
A IIÂ.'ŤóI{Â EGyF,SÍ'LET ÂLÁPŞZá.BÁLYA

A- HAJTÓKA Egyesĺilet (továbbiâkban: Es'esüIet) a 2oI4' 05. 1o._én megtârtott rendkivüli
közs'úlésén _âz 9ryeŞület tag'ai a követke zók szerrrrL áIlapították meg az óg,'esület eryseges
szeţkę"ßtbę foglďt ďapszabáJyát, a PolgáÍi Ťörvénykiinyvró1 szil]'i 2013. évi v. töIvény-és au
egresülési jogról, a közhasznú jogáłlásÍól, vďâmint a civil şzervezetek mťłködéséró.l és támolatasaĺól
szóló 2o11. évi CIXXV' töÍvény alapján:

1. Áz Egyesület neve és székhelve

Áz Eryesiilet neve: HAJŤó!<Á Ka'zhasznú Egyesület1. 1.

r.2. Az Egyesiilet önkoľmányzati elven múkaiđtk, a tagok közös,
meghatţąŤogott célnak fotyamatoŞ Eegr,"alôEítására tétesített,
tendelţezö ţi'zhasznti Jogállású jogt személy' clvil szervezet.

taľtós' alapszâbâlybaü
Byilvántartott tâgsággąt

1.3. Az Egyesület székhelye: H-2461 Ťáľnok, Géze utcą 46.

2' Az Eaues\zlet céliąi

2.1. Áz Eglesület cé1ja: A táfnoki nópszokások feltárĺâsa, ápolása, dalköľ és néptánccsopoÍt
mţiködtetése, néptánc és éneklés okt2tása, amely magában foglalja az ovoäás, istilas
ryermekek és felnÖĹtek szellemi, Íizikai, erkölcsi, érzelmi nevelésének segítését, maryeĺság
tudâtuk és szlovák identitásuk kialakulásának segítését. A Tá_rnokon tat<đ, tąnuto, iĺetve ă
tánrokí néptánc es/üttesben és a dďkorben Iészfuevók népszokással' néptánccal és dďkinccsel
va]ó megismertetése, tudásuk fejlesztése, megfeleló külföldi, belfii1di su€replési lehetóség
biŻtositása számukra. A néptânĆ oktatÁs és a dďkör taJsn, techníkai és szakmai feltéteteĺneř
bżtosítása, javítása, tehetség, képesség kibontakoztatásât elóse8itó tevékenységek támogatása.
NéptáÎc táborok ' tâl]'cl'âzak rendezésének és a đďkor fellépéseinek megszervezése vidékre,
kiilloldre töľténó uta:zások lebonyolítâsâ, e$léb, itletóleg egéŞzségţls'i feltételek biztosításâ,
tehctség gonđozâs támogatásâ. Az iskolď néptánc oktatás és a néptánc egĄttes közôtti
hatékony kapcsolat ápoláŞa, a néptánc egaütteŞ utánpótlása segítése â felmerĺlló tehetségek
utógondozása.

2.2. Az EryeŞůlet fó tevékenysége
mükodtetéséve1 teljeŞĺt.

népţánc éŞ ének oktatás, melyet néptá'Írc csoport és dďkór

2.3

Áz Ds'esület kőzhaszn'â tevékenységei: kulturális, kiizösségi programokat szel-vez, néptánc-
kört, -népdď-kiirt üzemeltet, néptánc táboľokat, lánc]r':ázat szervez, Ma$laroĺszág teriiletén és
ktilíöldön fellépéseket szeÍvez' a felmeriłló tehetségek Íészére tanulási, fejlódéši lehetóséget
biztosít, a szlovák rremzetiséghez tartozók nemzetiségi identitáŞát fejleszti a nôpszokások, dďăk,
táncok felkutatásávď, tâÍritásâval.

Az E5ĺesütet az aJâbbi közfeladatokhoz kapcsolódóan vćgzi
tevékenységét, a közfeladatokat az alábbi jogszabáýhelyek írják eló

a fęnt kcirůlírt közhasznú

Közfelađatok megnevozése :
1') Nemzetiségi nevelés,
mrlvé szetoktatá s

oktatás, alapfokú
Közfelađatot elöíró Jogszabályhelyek:

2oLl. évi cxc. tôrvény a. s (1) o) pontja

2.) Közösségi' kulturális haslomályok, értékek
ápolásánaţ, â lakosság élet'módja javítását
szolgáló kultuÍá'lis célok megvďósításánâlţ
támÔgatása

1991. évi XX' tórvény i2t' s a-b)

3.} Kulturďis ĺiĺökség helyi védelme, helyi
közmúvelódési tevékenység támogatása

2011. évi cLXxxÍX' törvény 13. s (1) 7.

4.) Nemzetiségi közösséghez kotódó kultur{á1is
aval< m se

2011. évi CLXXIX. törvény 115. s g)
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2'4. Az Egesůlet tevékenysége, progÍaÍnjai bárkí számáJâ hozzáférhetóek' Âz Eryesület céţaival
es/etéńó és tevékenységében köaemúködni kivánó, tagságí jogokka] nem rendelkezó személyek
âz Elnőkséghez intézett íŢâsos kérelemben jelentheiík be igényÍiket, ezt kóvetóen szâÍJj'ukĺa az
Eglesúlet tevékenységébe[ va]ó közremúködést és az eryüttmúködés lehetóségét a szęrvezéŞ
Şofán az Elnökség biztosi!â'

3. Az Eogesťjlet tąąiai

Tag 1. Név: Rádó Gyula
Cím Ż46L TćLÍnok, Géza utca 46

Ťag 2. Név: szoloszkäné l-epnyâk ţł1tz
cím: 2461 ŤáLrnok' 'ľemplom utca 6 1

Tae 3. Név: Fekete GáboÍ
246I Tźtłĺok, Géza utca 39 ĺ A

cím
Fekete Erzsébet
Ż46I 'lâÎîok, Géza utca 39/i\

Tap 5. Nćv: Remete Dezsóné
Cím: 246LTfunok, Szegedi u. 5

Ťaq 6' Név: Nogula István
Cím: 246| TáÎrlok, Áľpád u. 1.

Ta{7. Név: Nogula Istvánné
Cím: 2461Taĺnok, Árpâd u

Taq 8' Név: Stöckler Józsefné
Cím: 2461 Tárnok, îemplom u.42

Ťas 9. Név: Pá'll József
Cím 246L ÎârlţLok, PetóÍi sándor u' 13

Taq 10. Név: Pál1Józsefné
Cĺm; 2461 Táľnok' Petófr sándor u. 13

Ťâq 11. Név: Nasr Kálmán
Cim: 2o30 Érd, Nógrádi u. 31

'ľaq 12' Név: Németh Má'fia
cím: 2461 Tarnok, Hazatćľók útja 67'

Tag 13. Név: Mih yi Zoltâ'î
Cím: 2030 Érd, Nary Lajos u. 45

Cím:

TaR 4. NéV

Tag 14' Név: Mihályi Júlia
cím: 2o3o Érd, Nâs/ Lajos u' 45

Tag 15. Nóv: Dr. Lenténé Gyóri Anikó
cím: 2461 Ťárnok, Tavasz u' 3o/A

Ťae 16' Név: Şzabő Zslzaĺlĺa
Cím: 2038 sóskút, Szegfi1 u' 2
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Taq 17. Név: VaÍga Gyula
Cím 246L Tâĺnok' Arany János u' 11

Tas 18. Név: Varga Gyuláné
Cím;

3.1.

Ż46L ÎáÍÍ)ok, Arany Jiános u' ll

Az Eryesület tagia lehet bármely 18' életévét betöltött, büntetlen elóéletú természetes személy'
amennyiben aŻ EryeŞťłlet céljaival és múködési elveivel es'etért, magára nézve kötelezónek
elfogadja az' Alapszabâlyt, kótelezettséget vâlal a tagdlj meďlzctósére, és két alapító tag
ajánlásával rendelkezik.

3'2' Az Es.esület pártoló tagia lehet az a magŕaÍ vagr külfôlđi természetes szeméţ, jogi személy,
jogi személyiŞég nélţ:uli gazdasâgi táÍŞaŞág, valamint ezek jogi személyiséggęl nem renđelkezô
szervezete, amennyiben adományával vas/ tevékenységével segíti az Es/esület munkáját;
pártoló tag az egyesůlet tevékenységében csak va$ĺoni hozzájárulással vesz lészt'

3.3. A leendÔ taB beléFési szándékát az írásbeli nyilatkozatban az Đlnökségnek jelentheti bę. A tag
ĺyllv.Ąatarţásba-vételéĺĺĺl az KłizgyĺĺLlés eeyŞzetú szôtöbbséggel đönt. A tagok személyére
voaatkozó adatok lem nyilvánosak'

Az Es/esülęt tagjai tagságĺ díjat lizetnek. A tagsági dij mértékéról a Közs/úlés dönt

Â Íetrdes tagok Jogal forgalonképteleaek és nom ijľöł'łilbetők;

Egyesiilet tagia jogosult az egyesĺilet tevékenységében ÍésŽt ventri,
EryeÍúó javaslattételi és szavazati joggď rendelkeznek aZ Es/esůlet döntéŞt iBényló ü$leiben
és a KözsrÍllésen (akadályoztatâsa esetén más természetes személ'yt esetí alkalomma]
Íneghatďmazhat a Közs/úlésen való ţézýéĺel.re és szavazása),
Választhatók tisztségekÎe és megvďasztjál( a tisztségviselóket,
Tag a Kłizgyúlésen felszólalhat' &éĺđéŞeket tehet fel' Javasla'tokat, észrevételeţet tobet,
Részt vesznek és véleményt alkothâtnak aŻ D5lesület ĺendezvényein'
Jogosultak az Eryesůlet szo]gáłtatásait Ęnybe venni,
Kötelesek ta8dijat fizętni' valąmĺnt âz Egyesrilet tęvékenyŞégében kozremÍikódni az eslesúleti
célok megvďósítása ós a Közryúlés vaţ az Elntikség âltâ] mrghatáÍozott konkrét programok
végrehajtása érdekében.

3'6. 
^ 

páÎtoló tag jogď forgalomképtelenek és ĺ€'n öÍökölhetők:

A pârto1ó t.ag véleményezéŞi éŞ javaslattételi joggat vehet részt a Köz$lúlésen, azooban
szavazati joggal nem ĺende]kezik'
A Pźţftoló tag az Es''esület tisztsógeibe nem vá-lasztható'
Részt vesznek és vélelŢIényt alkothatnak az Es/esület rendeziţ'ényein,
Jogosultak az Es/esű]et ŞzolgáltatáŞait igénybe venni,
A jelen pontban meghatározott eltérćsekkel a pá'rtoló ta8 a Iendes taggal azonos jogÔkkâl
rendelkezik, a-zzď, hos' tagdij Íizetésére nem köteles.

Az egyesiilet tag|a nem veszélyeu tgthetl az egyesi1let céţának megvalósításât és a2 egyesiilet
tevékeEysógét.

3.7. Az Eryesiileti tâgság megsainik:

Ha a tag az Elnökség ĺészere bejelenti kitépési szândékát,
A tag hďąláva1, vary Jogutód nélLĺiJi megszúnésével,
Tagsági jogvlszony Egyesiüet általl felmondásátłal'
Ťag ţlzárásĺwal' melyĺe aţţor &eÍ{u sor, ha a tag
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o jogszabâtyt, \ľâgy az Egyesület alapsuabályát rľagy kłizgyíĺlésl hatârazatát
'"úÎ';;; ";.gy 'iśmételteu sértő BągâtaÍtása esetén a közgyííLlés - bâroely
eeýęsĺiretĺ taä vagy egyesiileti szela' kezđeményezéséte - , iüetőleg ha a tag az
E'iy;"üŕ';étjá""Ë--"ţoró"ĺ*"ât' vagy tnĺiköđését veszélyeztetí, vary Eâsokat

"řu 
tĺ"t"t, . 

-xłĺ.gyĺĺeš . tag ktzÂľásâÍóI egyszeľĺí szôttibbsóggel hątáÍoz;
esý évis nem fizet taRdĺiat éŞ tagdij-ŁaÍtozâsâŁ az Elnökség fetszó]ításának kézhezvételét

ĹB',""tâ'ľ'***. isoĺ "äpo'' 
be-tirĹ sem eryeIrlíti ki. A felszólításbaĺl a tagot a Íiuetési

tát"t"""tt"eg ism'cteit elinulasztáŞának jůkövęttezményére _ nevezetesen a megađott

hatŕrridó ereăménytelen eltelt€ esetén tagŞâgi viszonyának ąutomatikus megŞzúnésére

- ÍiĐ'elmeztetni kell.

o

3.8 Ä tagsági jogÝíszony megszíiĺését az Etaôkség hâtározatávąl íĺÂsba foglalja'

4- A NözÉ9illés

4.2.

4.1. Az Eryesület teďóbb döntéshozó szerve a Köz$lťłlés. A Kcizgyrĺlés a tagok összessége, amęly a2' _ 'e_ry"3ít"t"t 
érňtó minđen kéIdéŞben dönthét. A Közg,'rllés ülése ĺot!' nyilwârros, azoa a

Ĺţoto" e" iigyvezeté.en kíviit a közgyíités összehíváţâra JogoŞutt átta1 &eghívotta'lĺ és az

Jäpszab'ńly ägy ' közgyúrés ĺłiârozata alapJán tauácskozási Joggal ĺenđelkezó
6z€Eé1yek vesŹltek ĺészt.

A Kôzg''ulés kizáĺótagos hatáskörébe taftozik;
Az,ĄlapszabáJy megá.llapítása és módosítása,
A kŕiltŞégvetéŞ 

'řre9Ł'atâÍozäsa, 
elfogadása'

Az éves beszámoló jóváharyásâ,
tag belepésének javanagrása taĺryában hozott dontés, tagsâgi jogviszony felÍnondásáÍôl, tag

kizáĺásáról vďó döntés'
Az Elnökség tag|ainak megváasztásâ' visszâhívâsâ, diiazâsâuak megâlĺapítása'

^ 
tâgnyilváLltartás rendjének meBhatározása,

Más e$lesülettel való eryesiilés, va5l a feĺoszlás kimondása,
A tagsĘ dţ összegének meghatározása,
Egyesiíet negszü!éséneL elhatáľozása'
vJiető usztsé:gvĺseló feletti EuJrkáltatói Jogok gyakortása, bą a vezetö tlsztségviselô ez

€gyesiilettel Buukaviszonyban Ál1'

ořían szeĺz<iđések megkiĺ1éséneţ jóvábagyâsa, amelyeket az egyesiilet sajÂt taglávď'
ou"'eio tĺ""tsesyiselójéřet, fetiigyeljbizottšĂg tągĺával vagy ezekbozzätąrtozójával köt'
a Jeleulegí .'"ţ to"etĺĺ egyésiiretĺ tacoţ, v9z'et9 'tisztŞégvĺselő' 

fetücyerőbţo-ttsá9:
a.g"Ĺ;ň mâš egyesuletí sJórvok tagiaielleui káľtérítési ígények érvéĺyesítéséról való
dłintés'
fetügy;tőbízottsâg tagiainak megv'álaŚztâsa, visszahívása, díjazásuk megállapítâsa'
vâralsztott łouyvľizsgáIó megvâlasztása, visszahívása, diiazásânak megâllapítasa'

végelszámolô kiJelłilése'
łzăt a tcrdeseł' amelyeket az Alapszabâly vasr bármety jogszabály a Közs/ťllés kizáľólagos

hatáskorébe utď.

AKózryúléstazElnöksěgéventelegâ]âbbeglszerköteles,azEgyesiĺLletpľóbateÍtnébeD''ţi.i;Jäg 
ź+6Ĺ raro.o1*, řossuth utéa 7o.) osszehivni. A Közryú1és összehívásáľól, annak

ä;;k"áé"" elótt legaláĹb tżenöt (l5} nappa1 a napirendi pontok me$e1öléŞével a tagoknak

ĺrásos meghívót kelt kiildeni.

4.3.

4.4 A köz5n11ési meghívónak tarta]mazniâ keilt azt a Íis/elmeztetéŞt, hory amennyiben..u ':'j'!;äó;;;il ;"";ËĹvott Közsrulés hatáÍozatképtelen, ús -1 késóbbi idópontra összehívott

Áegisméte1t KaizryúléŞt _ -Ł eredetĺ napirendben szerep]ó kérdések vonatkozásábaĺr * a
meffelenteľ számäa tekintet né1kLil határ_ozatképesnek kell tekinteni' Â közgyíĺLlési meghívó
kéÄesítésétĺ'l vągy ą kiizzétételtől szâmitoti, 3 napon beliĺl a tagok és. aa .Eqy_e:íil9j
*1_*"i. lio"syűlăšt asszehívó szgrt/tőlvagy személytól a napĺĺend kiegészítését kérheti'
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anEak lnđoţolÁsával. A napĺĺeĺd ţlegésŹítésélek tÁĺgyában a közgyúlést łisszehívó szew
Jogosult đönteEii ha a uapiĺenđ kiegészítése íĺáuti kóĺelgmrćíl neÉ đaint, vagy azt
elutasÍtja' a Közg5rűlés a uapirend elfogadásâÍól szóló hatáĺozat meghozatalát megelózőetl
dölrt ą lapĺrend ţtegészítésónek tárgyában'

4.5 A napiĺenden nem szerepló kérdésben a Kiizryúlés csak akkor hatârozhat, ha va-Iamennyi tag
jelen van, és a kérdés napirenđre tÚzéséhez bozzájţrul' A Közsrulést össze kell hívni, ha azt a
bíróság elĺendeli, iüetóleg, ha legďább a tagok 1'o o/o-a - az ok és a cél megjelŕilésével _ kíváĘa.

4'6. A KflzsaüléŞen szavazati joggal vehet részt az E$'esület minden tagja. Mínden tagot egy
szavazat illet meg,

4.7. Á Közgnilés akkor hatáŤozâtképes, ha azon a tagok legďább so%-a plusz 1 fó személyesen'
illetve a jogí személy tagok igazolt képvíselóje útján megielent' HatáÎozatképtelenség esetén
legalább hatvan (60) napon belül vâtozatlân napirenđdel össze kell hívni â megismételt
kózsrt1lést, ane1y ekkor a megjelentek szâmáŁól függetlenůl az eredeti napirendi kérdésekben
határozatképes.

4.8. A Közgn1lés lefolytatásá}roz levezetó elnoköt, jegzőkönyývezętót, kęttó hitelesĺtót és ţettő
szavazatĺzenlâlót kell választani'

4.9. Â Kŕizryúlés hâtározataít âtďában nyilt szavazás útján, eryszerü szótĺibbséggel hozza'

4.10. A Közs/úlés az éveŞ beŞzámolót, a záÍómérlęget és a közhasznúsági jelentést a fentiekben
mędęlölt általänos szabályok szerĺĺi _ azaz es/szerů szótöbbséggel hozott tatâÍozaÍta) _ fogadja
el'

4.1 1. A KözĐruiés titkos szava.zás útján dônt' ha azt a s".avazesra jogosuttak l /3-a ĺnditványozza.

4.12. Az Ęyeslĺlet alapszabálýnak móđosításához a Jelealévó tagok háÍotllegyedes
szótöbbségget hozott hątârozata szükséges.
Áz Egyesiilet céţánaţ móđosításához és az tgyesiilet negszűnéséről szóló döntéshez a
szavaząti joggal ĺeađelkeuő tagok háromĺegyedes szótöbbséggel hozott hgtárożata
szükséges'
Kéthaĺmados szótôbbsé8 szlikséges e$resĺilés, szétválás kimondásá-tlou'

6. Á.z Elaökség' Ehłik' Álelnłik' ŤltkáÍ:

5.1. Áz Egyesiilet iig]rvezet<ĺ szerve az Elułikség, eraety 3 tagból ál1.

5.2. Az Elnökség tagjai' az EgyosĺĺIet vezető tÍŞzt8égĺriseLő7: az Elncik az Alelnôk és a Titkár. Az
Elnćikség az tslnĺikét maga vá.lasztja a tagiď köŻül.

Áz Elnökség tagjait a Közgrúlés válâsztją nyĺlt szâvazással, ôt (5) éves idótaĺtamra az
egyesĺllet tagjai közĺil. A ma.rrđátum bá_rmely okból torténó megszúnésekor a Kózglirlés új
tagot vâlaszt.

5.4. EhaikséE folađatkłiĺe;
- az Egyesiilot napi űgyelueţ vitele, az ügyvezetés hatâskörébo tartozó ügyekbea a

đłi!tések meghozatala,
- besámolóţ' óvoŞ költségvetéş etóţészítése és azoţ a kłizgyíirlés elé teľJesztése
_ Egyesiiletl rragyon kezelése, a vagyon felhasználâsáĺa és befektetésére voqatkozó a

ţö'zgyiĺilés haŁąskłiÎéve 
'reB' 

tâ'rtozó dłitltéseL megbozatala, végrehaJtÂss,
. az Egyesĺilet JogszabáIy és alapszabály szeÍĺnti szerveinek lregalakítâsa, és a

tĺsztségvlselóţ E'egvÁlasztásánąk elókészítése'
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- a közgyĺiţlés összehívÂsa, tâgoL illetve egyesület szerveioek éŕeŞítése' naplĺendi
poltJai!ąk EeghatáÍozása,

_ részvétel a KiizgyíĺLléseu, váIaszađâs az Egyesĺĺlettel kapcsolatos kérdésekben'
- tagok aýlwántaľtása'
_ egyesiilet hatálozat8iEak' szervezetl oţiÍatâfulak és egyéb könyveínek vezetése,
- Egyesĺilet mĺiködésével ţapcsolatos lratok megőrzése,
- Egyesiiĺetet éľlnt<ĺ megszűnési ok feĺnálláŞának Eílrđenkoľi vizsgâĺata' és annak

bekłivetkezéŞe esetén a szütséges, jogszabáĺyokbao foglalt itttézţeđések tnegtétele.

5.5 Az Elnökség az Eryesület üryintézó szęrye. saját üryŕendje a.lapján tevékęnykędił. Az Elnökség
az Elnők iŢányitásáVal gondoskodĺk az A|apszabáJy betartáŞáról, a Kôz6''ťl1és diintéseinek
végĺehajtásáLról, koordinĄa a tagok tevékenységét'

5_6 .Aż Egyesiiletet a bíľóság, más hatóságok és hlvatalos szeľvek ęlott' valaEfu1t oás
szervezeteţkel és haĺmađik személyekţel szeEbelt az Elnök öĺál1ô' az Alelnłik és a
Ťítkáť egyiittes képviseleti joggal képviselik.

Az Eslesület bankszáĺnlâja feletti rendelkezés1e az Elnök onďlóan, âz Alelnök és a Titkâľ
eryüttesen jogosult.

5.8. Az Elnökség sziikség szerint, de legalább félévente ü1ósezik. AŹ tilést a napiÍend közlésóvel az
Elnök hĺvjâ össze, Iega]ább nyolc (8) nappal megelôzóen. Az Elnókség összęhivását - a napirend
megjelölésével * bâÍmely Elnókségi tag kezdeményezheti' Amennyiben az Elnök nyolc (8) naPon
be]ül az ôsszehívâsról nem íntézkedik, úry a kezdeményező tag, vag a tagok jogosultak az
Elnökségi ülés ôsszehívásáIa' Ha az üléş nem szabályszenien lett ôsszehĺţ'va, az Elnökség
határoŻatot csak akkor hozhat, ha vďarnennyi tag je1en van és a határoząthozatal ellen senk-i
sem tiltakoziţ'

5_9. Az Elnókség â hâtáĺozatait a jelenlévó ta8ok erysueĺr1 szótöbbségével, nyilt szavazással hozza.
Az Elniikség az iigrendjében meghatározott kérdésekben titkos szâvazâsÍól és minóŞített,
kétharmados szótóbbséghez kötött hatáÍozathozatalról is rendelkezhet. Az Elnökség akkor
hatá'ĺozatképes, ha legalább két tag jelen van. szavazateĐlenlóség esetćn a javaslat elvetettnek
tekintendó.

5. 1o. Az Elnökség és a Kozgn1lés hatâÍozat}rozata)źLbalĺ nem vehet részt âŻ a személy, aki va$l akinek
köZelf hozzâtsÍtozoja a }latáÍozat ďapján kötelezettség vary felelósség ďól mentesül, vary
bármely más elónyben részesiĺl, illetve megkötendó jogüryletben eryébként érdekelt.

Nem minósůl elónynek az Es.esület cé1 szerinti juttatásai keretében a barki álta-l megkiités
nélkül igénybe vehetó nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az eryesület tâgiâinâk a tagságí
jogviszony alapjál nyújtott, az AlapszabáJyrLak megfeleló cél szerinti juttatás-

Más közhaşznú szeÍvezet megszúnését kóvetó hárÔm éVig nem lehet az Eglestilet vezetó
tisztségviselóje az a szemé|y, aki korábban olyan kózhasznú szewezeL yezeŁő tiŞZtŞégviselöje Volt
_ annak męgszúnését megelózó két évben legatâbb ery évig -'

a) amely jogutód nélkiil Şzünt meg úgl, hory az â1lani adó- és Vá'.Ínhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtaÍtozását nem eryen1itette ki,

b) amellyel szembell az állami adó- és vámhatóság jelentós összegú adóhiályt tárt fel,
c) amellyel szęllrben az dJ!'alŕr'í adó- és váĺnhątóság ilz1etlezáíás intézkedést alkalrnazłtt'

vâry ilzleuezâÍâst helyettesító bíŢsá8ot szâbott ki,
d) amelynek adószámát az al1ami adó- és vámhâtóság az adozás rendjéról szóló törvény

szerint felfü ggesztette vas/ törölte.

A vezetó tisztségviseló, illetve az ennek je1ö1t személy kóteles va]aÍnennyĹ érintett közhasznú
s?.ęĺýęzeÍęt elózęteŞen téiékoztatni aĺról, hogr ilyen tisztségeţ eryidejťlleg mâs közhasznú
sz€rvezetnél is betölt.
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5.11. Az Elnökség évente egyszer a rende6 közgytilésen beszámol a KözryúlésÎrek, és elkészĺti az
Eryesťrlet éves besŻámolóját.

5.12.Az Eg/estilet mind€n tagia javaslatta-l, észrevétellel fordulhat az Elnĺĺkhöz, illetve
Elnökséghez. Elnłikség tagiai kłitelesek a Kłizgyiílésen részt veĺni, â Kł'zgyiílésetr
Egyesĺilettel kapcsolatos kérđésekÍe válaszolul, az Egyesiilet tevékolysógéÍól
gazđaságĺ heĺyzetéÍől beszát'rolnt.

az
es

5.13. A vezetó tisztségviŞelók megbízâtâsa a megbizáŞ idejének lejfutávď, visszahivással, lemondással
vary elhalá1ozás esetén szúník meg. Amennyiben az Ehök megbízatása megsainik, illetve a-z

Elnökség tagjďnak szárną bármely ok miatt es'harmaddď csökken, a KöŻsrulés új Elnökséget
vĺâlaszt' A visszahĺvás oka lehet, ha az Elnôkségi tag nem végzi megfelelóen â munkáját, â
felađatáĺa egészségi:g.ilcg ďkďmatlanná vâ]ik, az Eryesiilet céljáva] iissze nęm féró
mâgâtârt]âst tanúsit, vas/ a tisztség ellátásáÍa méltatlânná válík.

5.14. A_z Elnök felâdâtâi és hatáskoľe

a Koz$lúlés, va]amint az Elnökség üléseinek elókészĺtése és összehivâsa,
âz Es/esület képviselete,
az Alapszabály, a KöŻg'uléŞ és Elnökség határozatai végrehajtásának felüryelete,
ktJ:.yitja az Es/esület tevékrnységét és gâŻdďkodását, ennek keľetében az Eryesület
pénz'eszkózei,rő| a kezelóket elszámoltatjâ, â kiadásÔk Şuámláit ellenórzi, haĺmadik
személyekkel szcrzódéseket köt, cllenórzi a péĺueszkôz.ok ţelhâsználásât.
gondoskodik a jes/zókönyvek vezetéséról,
miÍtđâzon feladatokât ellátja, amelyeket jogszabály, az ţĺlapsza'bálv, illetóleg a Köz5nilés vagl
az Elnökség a hatáskörébe utď.

5.15. Az Alelntik felađatai és hatásköre
az EIr.ők távolléte vas' akadďyoztatásâ esetén az Elnök helyett, az Elnök feladatait látja el'
gondoskodik az Es/esůlet nyilvííntartáŞainak vezetéséról'
biztosítja az iratokba való betekintési jog ryakoŤlását,
végzi az Eglesület levelezését.

5.16. 
^ 

TitkáÍ feladatâi éŞ hatásköre:
. kezeli az Eryesůlet péÍtu á]lományát,
. kezeli az Es/esület számlaít és nyilvá'ĺtârtja azokat,
. vezeti a pénztárkónwet,
. ellenórá a számlák hitelességét

A titkáÍ megbi?ási szerzódés ďapján látja el feladatát.

5. 17. összeféĺhetetleaségi szabâtyok:

Â Közgyĺilés és âz Elnökség hâtâÍozathozatalábaE nelD vehet Íészt az a személy, akl vagy
a!đnek közell hozzâtattozóla a hatâÍozat alaPjá!
- kiitolczcttŚćg v8gy felelősség alól mentesĺil' vagy
- báľmilyen Inás előnyben ľészesĺil, illetve a megkôteĺdő jogiigylctben egyébkónt éľdekelt.
Nem mjnősül clőnynek a kiizhasznú szcrvezet cél szerĺntĺ juttatásai keretében a báľki által megkötés nélkül
igélybe vehető üem péIlzbeli szolgáltatás' illetvc âz cgyesÜlet áltâl lagińnak! a t8gsáBi jogÝiszony alapján nyújtott'
létesÍtó okiratnâk megfelelő cél szcľinłi juĺ(atás.

A bâtáľozat mcghozatalgkor Eem szâvâzhaÍ az'
- aklt a hatářozat kötclozcĺtség' vary felclősség aló menĺesít vagy az Egyesület teľhéře Ínrásfajta előnyben ľószcsít,
- akĺvţl a hâŕáľozat szeľitrt szelződést kell kötBi'
- akí ellcn â hatáľozat â|âpjín perţ kell ĺndĺtani,
- akĺtrek olyâD ho'zzáŕańozója éľd€kclţ a döntésben, aki oz EgyeŞü|eftrek trem tagja vagy alapÍtója'
- aki a dtiĺÍésben éľdekelt más szeľveŻettel Íöbbségi befolyáson alapuló kapcsolâtbân áIl' Yagy
- aki egyébként személyesen éľdckelt a döntésbeD.
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Nem lehet vezető tisztségviseló âą akit bűncselekmény clkôvetése miatt jo8erősen szâbâdságyesztésre íîélţek' amig

â bĺintetctt clóéleÍhez fűződő bátrányos ktivetkczméĺyek alól ncm m€ntcsiilt.

Nem lchet vezetó tiszĺségvisclő są âkit e fog|alkozástól joEerősen eltiltoftak. Ákit valamely foglalkozóstól jogerős

bíníi ítélcttol cltittottak' az ţlÍiltás haĺĺłlya alatt az ítéletbel nrţgielölt tevékcnységet folytîtó jogi személy vczető

tiszÎségviselóje nom lehet
Az eltiltást kimondó hatáľozatbân mcgsŻobott időtaľtâmig cm leheţ vezető tisztségvisclő aą akit eltiltottâk â

vczctô ĺisztségvisclői tevékenysógtől.

Nem lchct a feliigyelő szerv elnłike vagy tagia, ilt€fÝe kii[yi'vizsgálójâ az a szeméIy' aki
_ a dii[téshozó szerv, illetve az ĺigyvezetó szerv elnłike vâgy tâgĺa (ide nem éńv€ âz cgyęsiilet döntésbozó szervének

nzon ĺag.iaiţ akik ŕisztséget Dem tłi|tcnek be)'
_ a köňasznú szervezeřte| c mcgbĺzatđsán kĺvĺltĺ más tevékcnység kifejtésóľe iľányuló munkâviszoĺyban vĺgy
munkavégzésre irányuló egyéIr jogviszonyban áll' ha jogszabály másképp nem rendelkezik'
_ a kiizhašznú szervezct céĺ szerinii juttatásából řészesĺll _ kivéve a bóľki ĺilĺal mcgköţés ĺélkal igénybc ve|!etó Item

pónz.bţli szo|góltatásokat, és az eglcsĺileÍ ńltal taBjának a Îâgšági jogvĺszony alapján a lótesító okirâÍbân

foglalÍakĺak megfclelően nyújtotĺ cél szţriĺti juttatást -, illctve
- az elóző pontokban mcghatĺiľozoÍt szcmélyck közeli hozzátarţozója.

A közhĺszĺú szervezet megszĺĺnését követó három óvig íem lchct más kłizhâszĺú szetYoz€t vezető tiŞztségviselaije

az a személy,8ki koÍábba; olyan klizhasŻnú szeľaezet vezető ŕisztségviselője volĺ - annak megszĺlnését mcgelőző

két évbcD legalább egy évig -'
- amely jogu1ód nélkiil szűĺt meg úgy' hogy az íllami ađó- és vámhatóságnál nyilvánÍaľtot1 adó- é5 vámtaľtozásńÍ

ncnl eByenlítcttc ki'
- ameliycl szcĺnben az állami sdó_ és vúmhatóság j€lelrtős iisszegii adóhiányt táń fel'

- 
".uity"l 

szemben az állemi fldó_ ós vámhatóság iizletlezářás intózkcdésŕ nlkalmazott, vagy iizletlezárást

hclyettesítő bĺrságo1 szabott ki'
- amelynek aĺtószámát az állami adó- ós vámhatóság az adózás rendjét'ől szóló törvény szerint felÍüggęsztctto vagy

1öľłilte.
A vezető tisztségYĺselő, illetve az ennek jeliilt szeméIy kiitelţş valamennyi éľintett kö7,hasznú sŻeÍýezelţl előzetesen

tájékoztatni arŕól, hogy ilyen tisztséget egyidejíileg más közhasznú szerYe7.etnél ĺs betłĺlt'

Ha a kôzhasznú szera€zet éves bevétele megbâladja az ötvenmillió forintot' a veŻe(ő szorvtől elkĺtlönitlt felügyelő

szert/ létľehozásâ akkoľ is kiitctcző, hâ itycn ktJtclezettség más jogszabályuál fogva egyébként nem áll fenn.

,Ą. felĺigyelő szew íigyľeüdjét maga állapítje mcg.

A îclügyeló szeľv e|Icnöľzi a közhgsznú szeľvezet miiködését és tazdálkodását, tovÁbbÁ felâdata a az egyesĺĺleti

szeweř, ;ogszabályok, âlaps?abály ás az cgycsületi hntározatok végrchajŕásának és betaľtásálak ellenőrzése.

Ennek-säJn a vezeĺő 1iszßégvisclőktől jelentést' a Śzeľvezet munkavńtlalóitól pedĺg tájékoztatást vagy

felvilágosÍtást kérhet' továbbá a kôzhâsznú szcřvezet könyvcibc es iľataiba betekinthct, azokât megviz'ţgálhatja.

A feliigyelő szelv taEia a közhasznú szetţez€t Yozotő sŻeľÝének ĺilóŚéÍĺ tanÁcskozási joggal részt vehet, illetve részt

vcsz, ha jogszabáIy vagy a ]ét€Şĺtő ol(ilŹl í$i ľcĺdelkezik
ł ĺciĺtgyetă szerv ioteics az intézkedesre való jogosultságának mcgfclelôen a döntćshozó szcrvet vagy âz ügyvczető

szervet tájékozŕatlli és annak összehívását kczdeményezni' hâ arról szeřcz tudomást, bogy

- a szeryizet működése soľáĺ o|yan jogszłbálysértés vagy a sz€rvezet órd€kcit ţgyébként súlyosan sértő esemény

(mulasztás) tłiľŕént' amelynck megszĺntetése vagy követkczményeinek elhárÍţása, illętve enyhítése az intézkedésfe
jogosulţ vezető sz€rv döütését tcszi szĺikségessé;
- a Y€zctő tisztségvĺselők felelłisségét negalapozó ŕény merült fel.

A dóntéshozó szervet vagy az igyvezeţo szervet a feliĺgyelő szerv indítványáľa - annâk mogté(elétől száÍnÍtotÍ

haľmiĺc napon beliil - intézkedéś cóljából łisszc kell hÍvni. E határidő eľedménytelen eltelte esetén â döntéshozó

szeľv és az ĺlg1łezető szerv łjsszehívására â felüryeló szerv is jogosult.

ÍIa az aľra jăgosult szęřv a (tirvónyes mííködés bclyľcá|lítása éľdckóbcn sziiksóges intézkedéseket nem teszi meg, a

felĺigyeló szerv köteles haladćkÍâlâĺul értesíteni â tŕ'nr'étrycsségi elleniirzest ellátó szeNet'

5.18. AŽ ii]gyvezető szerv kłiteles a kiizgyíilést łisszehívni a szíikséges iĺtézkedések
tlegtétele céljából' ha
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- az egyeslilet vagyonĺ !z esedékes tartozásokat Dem fedczi;
- âz egyţsĺłlet előrelńthatóIag nem lesz képes a Íartozásokât esedékességkor teIJcsíteni; vagy
'âz €s/eslilet céljâiĺâk eléľése vcszéIybe keriilÚ.
ţbben sz esclbon a ŕagok kłitolcsek az összebĺvásra okot adó köřĺilmény mcgszüntetésc óřd€kében intézkedést tenni
vagy az egyesĺilet mcgszilntetéséľől dönteni.

6. Â hatáÍożetokÍe és âz tÉveŚiilét által nvúitott szolgáltâtásokÎa vonatkozó szabálvoţ

6.1' A Közgrulés és a'z Elnökség hatáÍozata1t az Đ|rllők a HâtáÍozatok Kön]ĺvében vezeti. A
határozâtokat ůgrszámmď kell euátni, amelynek elsó része l-tól induló növekvó sorszám, törve
a hatáÎozathozatal dátumávai (év, hó, nap), vâlâÍnint megjelólve, hory közrytllésí hatź)rozat
(Kry' hat.) vary az Eln<ikség t'LatâÍozata (E. hat.). A HâtáÍouatok Kön}'vébe be kell vęzętni a
hatâÎozat teljes tâÍtâ]mát, hatá'lyba lépésének napját, iiletve időtâ_rtamát, va]amint azt is, bos/
miĘn arányban \zavazták 7lfeg a határozatot.

6.2. A Kciz$rulés, illetve az Eţ1ökség döntéseiról a.2 érintetteket az Elnökség ha]adéktďanul értesíti

^z 
éŤtesÍtés tórténhet telefaxon, e-mail-ben vagl âjánlott kĺildeményként_

Az Es.ŕeŞůlęt biztosĺtja, ho&/ a HatáŤozatok Könyvébe éŚ az Eryesůlet ęryéb, ny1lvános irataibâ
bárki betekinthessen, és a megtekÍntett iratokril - saját kóltségére - másolâtot készíthessen.

6.4. Az iţa:tokba való betekintést elózetesen, irásban kell kéIni, â megtekintett iratkór megjelö1ésével.
Az Đg/estilet a betekintést _ elózetes idópont es.eztetést követóen - a legröviđebb iđón belül az
Egyesület székhelyén biztosítja.

6.5. Az Eg/esĺilet Etnöke megtagadhatja az iratok meghatározott körébe vďó betekintést az
Es.esülett€l jogvitaban álló, vagl eryébként ellenérdekü fél számára, továbbá, ha az ad'ott
iĺatokba vďo betękintés az Es/esület érdekeit sérti.

Az Eglesület nyilvánosarr, â jelen Alapszâbälyban mcghatározottak sze nt múködik6.6.

o. /.

6.8.

6.9.

Az Eslesület nem záĺja ki, hory tagjďn kívůl más is részesülhessen szolgá]tatásďbil.

Az Egzesrilet által nyújtott cél szerinti juttatások és szolgáĺtatások bá'Íki altâl me8ismerhetók.

Áz Eryesůlet szolgá-ltatásai megiŞmerhetók:

. Az Eryesůlet székhelyén kiÍüggesztett hřdetményekból, tájékoutató ĺüzetekböl,

. Az Eryesület áltat kiadott prospektusokból, felvilágosíti kiadványokból, szóró1apokból,

. Áz Eryesület ďtal kifejtett es/éb pľopaganda- és kamPány'tevékenység útján.

6-10. Áz Egesület szolgáltatásď igénybevételének módja az Elnökség â]ta] az Eryesü1ęt
Próbatermében fielenJeg 2461 Tárnok, Kossuth utca 70.) kifüggesztett hirdetményekból,
vďamint az Esresület áltď kiadott információs fúzetekból' szórilapokból ísmerhetó meg.

6.11. Az Eglesület beszámolóiba, jelentéseibe báĺki betekinthet, i etileg abból saját ki'Itéségre
másolatot készithet' Az Es/esůlet gondoskodik továbbá a jelentéseknek és a beszâmolóknak âz
Eslesůlet próbatęľmében telenleg 2461 Tŕrmok, Kossuth utca 7o.) lévi biĺdetótáblân töľténó
kifiiggesztéséril és az Es/esűlet honlapjáľr va1ó megielenítéséÍöl.

Eryeslilet nem alapítható gazdâsági tevékenység céljáÍa.
Az egyesülęt az egyesületi cél m€gvalósĺtásával ktjzvetlenül összefriggő gazdasági tevékcnység végzésérejogosult.

7. Au EĺYosiilet sazđálkodása

9/1Ż- oldal



Az cgyesülęt vagyonát céłának megfelelőęn hosználhatjâ, vagyonát nem oszthatja fel tagjai köz-ött, és a tągok ÍészéÍe
nyeÍęséget nem juttathat'

7.7

7.4.

7.5.

7 .2-

. Az Đs''esület bevételei:

. az â]lamhâzÍâÍtás âlrendszereitól vagr más adományozótól az Eryesület céljáÍa, vaĐ/
múköđési költségeí fedezcsére kapott táĘogatâs, iuetve adomány,

r páIyâzatalapjânolnyeĺhet<iköltségvetésltâoogatĺ{s,
o EuróPal Uĺĺó kł'ltségvetéséből vagy más áltamtól, nemzetţözi szervezettől szâtgazí

támogatâs,
. személyĺ jövedeleEadó meghatáÍozott ĺészéqek gz ad.ćrzć, ĺendelţszése szetíEt ţIutąlt

összeg,
r államhâztaľtás ąlţendszeÎelból ţł'zszolgáltatásl szeľzódés etlenértékeként szetzęŁt

bevétel'
. aŻ ęsléb cél szerilrtí tevékenyŞég folytatásából szâÍ!Ji'a?,ő, ahhoz közvet1enül kapcsolódó

bevétel,
. a tagok á]tď fizetett tâgsági đüakból, és önkéntes hozzájáĺulásokból származi bevétel,
. jogi személyek, nem jogi személyiségú tfusasâgok és magánszemélyek felajánlásaiból,

kötelezettségvállďásâiból és céltáÍnogatásaiból szárma'ó bevćtet,
. es/éb, joBszâbďyokban meghatáŢozott bevétel,
c a válla]kozási tevékenységból szelruazó bevétel.

Ťągđíj: rooo Ft/hó' anely elsősoÍbaD. készpénzben Íiżetenđő. Az Egyesiilet számtĄjáĺa
történó átutalás esetélr a tag !óvének és az idősząk közleményben tłirténó fettiint€téśese
szükséges.
âz Egyesiilet tartozeseléľt sÂJÁt vagyotrávâl felel' a tągok azonba! csak Âu es€dékeş
tagdĺibefi zétésiik tnértéLélg.

ÁŻ Eryesület gaz dasági-vállalkozási tevékenységet csak közhaŞznú, vary a jelen léteŞito
okiťatban meghatározott ďapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez'
A gazdálkodás során elért eredményét az E5lesüIet nem osztja îę1, azt az Egyesrilet a jelen
létesító okifatban meghaŁáŤozott közhasznú tevékenységére foľdítja_ Az EgyesüleÍ közvetlen
politikai tcvékenységet nem folytat, szervozęte pártokÍól filggotlcnt é-ţ azoknâk ânyagi Íámogatást nam DyúJt,
azoktól támogalrĺst nom kap.

Egyesiilet vagyonâwal öuâIlóaq gazdátkodlk. A célszerinti tevékenységból' illetve a
vállalkozási tevékenységból száÎmazó beţ'ételeket éŞ ráfordításokat az !]ryesúlet elkiilönítve
taťtja nýlván.

'Ą2 Es'estilet a vezetó tisztségviselót, a tárnoBatót, a.z önkéntest, vďamint e személyek köze1i
hozzâtarŁozóját - a bá.rki áltď metkőtés nélkül igénybc vehetó szolgá]tâtások, illetve az
eryesület ďtal tâg|ának a tagsâgi jogviszony atapján nyújtott, létesitó okiratnak megfele1ó
juttatâsok kivételével - Ćé1 szerinti juttatásban nem részesítheti.

Áz Eryesűlet bámely cél szerinti juttatását - a létesító okiľatban meghâtá_rozott szabályok
Şz€ńnt - páIyázathoz kotheti' Ebbefi az esetben a pâlyâzati íelhívás nem tafta-lmazhat olyaŤl
feltéţeleket, amelyekbÖl _ az eset ŕisszes körülnényeinek mérlegelésévcl - megá_uapítható, hos/ a
pályázâtnak elôre meghatáľozott nyeÍtese van (szinlelt pdlyâzat). színlelt pályázat a cél szerinti
juttatâs alapjául nem szolgálhat.

7-6

Az Es''esťllet vá]tót, illętve mâs hitęlviszonyt megtestesító értékpapĺrt nem bocŞáthat kj'
gazdasági-vállďkozási tevékenységének fejlesztéséhęz kőzlflasznú tevékenységét veszé]yeztetö
mértékli tritelt nem vęhet fel' Áz Es/esület befel,.tetéŞĺ tevékenységet nem végez.

Az Eryeslilet köteles a beszámoló jóváha$lásâval es'idejúleg közhasznúságí meuék]etet7 .8.
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készíteni, ane1yet a beszámo1óvâl âzonoŞ modon köteles lętétbe helyeuni és kozzëtęr'ÍLĹ Az
EryeŞÍtlet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, éŞ abból saját
k<iltségéĺe máŞolatot készĺthet.

7.9. Az Egyesiilet múködését és gazdâlkodâsát ellenórző elkiili'niilt felilgyeló szerv
lótĺehozása nem &łiteleztĺ, így ilyeĺ szeÍvet az Egyesiilet 5o mtl]tó Ft bevótol öËszeghątâÍ
eléĺésélg, illetve 10o fő taglétszám alatt íeln hoz létĺe. Kłitelezó feliĺgyelő szeĺv
létrehozása, ba a tagok (id€óÍtve a pártló tagokąt is) több mtnt fele Eet!. teÍtnészetgŞ
szenély.

8. Áz Esýesíilet metszůĺése

8.1. Egyesiilet mâs jogí személlyé !e!ĺ atakulhat át, csak egyesiilettgl egyesiilhet é6 csak
egyesületekľe válhat szét.

8.2. áz Egyesiilet Jogutód Eélkĺĺt megszúniţ, ha:
- batáĺozott iđőĺe jött létÍe és a negbatÁĺozott tdő eltelt'
- megsziinése meghatáÍozott feltétel beţövetkézéséhez kötött és e feltétel

bekävctkezett,
. tagok LtBon4'âk a megszű-uést'
- ąz arţe Jogo8ult szerv Eegsz{intetl'
. az egyesiiĺet Eegrłalósított a a céţât vg'gy az EgyeŞülęt céfâaaţ megwalósíţłsa

letetetlenné wált' és új célt lgm határoztak meg'
- az egyesiilet tegjainak a száma hąt hónapon ţ€Íesztiił nem érl el atiz Îłit,

feltéve mlrrdegylk esetben, hogy az tgyesĺilet vagyoni viszonyatnak lozÂÍásâÎa lráuyuló
megfelelö eţÁrásât követóen a bíróBág az Egyeliiletet a ayílvÁĺtaÍtâţból ti'Ílt'

8.3' Â vezető tisztségvlsolók felelłissége Jogutód trélkiilt ńegszúués esetéB
ÁŻ egyesül9Í jogutód nélkĺtli rnegszĺitrés€ után a vezető tisztségvíselőkkel szemben e minőségÜkbcn a2
egyesliletnek okozott káľok miątti káńérítési igényt - â jogeľós bíľóŞági tiiřléstől számĺtott egy évcn belĺĺl -
ĺz cgyesĺilet töľlésónek időpoltjában tâgsági jogYiszonyban áI|ó tag vagy az érvényesítheti, akiDek a

ľészérc a megszíinéskor fennmaľadó cgyesületĺ vâgyollt át kellctt adni, vagy hâ lcĺÍ volna vngyon' át kellétt
volDa adni.
Ha âz egycsi|let jogutód Délkül megszĺĺnik, a hiŕelezők kielégíĺeÍlen kiivelelésitk cřejéig kÁľtéńtésĺ igényt
érvényesíthctnek az egycsĺ|let vezetŕí tisztségviselőivel szembeu a szcrződésen kĺvĺll okozott káľokóń Yâló
fclelősség szabáIyai szeľitrt' ha a vezető ÍisztségYiseló az egycsület ĺizetésképŕelensógévţl fenyegető helyzct
beállta ütáD a hitelezői éľdekeket nenr Yctto íigyelembe. Ez a rendelkezés végclszámolássa| történő
megszíínés esetén nem alkalmazható.

9' EEvéb Íe!đelkeżések

9. 1.

9.2

A'z Egyesület a nyilvántartásba vétellel jön létre

Jelen Alâpszabálybân nem szabâlyozott kérdésekben a Po1gárí TörvénykönJrvról szóló 2013'
évi V. törvény, valamirrt az es/esü1ési jogĺól, a közhasznri jogáłlásró1, va.lamint a civil
szervezetek múkódéséról éŞ támogatáŞáról szoló 2011. éVi cLxXV. tórvény rendelkezései az
řányadóaţ.
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9. 3. Jelen Álapszabá.ly az elfogadâsávď a korábbi Alapszabály hatrâ1yát veszti.
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