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ALAPSZASAI,Y

r. ArrnlANos nnNonrxnzpsrx

Az Egyesiilet neve: KOSZOI-C Sport Club Kunfeh6rt6

Az Esyesiilet riividftett neve: KOSZOIC SC

Az Esvesiilet form6ia: Sportegyesiilet

Az Egyesiilet sz6khelve: 6413 Kunfehdrt6, ll. kotzet 2.

Az Egvesiilet mtikiid6si teriilete: Kunfehdrt6 teleptil6s 6s vonz6skorzete

Az Esvestilet pecs6tie: Kdriratban: KOSZOLG SC Kunfehdrt6
Koz6pen : a szako szt6l yoknak megfel e lo sporteszkoz,
tigy, mint asztalitenisz i.it6, tekeb6buk, lofegyver
kiilon-kiilcin

Az Egyestilet jogi szem6ly, amely a szdkhelye szerint illetdkess6ggel rendelkezS t<jrv6nysz6ki

nyilv6ntart6sba v6tellel jdn l6tre.

Az Egyesiilet kozvetlen politikai tev6kenysdget nem folytat, szewezete p6rtokt6l fiiggetlen ds

azoknak anyagi t6mogat6st nem nyrijt.

U. AZ EGYESULET CELJA. TEVEKENYSEGE

2.1. Az esyesiilet c6lia:

Az egyestilet a tagok al6bbi koz<is, tart6s c6ljainak folyamatos megval6sit6s6ra ldtestil:

Rendszeres sportol6si, testedzdsi, versenyz6si lehetosdgek biztosft6sa tagjai sz6;tn[ra, az ilyen
igdnyek felkeltdse a mtikod6si teriilet6n beltil.
Az asztalitenisz, teke 6s l6vdszet sport6gak 6s a szabadidosport ndpszeriisitdse.

Az egyesiilet elsodlegesen gazdas6gi tevdkenys6get nem v6gez, azonban a c6lok megval6sit6sa
drdek6ben gazdas6gi-v6llalkoz6si tevdkenysdget a cdlja szerinti tevdkenys6g megval6sit6s6t nem

veszllyeztetve v6gez.

2.2. Az egvesiilet c6liSnak mesval6sft6sa 6rdek6ben feladatai:

Az egyesiilet csak kieg6szitS tev6kenys6g keretdben szerezheLi meg sportldtesitmdny tulajdonjog6t,
haszn6lhat, illetve mtikodtethet sportl6tesitmdnyt, folytathat sporttev6kenys6ggel osszefi.igg6

kereskedelmi tevdkenysdget vagy hasznosfthatja az ezzel kapcsolatos vagyoni drt6kti jogokat,

illetve vdgezhet sporttal cissze nem fiiggo tev6kenysdget.

III. AZ EGYESULET TAGJAI
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Az egyesiilet tagjait a jelen alapszab6ly 1 . sz6mri melldkletet kepezo tagSegyzektartalmazza.

IV. AZ EGYESULET VAGYONA

Az Egyestilet cdlja megval6sit6sa 6rdek6ben vagyon6val on6ll6an gazd|lkodik. Az Egyesiilet
tartoz6sai 6rt saj 6t vagyon 6val fel e l.

Az Egyesi.ilet vagyon6t ing6k, ingatlanok, keszpenz es kciveteldsek alkotj6k.

Az Egyesiilet bevdtelei:

a) tagdij, mint pdnzbeli vagyoni hozztl|rul5s /ennek mdrt6ke: 1.000.- Ft (azaz Egyezer
forint)lfolevl;

b) az Egyesiilet Alapszab6lyszerti tev6kenysdg6bol ered6 egy6b bev6telek;
c) t6mogat6sok 6s egydb adom6nyok.

Az Egyesiilet tagjai kotelesek atfrgydvitagdijat az Egyesiiletpenzt|rhba bcfizetni a t6rgydv janu6r
h6nap 31. napj6ig.

A tagok * a tagdij megfizetds6n tirl - az Egyesiilet tartoz5'saidrt saj6t vagyonukkal nem felelnek.

Az Egyesiilet rdszdre teljesftett vagyoni hozz6.i6rul6sokat vagy azok drtdkdt nem lehet
visszakovetelni.

Az Egyesiilet vagyon6drt, valamint vagyoni eszkozeinek a j6v:ihagyott kdltsdgvetdsben
meghatfirozott cdlokra val6 felhasznitl6s6ert az Elnokseg a felel6s.

Az Egyesiilet a vagyon6t cdljSnak megfelelon haszn6lhatja, vagyon6t nem oszthatja fel tagjai
k<iz6tt, 6s a tagok rdszdre nyeresdget nem juttathat.

V. AZ EGYESULETI TAGSAG KELETKEZESE

5.7. Az Egyesiilet tagja termdszetes szem6ly vagy jogi szem6ly lehet.

5.2. Az Egyestileti tags6g az alapititskor az Egyesiilet nyilv6ntartrisba vdteldvel, az alapit6st
kdvetoen a beldpdsi kdrelemnek az Eln<jks6g eltali elfogad5s6val keletkezik. A beldpisi kdrelem
elfogad6s6r6l 6s a tagfulvdtelrol az Egyesiilet Elnoksege hatfuozattal ddnt. Tdrblve! A bel6po tag
a tagdijat a tags6gijogviszonya keletkez6sdtol sz6mitott 30 napon beli.il koteles teljesfteni.

5.3. Az Egyesiilet tagja bel6p6si nyilatkozatbban az Alapszab6ly rendelkez6seit magdra n6zve
kotelezonek elfogadja.

5.4. Az Egyesiiletnek:

a) rendes (ezen beliil ififs6gi) es

b) p6rtol6 tagjai lehetnek.
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5.5. Az Egyesi.ilet rendes tagja lehet minden termdszetes szemdly, aki az egyestiletbe tortdno
be I dp6si tiitndekat ki nyi I v6n itj a.

Ifirisdgi tagkdnt lehet felvenni a 18. dven aluli 6letkorri szem6lyt. Az ififs6gi tag csak sziiloje
( gy6mj a) beleegy ezesdve l l ephet b e az E gyesti I etbe.

P6rtol6 tag az Egyesiilet tev6kenysdgben kizdr6lag vagyoni hozzt$itrulSssal vesz r6szt. Jogi

szem6ly kizfrolag piirtol6 tag lehet.

5.6. A termdszetes szemdly tag a tags6gi jogait szemdlyesen gyakorolhatja. A jogi szemdly tag

tags6gijogait a jogi szemdly t<irv6nyes k6pviseletdt ell6t6 vezeto tiszts6gviseloje ritj6n gyakorolja.

5.7. A tagok szem6ly6re vonatkoz6 adatok nem nyilv6nosak.

5.8. Az Egyesi.ilet tagjai a Polg6ri T<irvdnykcinyvnek (a tov6bbiakban: Ptk.) a k6rt6rit6sre
vonatkoz6 szab6lyai szerint k6rtdrft6si feleloss6ggel tartoznak az Egyesiiletnek v6tkesen okozott
kfuert.

VI. AZ EGYESULETI TAGSAG MEGSZUNESE

A tags6gi jogviszony megszfinik:

6.1. A tae kil6p6s6vel

A tag a tags6gi jogviszonyitt az Egyesiilet Elnokdhez cimzett fr6sbeli nyilatkozattal b5rmikor,
indokol6s n6lki.il megsztintetheti.

6.2. Ataekizilrf'shval

A tagnak jogszabtiyt, az Egyesi.ilet Alapszabiiyfit vagy kozgyrildsi hatinozatit s0lyosan vagy
ism6telten s6rto magtaft6sa eset6n a kdzgyiilds - b6rmely egyesi.ileti tag vagy egyesiileti szerv

kezdem6nyezesdre - ataggal szemben kizhrfsi elj6r6st folytathat le.

A tag kizir 6sdr a i r6nyu | 6 kezdemdny ezdst az E I n ciksdghez kel I bej el enten i.

A bejelentett kezdemdnyez6st az Elndk, vagy azElndk akad|lyoztat5sa eset6n az Eln6ks6g b6rmely
tagja terjeszti aKozgyril6s eld. Az eljirds megindft6sftt aKozgyiil6s hat6rozattal rendeli el. Ezt
kdvetoen az Elnok vagy akad6lyoztattsa esetdn b6rmely elnoksdgi tag 30 napon beliiljegyzoktinyv
felv6tele mellett az erintett tagot meghallgatja, tov6bb6 meghallgad a azokat a szem6lyeket, akik az

tigyre vonatkoz6 bizonyitand6 tinyrol tudom6ssal birnak, okiratokat szerez be, tisztLzza a

tdny6ll6st, 6s a bizonyitdkok alapjinhattrozatijavaslatot kdszft. A javaslat elkdszit6sdtol sz5mitott
15 napon beli.il az Eln6k vagy akad6lyoztatfsa esetdn b6rmely elnoks6gi tag kdteles osszehivni a

Krizgyrildst. A kiz6r6sr6l a Kozgyiles az 6ltal6nos hatSrozathozatali szab|lyok szerinlhatirozattal
dont.
Aktz|rhst kimond6 hatfnozator ir6sba kell foglalni 6s indokol6ssal kell ell6tni; az indokol6snak
tartalmaznia kell a kizhrhs alapj6ul szolg6l6 t6nyeket 6s bizonyit6kokat, tov6bb6 a jogorvoslati
lehetosdgr6l val6 t6jekoztatttst. A tags6gi jogviszony a kiz6r6sr6l szolo kozgyfildsi ddnt6s

meghozatal6val szunik meg. A kiz6r6sr6l rendelkezo hatftrozat ellen fellebbezdsnek nincs helye. A
hat|rozat hat6lyon kiviil helyezdse ir6nt keresetet az erintett tag a kozldstol sz5mitott 30 napon
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beltil terjesztheti elo az Egyesiiletet nyilv6ntart6 tcirvdnyszdkhez. A hathrozat hat6lyon kfviil
helyezdse ir6nti per megindit6sAnak ahattrozat v6grehajt6s6rahalaszl6 hat6lya nincs.
A kizd.ro hatirozatot ataggal a meghozatalft6l sz{mftott I 5 napon beltil ir5sban, igazolhat6 m6don
kozdlni kell.

6.3. A tas halSlSval vaqy ioeut6d n6lktili meesziin6s6vel

A hal6leset napj6n, illetoleg a jogi szemdly tag torldsdrol sz6l6 dont6s jogerore emelkeddse napj6n.

VII. A TAGOK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

7.1. Az Egyesi,ilet azonos tipusri tagjait egyenl6 jogok illetik meg.

7.2. A rendes tag iogai:

- Az Egyesiilet tevdkenysdgdben ds rendezv6nyein rdszt venni;
- Kdzgytildsen rdszt venni. szavazatijogdt gyakorolni, a Kozgyrilds rendj6nek megfelelSen

felsz6lalni, k6rdiseket feltenni, javaslatokat ds 6szrev6teleket tenni, panasszal ds
felsz6lal6ssal fordulni az Egyesiilet Eln6ksdgdhez 6s a K<izgyril6shez;

- Az Egyesiilet if 0s6gi tagjai csak 6letkoruknak megfelelo tiszts6gre v6laszthat6ak;
- Az Egyesiilet tagSa az Egyesiilet valamely szerv6nek torvdnysdrto haI"6rozat6t - a

hatilrozatnak a tudom6s6ra jut6s6tol sz6mftott 30 napon beltil bfr6s6g elott
megt6madhatja.

7.3. A pirtol6 tae ioeai:

- Az Egyesiilet tev6kenysdgdben 6s rendezv6nyein rdsz venni;
- A Kozgyrilds tildsdn tan6cskoz6sijoggal rdszt venni.

7.4. A tag kiitelezetts6gei:

- Koteles az Alapszab6lyban meghatflrozott vagyoni hozz|j|rulits teljesftdsdre;
- Nem veszelyertetheLi az Egyesiilet cdlj6nak megval6sft6s6t ds az Egyesi.ilet tev6kenysdgdt;
- Koteles az Alapszab6ly rendelkez6seit betartani.

VIII. AZ EGYESULET SZERVEZETE

8.1. A Kiizeyiil6s:

Az Egyesi.ilet dont6shoz6 szerve a Kozgyrllds, amely a tagok cisszess6g6bol 6ll.

A Kozgytilds a hat6rozataitkizhrolag tilds tart6s6val hozza meg.
A K6zgyril6st az Egyestilet sz6khely6re kell osszehivni, de az Elncjksighattrozata alapjdn m6s, a
Kozgyril6s til6s6nek megtart6s6ra alkalmas helyen is megtarlhat6.
A K6zgyiil6st dvente legal6bb egy alkalommal, illetve sztiksdg szerint kell osszehivni. A
Kozgyiiles iildse nem nyilv6nos, azon a tagokon, az Elnoksdgen, a P6nzt6roson, valamint a
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Szdmvizsgitl6 Bizotts6g tagjain kiviil a Kozgyiilds osszehiv6s6ra jogosult 6ltal meghivottak,
illet6leg aKozgyiles hat6rozata alapjin tan6cskoz6sijoggal rendelkezo szem6lyek vehetnek rdszt.

A Kozgyril6st az Eln<iks6g hfvja <issze ir6sos meghiv6val, a napirend megjel6ldsdvel, akkdnt, hogy
a meghfvottak a kdzgyiil6s i.ildsdr6l a kozgyrilds idopontj 6t megeloz6 legal6bb 8 nappal kor6bban

tudom6st szerezzenek A meghfv6t a tagoknak igazolhat6 m6don kell kdzbesiteni. Igazolhat6
m6don t6rt6no kdzbesit6snek min6si.il:
- az ajtnlott ktildem6nykdnt postai riton tort6no kdzbesitds;

- a tagnak az fitala megadott elektronikus levelezdsi cimdre tortdnS kdzbesftds vagy koz<iss6gi

oldalon l6trehozott z6rt csoport tagiai r6sz6re t<jrtdno megkiild6s; vagy
- szem6lyes kdzbesit6s eset6n a levdl 6tvdtel6nek idopontj6t, az 6tvevo nevdt 6s al6irhs6ttartalmaz6
6tv6teli iv al6ir6sinal.
Amennviben a tag az dltala megadott elektronikus levelezdsi cfntdre vogv kdzdssdgi oldalon
Idtrehozott zdrt csoport tagiakdnt a rdszdre meskiildiitt megltivdt nem tekinti meg, vaev a
meetekintds iddpontia nem dllapftltatd meg, az elkillddst k|vetd 5. nap elteltdvel a meeltfvdt
rdszdre aidnlott kiildemdnvkdnt, nostai fiton is kdzbes{teni kell, vaey mee kell kfsdrelni a meeltfvd
szemdlv es kizbesftdsdt.

A meghiv6nak tartalmaznia kell:
a) az Egyesiilet nev6t 6s szdkhelydt;
b) az iilds idej6nek ds helyszin6nek megielol6s6t;
c) az iil6s napirendjdt.

A napirendet a meghfv6ban olyan r6szletessdggel kell feltiintetni, hogy a szavazdsrajogosultak a

t6rgyalni kiv6nt t6makorokben 6lldspontjukat kialakithassiik.

Ha a kiizwiil6s nem volt hatirozatk6rres. az emiatt megism6telt kiizgyiil6s az eredeti
napirendben szererrl6 iisvekben a ielenl6v6k sz6m5t6l fiiggetleniil hatfrozatk6pes. A
megism6telt kiizgyiil6st az eredeti. hatirozatk6ptelens6g miatt elmaradt kiizsvtil6st kiivet6en
ugvanazon napon tarti6k mee. egv 6rfval k6s6bbi id6pontban. amelv id6pont az eredeti
kiizsyiil6s meshiv6 i Sban kerii I mee i eliildsre.

A megism6telt kiizgyiil6sre 6s annak iogkiivetkezm6nyeire a tagok figvelm6t az eredeti
meghiv6ban is fcl kell hivni.

A kdzel,fildsi meehivd kdzbesftdsdtdl vosv k|zz(itdtel4tfil szdmftott 3 napon belill a tasok ds az

egvesiilet szervei oz elnOksdetfl a napirend kiesdszftdsdt kdrltetik. a kieedszftds indokoldsdvql. A
napirend kieedszitdsdnek tdrsvdban az elndksds 2 napon belill dbnl. Az elndksde a napirend
kiesdszftisdt elutasfthstia vaev a kdrelemnek helvt adhat. Dt)ntdsdt, tovdbbd elfosadds esetdn a

kiegdszftett napirendi potrtokat minden esetben annak meghozataldtdl szdmitott legkdsdbb 2
napon belill ieozolltatd mddon kiizli a tasokkal.

Ha az elntjksdg a napirend kiegdszftdse irdnti kdrelentrdl nem dbnt. vagy a kieedszftett nopirendi
pontok szabtilvszerii kdzbesftdse nem dllan{thatd mes, rtsv a kdzgvfil6s a napirend elfoeaddsdrdl
szdl6 hatdrozat meshozotoldt megelSzden killtin ddnt a napirend kieedszftdsdnek tdrsvdban,
azzal, hoev o szabtilvszer{[en nem k|zdlt napirenden szereplf k.lrddsben csak akkor ltozltotd
hatdrozat. ha valamennvi rdszvdtelre iogosult ielen van ds a napirenden nem szereplf kdrdds

me stdrsv a I d s d h oz egv h a n s rt h g It ozzd i d r ul n q k.
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Ha a k6zgyril6s i.ilisdt nem szab6lyszeriien hfvt6k cissze, az i.ildst akkor lehet megtaftani, hd az

i.il6sen valamennyi reszv6telre jogosult jelen van, ds egyhangf laghozzt$ttrul az iilds megtartflsi.}roz.

Tbr6lve!

Az Elnoksdg koteles a Kozgyiildst osszehivni (rendkfvi.ili kdzgytil6s), ha

a) azEgyesiilet vagyona az eseddkes tartoz6sokat nem fedez|"

b) azE gyesijlet elorel6that6lag nem lesz k6pes a tartoz6sokat eseddkessdgkor teljesiteni; vagy

c) azE gyesi.ilet cdljainak eldrdse veszdlybe keriilt.

Az ilyen okb6l osszehivott Kozgytil6sen a tagok kdtelesek az osszehfv6sra okot ad6 kciri.ilminy

megsztintet6se drdekdben intdzked6st tenni vagy az Egyesiilet megsztintet6sdrol donteni.

A Kozgyiilis hat6skorebe tar:ozo kdrddsek az althbiak:

a) az Alapszab ly m6dosft6sa;
b) az Egyesiilet megsziindsdnek, egyesiil6s6nek 6s szetvfillstnak elhat6roz6sa;

c) az Egyesiilet Elnoke, Alelnoke, az Elnoksdg tagiai megv6laszt5sa, visszahiv6sa, dijaz6suk

meg6llapitrisa;
d) a Sz6mvizsg6l6 Bizotts6g Elnoke 6s tagjai, valamint a P6nzt6ros megv6laszt6sa, visszahfv6sa,

dijaz6suk me96llapit6sa;
e) az 6ves p6nziigyi terv megt6rgyal6sa;

0 az eives koltsdgvetds elfogad6sa;
g) az elozo 6ves pdnziigyi terv teljesft6ser6l sz6l6, a szhmvitelrol sz6l6 torvdny rendelkez6sei

szerint elk6szitett besz6mol6 - ezen beliil az Elnoks6gnek az Egyesiilet vagyoni helyzet6r6l

sz6l6 jelent6s6nek - elfogad6sa;
h) az olyan szerzodes megkritds6nek j6v6hagy6sa, amelyet az F.gyesiilet saj6t tagSSval, vezeto

t i s zts 6 gv i se I oj 6ve I v agy ezek hozz\tart o z6j 6val kot ;

i) a jelenlegi ds kor6bbi egyesi.lleti tagok, a vezeto tisztsdgviselok vagy m6s egyesiileti szervek

tagjai elleni k6rt6rit6si igdnyek drv6nyesitds6rol val6 dont6s;

j) v6gelsz6mo16 kijeloldse.

A Kozgyrilds rdsztvevoiroljelenleti fvet kell vezetni, amely tartalmazza az egyesiilet valamennyi

tagj6nak nevdt, lakcim6t, valamint akozgyules iildsdn megjelentek al|irhsfft.

A Kozgyril6srol jegyzokonyv kdszi.il, melyet a jegyzokonywezeto vezet ds a levezeto elnok, a

jegyzokonyv-vezet6, valamint kdt v6lasztott jegyz6konyv-hitelesito ir al6.

Alegyzokonyv tartalmazzaaz til6s helydt 6s idej6t, a napirendet, az iil6s hatfirozatkdpess6g6t, a

Kozgyril6s dontdseinek szfimht, tartalmtfi 6s hat6ly6t, illetve a dontdst tSmogat6k, ellenzok 6s az

esetlegesen tart6zkod6k sz6mar6ny 6t.

A Kozgytilest az Egyesiilet Elncike, akad6lyoztat6sa esetdn bdrmely elnoksdgi tag vezeti. A

Kozgyiildsen az Elnok javaslat6ra a tagok megv6lasztjftk a levezeto elnokot, a jegyzokonyv-

vezitot, a jegyzokonyv hitelesitoket, valamint a jelolo- 6s sz.avazatsz|mlfio bizotts5g elndkdt is
tagjait a jelenlevok egyszerti sz6t6bbsdg6vel.
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A Kozgyrilds i.il6se hatfrozatkdpes, ha aszavazhsra jogosultaktobb mint fele (50Yo+ I fo) jeltin
van. A hatitr ozatkdp essdget m inden hat6rozath o zatalnfi vi zs g6ln i kel l.

Ha atag valamely i.igyben nem szavazhat, ot az adotthatfrozat meghozatalfnii ahat|rozatkepess6g
meg6llapit6sa sorSn figyelmen kiviil kell hagyni.

Ahatdrozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a hat6rozat kotelezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentesft vagy a jogi szemdly terh6re mrisfajta
elonyben 16szesit;

b) akivel ahattrozat szerint szerz6d6st kell kotni;
c) aki ef len ahathrozat alapj6n pert kell indftani;
d) akinek olyanhozztttartoz6ja 6rdekelt a dont6sben, aki az Egyesiiletnek nem tagSa;

e) aki a dcjntdsben 6rdekelt m6s szervezettel t6bbs6gi befoly6son alapul6 kapcsolatban 6ll;

0 aki egydbkdnt szem6lyesen drdekelt a dcjntdsben.

A kcizgyril6s hat6rozatait egyszerti sz6t<ibbs6ggel, nyilt szavaz|ssalhozza.

Az Alapszab6ly m6dosft6s6hoz a jelen levo tagok h6romnegyedes sz6tcibbs6ggel meghozott
hatitr o zata szti ks6 ge s.

Az Egyesiilet c6lj6nak m6dositSs6hoz, valamint az Egyesiilet megsziinds6rol sz6l6 kozgyiildsi
dont6shez aszavazari joggal rendelkezS tagok h6romnegyedes sz6tcibbs6ggel meghozott hatitrozata
szilks6ges.
A tag szavazalijog6t csak szemdlyesen gyakorolhada.

Trirolve! Athelyez6s miatt

Ahathrozatokat - a tag szem6ly6t 6rint5 hathrozat kiv6teldvel - a K6zgyril6s iil6s6n kihirdet6ssel
ismertetik, valamint az Egyesiilet Elnoks6ge koteles annak meghozatalftol szitmitott 15 napon

beltil az Egyestilet honlapj6n (www.koszole.hu) azokat klzzdtenni, valamint az Egyesi.ilet

sz6khelye el6tereben tal6lhat6 hirdetot6bl6ra kifi.iggeszteni.

A tag szemdlydt drintd hathrozatot a taggal postai kdzbesftds irtj6n aj6nlott ki.ildem6nykdnt kell
k6zolni.

8.2. Az elniiks6s:

8.2.1. Az Elniiks6g

Az Elnoksdg tagiai:

- Lakos Ddnes 6413 Kunfeh6rt6, II. korzet 2. (Elnok)
- Csorba Gyula 6413 Kunfeh6ft6, II. korzet 2. (Alelnok)
- Bak P6ter 6413 Kunfeh6rt6, Sz6chenyi utca 13.

- Csorba Gyul6n6 6413 Kunfeh6rt6, ll.korzet2.
- Kerepeczki Anna 6413 Kunfeh6rt6, Il. korzet2.
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Az Egyesiilet iigyvezeteset az Elnoksdg litja el, melynek tagiait a Kozgyril6s 5 dvre v5lasztja me.g.

Az Elnoksdg tagjait az Egyesiilet tagiai koziil kell v|lasztani. Az elnoksdgi tags6g annak
elfogad6s6valjon l6tre. Az elnoks6g 5 tagri. Az Elnoksdg tagjai az Egyesiiletvezelo tiszts6gviseloi.
Az Eln6ksdg Elnokdt (aki az Egyestilet Elnoke), valamint az Aleln6k6t, a Kdzgyiiles vfiasztja az
Egyesiilet tagjai koziil. Az Elnokseg tagjai az igyvezel6si feladataikat szem6lyesen kotelesek
ell6tni.

Az Elnoksdg tagjai k6telesek a Kdzgyril6sen r6szt venni, a Kozgyildsen az Egyestilettel
kapcsolatos kdrd6sekre v6laszolni, valamint az Egyesi.ilet tevdkenysdgdr6l 6s gazdas6gi helyzetdrol
besz6molni.

Az elnoksdgi til6sdt sztiks6g szerint, de dvente legal6bb kdtszer ossze kell hivni, amely akkor
hatdrozatkepes, ha azon legal5.bb 4 tagjelen van. Az elnciksdghathrozatait a jelenldvok egyszerii
sz6tobbs6gevel hozza. Az elnoks6g i.il6sei nem nyilv6nosak.
Haaz Elnoksdg iildse nem hat"|rozatkepes, megismdtelt eln<iksdgi i,ildst kelltartani. A megism6telt
elnoksdgi iilds a hatdrozatkdptelen elnoksegi iilest kcjveto k6sobbi id6pontra az eredetivel azonos
napirenddel hivhat6 ossze. A megismdtelt elndksdgi iilds a megielent elnoksdgi tagok sz|mfttol
fii ggetl enti I hat6rozatkdpes.

Rendkfviili elndks6gi iil6st kell <isszehivni, ha

a) az Elnciksdg tagjainak legal6bb egyharmada az ok ds a c6l megjelcilds6vel kdri az tilds
osszeh ivdsdt;

b) az Egyesiilet Elnoke, illetoleg a Sz6mvizsg6l6 Bizotts5g b6rmely tagja kdri az osszehiv5st.

Az Elndksdg iil6s6t az Egyesiilet Elnoke hivja <issze, akad|lyoztat6sa esetdn az Elnoksdg b6rmely
tagja jogosult az Elnrjks6g iil6sdt dsszehivni.

Az Elnoks6gi i.ildsekre meg kell hfvni a Sz|mvizsgftl6 Bizotts6g eln<iket is.

Az elnoks6gi iil6s osszehiv5sa meghiv6val toftinik a napirend megjeloldsdvel akk6nt, hogy a
meghfvottak az Elnoksig iildsdrol az tiles idopontj6t megelozo legal6bb 5 nappal koriibban
tudom6st szerezzenek A meghfv6t a tagoknak igazolhat6 m6don kell k6zbesfteni. Igazolhat6
m6don tortdno kdzbesit6snek minosiil :

- az ajinlott kiildemdnykdnt postai riton tortdnd k6zbesft6s;
- a tagnak az iiltala megadott elektronikus levelezdsi cfmdre tdrldno k6zbesft6s vagy kozdssdgi
oldalon l6trehozott z6rt csoport lagtrai reszere t<jr16no megkiildis; vagy
- szemdlyes k6zbesit6s eset6n a levdl6tvdteldnek idopontj6t, azhtvevo nevdt 6s al6ir6,stttartalmazo
6tvdteli iv altiristx al.

Az elnoksdgi tildsrSl jegyzokonyv kisziil, amelyet a jegyzokonyvvezetS 6s kdt v6lasztott
jegyzokonyv-hitelesft6 ir al6.
A jegyz6kdnyv tartalmazzaaz iil6s helydt 6s idej6t, a napirendet, az i.il6s hathrozatkepessdgdt, az
Elnokseg dcintdseinek szLmtfi, tarlalm6t ds hat61y6t, illetve a dontdst tSmogat6k, ellenzok 6s

esetl egesen tart6zkod6k sz|marSny it.
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Az Elncj ks6 g a hat|r ozata it a j el en I evok egyszeni sz6tcibb s6g 6v el hozza.

Az Elnoksdg tildsdt az Egyesi.ilet Elncjke, akadiiyoztat6sa esetdn b6rmely elnoks6gi tag vezeti.

Az elnoksdg feladatai:

a) az Egyestilet napi iigyeinek vitele, az igyvezet6s hat6skordbe tartoz6 iigyekben a dont6sek

meghozatala;
b) a besz6mol6k elok6szitdse 6s azoknak aKdzgyiles eld terjesztese;
c) az 6ves kciltsegvetds elk6szitdse ds annak aKozgyiiles eld terjeszdse;
d) az egyestileti vagyon kezeldse, a vagyon felhaszn1,lfts6ra 6s befektetdsdre vonatkoz6, a

Kozgyril6s hat6skcjr6be nem tartoz6 dontdsek meghozatala ds vdgrehajt6sa;
e) az Egyestilet jogszab6ly 6s az Alapszabiiy szerinti szervei megalakit6s6nak 6s a

tisztsdgviselok megv6laszt6s6nak el6k6szit6se;
f) aKdzgyiles osszehiv6sa, a tags6g 6s az egyestilet szerveinek drtesitdse;
g) az Elnoks6g 6ltal 6sszehivott Kozgyril6s napirendi pontjainak meghat6roz6sa;
h) r6szv6tel a Kcizgyril6sen 6s v6laszad6s az Egyesiilettel kapcsolatosan k6rd6sekre;
i) a tagsdg nyilv6ntart6sa;
j) az Egyesi.ilethatfrozatainak, szervezeti okiratainak 6s egy6b konyveinek vezet6se;

k) az Egyesi.ilet miikoddsdvel kapcsolatos iratok meg6rz6se;
l) az Egyesiiletet drinto megszrindsi ok fenn6ll6s6nak mindenkori vizsg6lata ds annak

bekovetkezte eset6n a Ptk.-ban elofrt intdzked6sek meetdtele ds

m) a tag felv6tel6rol val6 dont6s.

8.2.2. Az Elniik:

Az Elnok k6pviseli az egyesiiletet. K6pviseleti joga terjedelme 6ltal6nos, mig k6pviseleti joga
gyakorl6s6nak m6dja on6ll6.
A banksz6mla felett az Elnok <in6ll6an, avagy a p6nzt6ros 6s b6rmely elnoksdgi tag egytittesen
jogosult rendelkezni.
Az Ef nok gyakorolja a munk6ltat6ijogokat az azF-gyeslilet munkav6llal6i felett.
Az elnok akadfiyoztat6sa eset6n az alelncik on6ll6an 5ltal6nos jogkorrel k6pviseli az egyesiiletet.

Az Egyesiilet elnoke : Lakos D6nes 6413 Kunfeh6ft6, II. korzet 2. szfrm alatti lakos

8.2.3. Az Alelniik:

Az alelnok feladatai:

- az elnok akadfiyoztat6sa esetdn 6ltal6nos 6s on6l16 k6pviseletijoggal k6pviseli az Egyesiiletet,
azzal, hogy a banksz6mla feletti rendelkezdsijogSt a pdnzt6rossal egyiittesen gyakorolja.

- az elnok akadiilyoztat5sa eset6n vezeti a Kozgyrildst ds az Elnoksdg ijlds6t;
- L|jekoztatja a tagokat az Egyestilet munk6j616l;
- elokeszfti a vezeLo szerv tjl6seit, biztosfda mtikridds6t 6s gondoskodik a hat6rozatok

vd grehaj t6s frol, azok n yi lv6ntart5s6t fo I yam ato san kezel i ;

- nyilv6ntaftja a tags6got,
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- gondoskodik az egyesiilet mtikoddsdvel kapcsolatos iratok megorzds6rol ds azok folyamatos
kezel6sdrol.

Az Egyesi.ilet Alelnoke: Csorba Gyula 6413 Kunfehdft6, II. korzet 2. szftm alatti lakos

8.2.4. Az EIniiks6g tagjaival, mint vezeto tiszts6gvisel6kkel szembeni k<jvetelm6nyek 6s kizhr6
okok:

Vezeto tisztsdgviselo az a nagykorfi szem6ly lehet, akinek cselekvokdpess6gdt a tevdkenysdge
ell6t6shoz sziiksdges kcirben nem korl6tozt6k.
Avezeto tisztsdgviselo tigyvezetdsi feladatait szem6lyesen koteles ell6tni.
Nem lehet vezeto tiszts6gviselo az, akit biincselekmeny elkovetdse miatt jogerosen

szabads6gvesztds birntetdsre it6ltek, amig a bi.intetett el6dlethez fitzodo h6tr6nyos kdvetkezmdnyek
al6l nem mentesiilt.
Nem lehet vezeto tiszts6gviselo az, akit e foglalkoz6st6l jogerosen eltiltottak. Akit valamely
foglalkoz6st6l jogeros bfr6i it6lettel eltiltottak, az eltilt6s hatflya alatt az itdletben megjelolt
tevikenysdget folytat6 jogi szemdly vezeto tiszts6gviseloje nem Iehet.

Az eltilt6st kimond6 hathrozatban megszabott id6tartamig nem lehet vezeto tisztsdgviselS az, akit
el ti ltottak a v ezeto ti sztsdgvi sel 6 i tevdkenysdgto l.

8.2.5. Titoktartisi 6s felvil{gositdsi kiitelezctts6g:

A vezeto tisztsdgviselo a jogi szem6ly tagjai, tags6g ndlkiili jogi szemdly eset6n a jogi szemdly

alapit6i r6sz6re kdteles a jogi szemilyre vonatkoz6an felvil6gosit6st adni, 6s sz6mukra a jogi
szemdlyre vonatkoz6 iratokba 6s nyilv6ntart6sokba betekintdst biztosftani. A felvil6gosit6st ds az

iratbetekintdst a vezeto tisztsdgviselo a jogosult 6ltal tett irfsbeli titoktart6si nyilatkozat Letel5hez

kotheti. Avezeto tisztsdgvisel6 megtagadhatja a felvil6gosit6st 6s az iratokba val6 betekintdst, ha

eza jogi szem6ly tizletititk6t sdrten6, ha a felvil6gosit6st kero ajog6t vissza6l6sszerien gyakorolja,

vagy felhfv6s ellen6re nem tesz titoktart6si nyilatkozatot. Ha a felvil6gosit6st k6ro a felvil6gosit6s
megtagad6s6t indokolatlannak tartja, a nyilv6ntart6 bir6s6gt6l kdrheti a jogi szemdly k<itelezdsdt a

felvi l69osit6s megad6s6ra.

8.2.6. Az elntiks6gi tag felel6ss6ge:

Az elnoksdgi tag az igyvezetdsi tev6kenys6ge sorhn az Egyesiiletnek okozott k6rok6rt a

szerzoddsszeg6ssel okozott kdrdrt val6 felelosseg szab6lyai szerint fele az Egyesi.ilettel szemben.

8.2.7. Az elniiks6gi tagi jogviszony megsziinesc:

Megszrinik az Elnoks6gi tag megbizathsa:

- a hat6rozott ido lej6rt6val;
- visszahfv6ssal;
- lemonddssal;
- az elndksdgi tag hal6l6val;
- az elnoksdgi tag cselekvokdpessdgdnek a tev6kenysige ell6t6s6hoz sziiksdges korben

tort6no korl6toz6s6val ;
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- az elndksdgi taggal szembeni kizfno vagy osszef6rhetetlens6gi ok bekovetkezt6vel.

Az Egyesiilet tagiai az elndks6gi tagokat b6rmikor, indokol6s ndlktll visszahfvhad6k.

Az elnoksdgi tag a megbizat6s6r6l az Egyesiilet Elnok6hez clmzett nyilatkozattal bSrmikor
lemondhat. Az Egyestilet Eln<ike lemond6 nyilatkozattrt azEgyesiilet Kozgytil6sdhez kiildi meg.

Ha az Egyesiilet mrikridok6pess6ge ezt megkiv6nja a lemond6s az rij Elntiksdgi tag kijel6l6sdvel
vagy megviiaszt|sixal, ennek hi6ny6ban legkds6bb a bejclent6stol sz6mitott hatvanadik napon
v6lik hat6lyoss6.

8.3. A Szdmvizsetl6 Bizottsfe:

Az Egyesiiletndl 3 tagri Sz6mvizsgfi6 Bizotts6g miik<idik. ASzftmvizsg6l6 Bizotts6gfeladataaz
iigyvezet6s 6s az Egyesi.ilet 6rdekeinek meg6v6sa cdljSb6l az Egyestilet miik<jd6s6nek ellenorz6se.

A Szitmvizss6l6 B izotts6s feladatai :

Az egyesi.ileti szervek, valamint a jogszab6lyok, az Alapszabfiy, 6s az egyesiileti
hat6rozatok v6grehajt6s6nak, betart6s6nak ellenorz6se.
A Szttmvizsg6l6 Bizotts6g koteles ellenorizni az Alapszab6ly betart6s6t, a kcizgyiil6si
hatfirozatok v6grehajt6s6t, tov6bbii - a Kozgyiil6s kiv6tel6vel - az Egyestilet szerveinek
torv6nyes 6s alapszab|lyszeru mrikod6s6t, fdldvenk6nt pedig a pdnz- 6s anyagkezeldst,
bizonylati fegyelmet, valamint a gazd6lkoddst. Az ellenorzdsrol a Bizottshg jegyzokdnyvet

koteles k6sziteni.
Ha a Bizotts6g ellenorz6se sor6n hi6nyoss6got, vagy jogszab6ly illetve az Egyesiilet
6rdekeit s6rt6 b6rmely magatart5st 6szlel, arr6l k<iteles ir6sban ti\ekoztatni az Egyestilet
Elnok6t. A t6j6koztat6s eredmdnytelensdge esetdn harminc napon beliil rendkivlili
elnoks6gi tilds, ha ez is eredm6nytelen, rendkivi.ili K<izgyiilds tisszehiv6s6t
kezdem6nyezheti.
A Bizotts6g Elncike koteles avegzett munk6r6l a Kozgytil6snek besz6molni.
A Bizotts6g Elnoke tan6cskoz6sijoggaljogosult rdszt venni az Elnoks6g iil6sein.
A Szirmvizsg6l6 Bizotts6ga tagjai a SzSmvizsg6l6 Bizotts6g munkhjdban szemdlyesen
kotelesek rdszt venni. A Szftmvizsgttl6 Bizotts6g tagjai az Egyesiilet Elntjks6gdtol
fiiggetlenek, tevikenys6giik sor6n nem utasithat6k.
A Sz6mvizsg6l6 Bizotts6g Elnok6t 6s tagjait a Kozgyiil6s v6lasztja 5 6v id6tartamra. A
Sz6mvizsg6l6 Bizotts6gnak az Eln<jk6n kiviil mdg kdt rendes tagia van.

A Szftmvizss6l6 B izotts6s mrikdd6se:

A Szitmvizsg6l6 Bizotts|g az Egyestilet irataiba, sz6mviteli nyilv6ntart6saiba, konyveibe
betekinthet, az elnoks6gi tagokt6l 6s az Egyestilet munkav6llal6it6l felvil5gosit6st k6rhet,
az Egyesiilet fizetdsi szftml615t, penzt6ritt, 6rt6kpapir- 6s 6ru6llom6ny6t valamint
szerz6ddse it m e gvi zs 96l h atj a 6s szak6rtovel megvi zsgriltathad a.

A Szttmvizsg6l6 Bizotts6g kciteles a tagok tital a Kozgyril6s el6 kerii16 el6terjesztdseket
megvizsg6l ni, 6s ezekkel kapcsolatos 6l l6spon tj6t a Kozgyii l6s til6sdn i smertetn i.

A Szftmv tzs s6l6 B izotts5s hat6ro zatait a i elen I evo k sz6tobbs6 e 6v el hozza.
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A Szlmvizsgttl6 Bizotts6g tagjai az ellenorzdsi kotelezettsdgtik elmulaszt6s6val vagy nem
megfelelo teljesitdsdvel az Egyesiiletnek okozott k6rokdrt a szerzodesszegdssel okozott k6rdrt val6
felef oss6g szabfiyai szerint felelnek az Egyesiiletlel szemben.

A Szftmvizsg6l6 Bizotts5g tagiaival szembenikiz|ro 6s osszeferhetetlensdgi okok:

- A Sz6mvizsgtio Bizotts6g tagjai nem viselhetnek egyidejiileg az Egyesi.ileten beltil m6s
tisztsdget.

- A Sz5mvizsg6l6 Bizottsdg tagSaaz a nagykorfi szemdly lehet, akinek cselekvok6pessdg6t a

tev6kenys6ge ell6t6s6hoz sztiks6ges korben nem korl6tozt6k.
- Nem lehet a Szhmvizsghl6 Bizotts6g tagja az, akit biincselekmdny elkovet6se rniatt

jogerosen szabads6gveszt6s biintetdsre it6ltek, amigabiintetett el6dlethez fiizodo h6tr6nyos
jogk<ivelkezmdnyek al6l nem mentesiilt.

- Nem lehet a Szirmvizsgftl6 Bizotts6g tagja az, akiI" e foglalkoz6st6l jogerosen eltiltottak.
Akit valamely foglalkoz6st6l jogeros bir6i itilettel eltiltottak, az eltiltits hat6lya alatt az
ftdletben megf elolt tevdkenyseget folytat6 jogi szemdly vezeto tiszts6gviseldje nem lehet.

- Az eltilt6st kimond6 hathrozatban megszabott idotartamig nem lehet a Sz6mvizsg6l6
Bizotts6g ta1a az, akit eltiltottak a Sz6mvizsg6l6 Bizotts6gi tagi tevdkenysdS6l.

- Nem lehet a Szhmvizsgftl6 Bizotts6g tagja, aki vagy akinek ahozzdtartozoja az Egyesiilet
Elnoks6gitagja.

A Szdmvizsg6l6 Bizotts6g tagjai:

- T6thnd Gyetvai Kl6ra (Elnok) 6413 Kunfehdrt6, R6k6czi utca 46.
- M6rki Mih6ly
- Raeadics N6ndor

6413 Kunfeh6rt6, Sz6chenyi utca I 1 .

6413 Kunfehdrt6, Hunyadi utca I l.

A Szitmvizsg6l6 Bizotts6g tagjainak jogviszonya a tisztsdgek elfogad6s6valjdn letre.

A Szitmvizsg6l6 Bizotts5gi tagok jogviszonya megszrin6s6re jelen Alapszab6ly 8.2.7 . pontj6ban az
elnoksdgi tagokjogviszonyfnak megsziindsdre vonatkozo szabtiyokat kellmegfeleloen alkalmazni
azzal, hogy a SzSmvizsg|I6 Bizotts6g tagja lemond6 nyilatkozatdt az Egyesiilet Elnokdhez intezi.

8.4. A P6nzt6ros:

Az Egyesiilet pinzt6rosaintezi az Egyesi.ilet gazdas{gi tigyeit, rendszeresen besz6mol az Elnoknek
6s az Elnoks6gnek az Egyesiilet vagyoni helyzetdrol. Okm6nyol, sz6mad6sokat vezet a pdnz- 6s

vagyonkezel dsr6l. El kdszf ti az 6ves ko ltsd gvet6 st, z5r szAmad6st, vagyon merl e get.

Az Egyesi.ilet PenztSros5t a Kozgyiilds vSlasztja meg 5 6v id6tartamra. Jogviszonya a tiszts6g
elfogadris6val j6n l6tre.
Az Egyesiilet penzt|rosa b6nnely elnciksdgi taggal egytittesen jogosult a banksz6mla felett
rendelkezni.

Az Egyes0letpenztSrosa: Fodor Andrea 6413 Kunfehdrt6, Ady Endre utca 6. sz6m alatti lakos

IX. AZEGYF,SULET SZERVEZETI EGYSEGENEK JOGI SZEMELYE:
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Az Egyestilet szakoszt6ly6t, illetve m6s szervezeti egys6g6t Alapszab6lyhban foglalt felhatalmazis
al apj 6n kozgyti I 6s i haLir ozattal j o gi szem 6l I yd nyi l v6n ith atj a.

A jogi szem6lly6 nyilv6nitott szakoszt6ly, illetve m6s szervezeti egys6g

a) jogi szem6lyisdgdt a bir6segi nyilv6ntart6sba tor16n6 bejegyz6ssel szerzi meg,
b) nev6t, sz6khelydt, kdpvisel6j6nek nev6t 6s lak6hely6t a bir6s6g kiildn alsz6mon tartja

nyilv6n.

Az Egyestilet jogut6d ndlkiili megsziindse eset6n a szakosztftly jogi szemdlyis6ge is megsziinik. A
jogi szemdly szakoszt6ly k<itelezetts6gei6rt az Egyesillet kezesi feleloss6ggel tartozik.

X. AZ EGYE,SULET MEGSZUNESE:

Ti)riilve!

Az Esvesiilet meeszilndse esetdn a 2013. dvi V. tdrvdntt (Ptk.I, valomint a 201L dvi CLXXV.
tbrvdnv vonatkozd rendelkezdsei alkalmazanddk.

Az Egyesi.ilet, mint civil szervezetvegelsz6mol6s6ra a20ll. 6vi CLXXV. torvdny rendelkez6sei
szerint keriilt sor.
Az Egyestilet jogut6d n6lkiili megsziin6se eset6n -ha az Egyesiilet nem fizetdskdptelen, 6s a 201 I .

6vi CLXXV. tcirv6ny elt6r6 rendelkez6st nem tartalmaz- vdgelsz6mol6s lefolyat6s5nak van helye.

Ha bfr6s6gi hathrozat folyt6n kell a vdgelsz6mol6st lefolytatni, tov6bb6, ha a vdgelszitmol6st
egyszer[isitett t<irl6si elj6r6s elozte meg, a v6gelsz6mol6s k6nyszer-vdgelsz6mol6sk6nt keriil
lefolytat6sra.

Egyszerfisftett torldsi elj6r6snak van hclye egyesiilet eset6ben, ha a

- a bir6s6gaziigyesz keresete alapj6n megsziinteti (Ptk. 3:48. $ (1) bekezdis d) pontja)
- a bfr6s6g azigyesz keresete alapj6n meg6llapitja, hogy az egyesiilet megszrint (Ptk. 3:48.

$ (l) bekezdds a), b) pontja 6s 3:84. $ a) 6s b) pontja).

Egyszeriisitett trirldsi elj6r6snak van helye az Egyesiilet k6relm6re akkor is, ha az Egyesillet
elhatirozza megsztindsdt vagy meg6llapftja, hogy megsziinds6nek anyagi jogi feltdtelei
bekovetkeztek 6s fenn6lklsa alatt adoszammal nem rendelkezett, illetve nem rendelkezik.

Civil szervezet cs6delj trilsd.ra ds felsz6mol6si elj6r6s6ra - tcirv6ny eltdro rendelkez6se hi6ny6ban -
a Cstv.-t (1991. 6vi IL. torvdny) a 2011. 6vi CLXXV. t<irv6nyben foglalt elt6r6sekkel kell
alkahnazni.

A 201l. dvi CLXXV. torv6nyben foglalt eltdr6sekkel a Ctv. (2006. dvi V. t<irvdny) szerinti
vagyonrendezesi eljitrist kell lefolytatni, ha a civil szervezet t6rl6sdt k<ivetoen olyan vagyont6rgy
keriil elo, amelynek a tcjrolt civil szervezet volt a tulajdonosa.



IAt+ -

iilet iosutdd
a Ptk. a 3:85.

rendel kezdseit kell al kul mazni.

AzE

unese e a ltitelezdk Itdse utdn
isdnek Iamint a 2004. tdrvdnv (Stv,

a hit Ideftdse utdn
dllami
k6t,

ESreriil
utdn

itikddrt miniszter dltal
brdftoni.

iletnek a b{,

a
vdntartdsb6l tbrldsdre akkor eriilhet sor. Ita

az. dllami snort lfi tdmosotds tiltisdval e t t7

amint oz dllamhd ds miikbddsdre ko n foslaltaknak blel6en
imolt a Eevesillet dll ban nem

Az Egyesiilet jogut6d ndlkiili megsziindse ut6n a vezeto tiszts6gviselokkel szemben e
minosdgiikben azEgyesiiletnek okozott k6rok miatti k6rtdrftdsi ig6nyt - a joger6s bfr6s6gi rorldstol
sz6mftott egy dven beltil - az Egyesrilet torl6sdnek idopontj6ban tagsdgi jogviszonybin 6l16 tag
vagy az 6rv6nyesitheti, akinek a rdsz1re a megsziindskor fennm arado egyestileti vagyont dt kell
adni, vagy ha lett volna vagyon, 6t kellett volna adni.

Ha az Egyesiilet jogut6d n6lkiil megszrinik, a hitelez6k kiel6gftetlen kdvetel6siik erej6ig k6rtdrirdsi
igdnyt drv6nyesithetnek az Egyesi.ilet vezeto tiszts6gvisel6ivel szemben a szerzod6sen kfviil
okozott k6rokirt val6 felelossig szabiilyai szerint, ha a vezeto tisztsdgviselo az Egyestilet
fizetdskdptelensdgdvel fenyegeto helyzet be6llta ut6n a hitelezoi drdekeket nem vette fievelembe.
Ez a rendelkezds vdgelsz6mol6ssal tdrt6no megsziinds esetdn nem alkalm azhato.

XI. AZ EGYESULET FELETI TORVENYESSEGI ELLENoRZES,

Az Egyesiilet, mint civil szervezet miikcjddse felett az i.igydszseg - a 2011. dvi CLXXV.
tdrvdnyben, valamint a Ptk.-ban meghathrozott eltdr6sekkel - az igyeszsdgr6l sz6l6 trirvdny
rendelkez6sei szerint trirvdnyessdgi ellendrzdst gyakorol.

Tdrdlve!

A civil szetvezet - feloszlat6sa, megsziintetdse vagy megsziin6sdnek megtilapititsa esetdn - a
nyilv6ntart6sb6l val6 torldsrol rendelkezo hatfuozat iogerore emelkeddsdnek napj5val szrinik meg.

XII. ZARORU{NETTBZBSBX:

Az Egyestilet szem6lyi ds vagyoni viszonyaira egyebekben a Polg6ri Torvdnykonyvrol szolo 2013.
dvi V. torvdny (Ptk.), az egyesi.ildsijo916l, akozhasznir jo96ll6sr6l, valamint a civil szervezetek
miik<jddsdr6l 6s t6mogat6s6r6l szolo 2011. dvi CLXXV. trirv6ny (Ectv.), a sportr6l sz6l6 2004. dvi
I. torviny, valamint a mindenkor hat6lyos egy6b jogszab6lyok rendelke zesei az ir6nyad6ak.

2. mdius 4. , o 2008. irilius nanidn kelt dssal
e, keriilt. A 2008. iilli napicin kelt Al btilv a

5/2014. "ebrudr I5. n kelt hatdroz.attal lr re keriilt
ben atdroz.attal el ra kerillt a

kfviil hel
Esvesiilet
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Ki)zeviildse elhatdrozta a 2013. dvi V. t\rvdnnvel \sszhansban tdrtdnd tovdbbmflkbddsdL Az
Alapszobtilv a Kecskemdti Ttirvdnvszdk Pk.60.060/1991/41. sorszdmrt, hidnvpdtldsra felhfi6
vdezdsdben foglaltakra figvelemmel 2015. aueusztus 24. napidn mddosftdsra keriilt. amely
mddosltdssokkal esvsdees szerkezetbe foslalt Alapszabdlv elfogoddsra kerillt (a vdltozdsok

fi!lkdvdr, ddlt, aldltrtzoft belfitfttussal szedve).

Az Alanszobdlv egvsdges szerkezetbe foglalt szdveee megfelel az Alapszabdlv mddositdsok
alapidn hatdlvos tartalmdnak, emelvet aldfrds unkkal igazolunk.

A k\zevfilds s 2015. aususztus 24. nanidn kelt Alapszabdlvt ifvdhaev6lae elfoeadta.

Kunfehdrt6, 201 5. augusztus 24.


