalyat a k6zgyu嶋si hatarozatival elfogadta. A m6dositasokat pi-

rosszimel je161tuk, a t6r16seket az egys6ges szerkezetti m6dositott alapszabaly mdr nem tar-

talmazza・ Okai: SZem61yi valtoz各sok 6s tv-i megfeleltet6s.

IGAZOLOM, hogy a 16tesit6 okirat egys6ges szerkezetbe foglalt sz6vege megfelel a 16tesit6

Okirat - m6dosit各sok alapj各n hatalyos tartalminak.

Jelen alapszabalyban nem szab各lyozott kerdesekben a Polg各ri T6rv6nyk6nyvr6l sz616 2013. evi V.

t rv6ny (Ptk.), aZ egyeSti16si jogr6l, a k6zhasznd jogall各sr6l, Valamint a civil szervezetek m茸k6d6s6r61

6s tamogat各sdr6l sz616 201 l. evi CLXXV. t6rveny (Ectv.) , a 201 1.evi CLXXXI tv, a SZまmVitelr61

SZ616, m6dositott 2000. 6vi C. t6rveny, a 350/201 1 (XII.30) KM rendelet, a 342/201 1 (XII.29) KM

rendelet 5. ponda 6s tov創)bi hat各lyos vonatkoz6 t rv6nyek az irinyad6ak.

Jdszfenyszaru, 2020.09.28

Kov各cs B61a,n6
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