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Elhaátozya a LÓgjunk Anyuval Kultufális és Szabadidö Egyesületlétrehozását, a Polgrári Törvénykönywől
szőlő 2013 . évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a köáaszrú jogállásról, valamint a civil sierveletek
működéséről és trámogatásáról szőlő 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok
az alábbi tartalommal, egységes szerkezetbe foglalvq fogadják el a szervezet alapszabályát:

1.

2.
3.
4.

5.

I.
Az egyesület adatai

Az egyesület neve: LógjunkAnyuval Kulturális és Szabadidő Egyesület
Az egyesület rövidített elnevezése: Lógjunk Anyuval Egyesület
Az egyesület székhelye: 4400 Nyíregyháza,Ív utca 55.
Az egyesület alapíó tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmaző tagnévsor az alapszabály 1. sámű
mellékletét képezi.
Az egyesület honlapjrának címe:www.logjunkanyuval.hu

il.
Az egyesület célja, tevékenysége

1. Az egyesület célja:
A családi értékek szem elött tartásával szabadidős, kulturális programolg jótékonysági rendezvények

szervezése, vagy más szervezetekkel együttműködve, melyben fontos szerepet kap az egészséges
életmódra nevelés, a mozgás és az szabadidő aktív eltöitése, kulturális erteteini megBrzése-és
továbbadása" harmonikus testi és lelki nevelés, környezettudatos szemlélet kialakíása.

Az EgYesület további célja a trársadalmi részvétel erősítése, a helyi érdekek és igények felismerése és
érvényesítése. Célunk a gyermekelláási rendszerbe illeszkedően a gyermekek napközbeni ellátása,
fejlesáése és tehetséggondoása, elősegífue ezzel a szüló munkáb a állását, az elhelyézkedésüket segítő
képzésen valÓ részvételt. A gyermeknevelés területén felmerütö igények kieíégítésére képzé-sek
szervezése és azelIhezkapcsolódó speciális eszközök beszerzése és biáosítása családok részére.

2. Az egyesület tevékenysége:
M.n.s. egyéb közösségi, trársadalmi tevékenység
Konfekcionálttextilrárugátrtása(kivéve:ruházat)
Egyéb textilráru gy ántása m,n.s.
Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruhrázat)
Alsóruhrázat gyártása
Egyéb ruhénat, kiegészítők gy ártása
Egyéb kötött, hurkolt ruházatitermék gyártása
Táskafé lék, szij azat gy ártása
Egyéb fa-, parafatermék, fonottráru gyártása
Nyomás (kivéve: napilap)
Egyéb sokszorosítás
Divatékszer glrártása
Játékgyártás
Egyéb m.n.s feldol gozőipaÁtevékenység
Textil, rubáuat, lábbeli, bőrráru üglmöki nagykereskedelme
Egyéb termék üg;möki nagykereskedelme
Ruhrázat, lábbeli nagykereskedelme
Egyéb háutartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
Textil-kiskereskedelem
Játék-kiskereskedelem
Ruházat kiskereskedelem
Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

9499,08
1392,08
1399,08
1413,08
1414,08
1419,08
1439,08
1512,08
1629,08
1812,08
1820,08
3213,08
3240,08
3299,08
4616,08
4618,08
4642,08
4649,08
4751,08
4765,08
477I,08
4778,08
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4782'08 Textil,rtthánat,lábbelipiacikiskereskedelme
4789'08 Egyéb ráruk piaci kiskereskedelme
479I'08 Csomagküldö, internetes kiskereskedelem
4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4931'08 Viárosi,elővárosi szárazfoldiszemélyszállitás
4939'08 M.n.s. egyéb szárazfoldiszemélyszálliás
5621'08 Rendezvényi étkeztetés
5630'08 Italszolgáltatás
5811'08 Könyvkiadás
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
5914'08 Filmvetítés
6311'08 Adatfeldolgozás,web-hosztingszolgáltatás
6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltaás
7311'08 Reklámügynökitevékenység
7420'08 Fényképészet
7490'08 M.n.s. eryéb szakmai, tudomrányos, műszaki tevékenység
7729'08 Egyéb személyihasználatű,hántartásicikkkölcsönzése
7820'08 Munkaerőkölcsönzés
8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő iizleti szolgáltatás
8551'08 Sport, szabadidős képzés
8552'08 Kulturális képzés
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
8891'08 Gyermekek napközbeni ellátása
8899'08 M.n.s. egyéb szociális elláás bentlakás nélkül
9001'08 Előadó-művészet
9003'08 Alkotóművészet
9004'08 Művészeti létesítmények működtetése
9319'08 Egyéb sporttevékenység
9329'08 M.n.s.egyébszőrakoztatás,szabadidöstevékenység
9604'08 Fizikai kőzérzetet javító szolgáltatás
9609'08 M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás

3. Az egyesület céljának megfelelően az alábbi (konkrét) közhasznú tevékenységet fejti ki:
[Ectv.34. § (1) bekezdés a) pont|

a.) egészségmegőrzés, betegségmegelőzéso gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység

A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító
környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (1997. éü CLIV. tv. az egészségüryről
144. § (1)_(2)

b.) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

A családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi ólet
összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék
megvalósulásának segítése QOtl. évi CCXI. tv. a családok védelmérőll. § _ 6. §)

c.) kultunílis tevékenyseg

Közösségi kulturális hagyományob értékek ápolásánaV művelődesre szerueződő közösségek
tevékenységéneVa lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának
támogatása; művészeti intézményeMakossági művészeti kezdeményezéselr, önszerveződések
támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek
létrehozásának, megőrzésének segítése (1991. évi )OL tv. a helyi önkormányzatok ésszerveik, a
köztársasági megbízottak valamint egyes centrális alárendeltségűszenek feladat- és
hatásköreir ő|12l. § a)-b)

qn?/



d.) sport

Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása fettételeinek megteremtése;
sPortÍinanszírozás; a gYermek- és i{iúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportoko
valamint a fogyatékosok sportjának támogatása (2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)_e)

m.
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

1. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is
szolgáltatásaiból. [Ectv. 34. § (1) bekezdéJa.) pont]

Az egyesÜlet kÖzvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezeteprártoktól fiiggetlen és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt. [Ectv. 34. § (1) bekezdés á.) pont]

Az egYesÜlet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak köáasznú vagy ajelen alapszabályban
]n9eha!ár9zott alapcél szerinti tevékenység m"guulósítását nem veszélyeiew"iég"r. tEctv. 3a. § (1)
bekezdés b.) pont]

Az egYesÜlet a gazdálkodása során elért eredményét nem osája fe|, azt a jelen alapszabályban
meglatánozott köáasznú tevékenységére fordítja. [Ectv. 34. § (1) bekezdés c.) pont]

Az egYesÜlet a műkÖdésének, szolgáltaüásainak, azok igénybevételi módjrának nyilvránosságát a
www.imke.hu internetes honlapjrán, és az egyesület székhelyén elhelyezett hiráetőtáblán biztosit|a. Az
éves beszámolót és a köáaszrúsági mellékletet minden éro u.rgu.ztus 31. napjáig a www.imke.hu
]nternetes honlapjrán és az eryesület székhelyén kihelyezett hirdetötáblánkazzéier"I. p.tu.37. § (3)
bekezdés d.) pontja]

Az egYesÜlet kÖáaszrú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok - a törvény alapjrán nem
nYilvrános adatok kivételével - nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját költségére áásolatot
készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, az egyestileielnökségéhez
címz_etten kell előterje.19"i.Az elnökség az iratbetekint?st-és az iratrnásolat Éiadását az egyósület
székhelYén, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biáosítani a kérelmező {ra^érra.
[Ectv.37, § (3) bekezdés c.) pont]

részesüljön az egyesület köáaszrú

2.

a
J_

4.

5.

Iv.
Tagdíj

l.

l.

Az egYesÜlet tagiai vagyonihozzájánulásként tagdijatfizetnek. A tagdíj összege 5.000.-Ft/év, amelyet a
megalakuláskor a nyilvántarhásba vételt elrendelő végzés jogeröre ernelkedésétöl számított 8 napon
belül, ezt követöen legkésőbb minden év mrárcius:t. nap3aig kell egy összegben, - "gy"riiletháaipénztárába v agy az egyesület bankszráml ájára történő átut;iás úüán mJ§fizetni,-

Az egYesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagságijogviszonya keletkezésének évében
a tagdíj időarrányosan számitott összegét a tagsági jogviszony létesítésétől szátmított 8 napon belül, eá
kÖvetően legkésőbb minden év március 3I. napjái§ köteles az egyesület házipénztítrába vagy az
egyesületbankszámlájánatörténőátutalásútjánteljesíteni.

v.
A tagság

Az egyesülettagalehet az a természetes személy, jogi személx jogi személyiséggel nem rendelkezö
szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabátyban foglalt rendelkezéseket
elfogadja.
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vI.
A tagsági jogviszony keletkezése

l, Az egYesÜleti tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület
megalakulását kÖvetően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A 6"tepe.i
nYilatkozatot az elnÖkséghez kell benyujtani, amely szerv a kéreleá beérkezésétő1 szrámított 30 naponbelÜl, egYszerii szótöbbséggel, nyílt szavazásáal határoz a tagfelvételól. Haározatát annak
meghozatalát kÖvető 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módoi kell megküldeni a tagfelvételt
kérelmező számáta.A tagfelvételi kérelem elutasítrása .r&érr.logo*oslatnak hefe nincs.

vn.
A tagsági jogviszony megszűnése

A tagsági jogviszony megszűnik:
a./ Atagkilépésével.
b J A tag haláláv al vagy j o gutód nélkül i me gszűné séve l.
c./ Atagkizárásával.

A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez cimzett írásbeli nyilatkozatával brármikor,
indokolás nélkÜl megszüntetheti. A tagsági jogvisiony a nyilatkozatának az elnökséghez történ6
megérkezése napjrán szíinik meg.

Az elnÖkség nYilt szavazással, egyszerÜ szótöbbséggel kizárhatjaaz egyesület tagiai közül azt a ta1ot,
aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a kozg}űlés határőzaát i.ityor* Ügy ismételten sértő
magatarüíst tanúsít.
Kizárhatő a tag akkor is, ha hat hónapon keresztiil elmaradt a tagdij megfizetésével. A tagdíj
megfizetésének elmulasztása miatl a tag csak akkor zárható ki, ha a tegaíaut h-ut hórrupo. mutasit"ts
elteltét kÖvetően az elnökség írásban - póthatáridő tűzésével es a j-ogkövetkezmén}ekre, azaz a
kaiásra,tÖrténő figyelmeáetéssel - felszólította a tagdíjhátalék tde-sítésére, mely felszólítás a
póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

A kizárási eljrárást brármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytaüa le. A
kizárdsi eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hivni, azza| a figyelmezetéssel, iory a
szabálYszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartiását esánaunozathozatalt nem
akadálYozza. Az ülésen biaosítani kell számara a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselövel
is kéPviseltetheti magát. Atagkizárását kimondó határozatot írásba fell foglalni és indokolással kell
ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetöségröl való ájékortaást Ai elnökség akizáiásról szóló határozatot a
tagkizánási eljrárás megindulásátől számitott 30 napon belül meghőzza és 8 napon belül igazolható
módon közli az érintett ággal
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstő l számitoll 1 5 napon
belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az
elnÖkségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli idöpontra össze kell hívnia a rendkívüli
kÖzgYŰlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbseggel dönt. A közgyűlés határozatát
annak megltozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon beJül írásban , Í§azolbatő módonli közli azérintett
taggal.

VIII.
A tagok jogai

Az egyesület tagja jogosult:
a,/ az egyesület tevékenységében résá venni
b,l az egyesület szolgáltaásait igénybe venni
c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően

J.

1.
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felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
d./ az egyesület irataiba betekintetni
e,/ arra, hogY az egYesÜlet tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban
meglatározottkizárő ok nem áll fenn.

A tag a kÖzgYŰlésen a szavazatijogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselö
részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratiformában i'asba keil ághh i és azt a
közglnilés levezetö elnökének a közgyilés kezdetenátadni.

A kÖzgYÚlésen valamennyi szavazásraiogosult tag egyenlö szavazattalrendelkezik.

Ix.
A tagok kötelezettségei

l. Az egyesület tagja:

a./ Nem veszélYeztetheti az egyesület céljának megvalósítá sát és azegyesület tevékenységét.
b.A(titeles a ágdijat annak esedékességéig megfizótni.
c,/ KÖteles az egYesület alaPszabályrának, a döntéshoző szervek hatátozaáinak reá vonatkozó
előírásait, rendelkezéseit betartani.
d./ KÖteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

x.
Az egyesület szervei

1. Az egyesület szervei:
a./ Közg;riilés
b./ Elnökség

AKözgyűlés

2. A közgyülés az egyesület döntéshozó szerve.

3. A köz5rűlés haüískörébe tartozik:

a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesíjlet megszíinésének, egyesülésének és szétválásának elhaározása;
c) a v ezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogaűsa, atagdíj megállapítrása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az igyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló

j elentésének - elfogadása;
fl kazhasműsági melléklet elfogadása;
g) a vezetÖ tisáségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisáségviselö az

egyesülettel munkaviszonyban ál1;
h) az olyan szerződés megkötésének jóvráhagyása, amelyet az egyesület saját tagiával, vezető

ti sztsé gvise lőj éve l v agy ezek hozzátartozój ával köt;.
y' a jelenlegi és korábbi eryesületi tagok és a vezető tisáségviselök elleni krártérítési igények

érvényesítéséről való döntés;

7) döntés mindazon kérdésben, ametyet jogszabály vagy alapszabály ahaüáskörébe utal.

4. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A közgyűlés ülései nyilvránosak, amely
nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátoáató. [Ectv. 37. § (1) bekezdés]

5. A közgólést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kikü]dött meghívóval,
elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolhatő módon. Írasbeli i§azolható
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módon tÖrténő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a
tagnak az elektronikus levelezési címére történö kézbesítés arral, ho-gy a kézbesítés visszaigazolásra
kerüljön (elektronikus tértivevény). [Ectv. 37. § (2) a) pont]

Ha a kÖzgYŰlést nem szabályszerüen hívtrák össze, az ülést akkor lehet megtartarri, ha az ülésen a
részvételre jogosultak legalább hráromnegyede jelen van, és eglhangúlág hozzájá!íal az ülés
megtartásrához.
A kÖzgYÜlési meghívó tarálmazza az egyesület nevét, a székhelyét, a közgyőlés helyé| idejét és a
javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban tegaiatt o{án reszletázettsé§gel kell
rÖgzíteni, hogy a szavazásrajogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. Ameghívónak tartáÁaznia
kell továbbá a közglrűlés hatírozatképtelensége esetére a megismételt közlgyiilés helyszínét és
időPontját, és az arta történö felhívást, hogy a megismételt kozgyüles a" ered'Óti napirendi pontok
tekinteteben a megjelentek számára tekintet nélkiil hatfuozatkép"i 1"s", ba azt u" 

".éd"ti 
idópontot

legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követö időpontra hí"ják össze.
A kiizgYŰlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.A kÖzgYŰlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétő számított 3 nápon belül a tagok és az
egyesÜlet szervei az elnÖkségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A
naPirend kiegészítésének üárgyában üz elnökség 2 napon belül dönt. Áz ehökség a napirend
kiegészítését elutasíthatja vagJ a kérelemnek trótyt aatrat. Döntését, továbbá elfogidás 

"rótér, 
u

kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalátől számitott legk?sőbb 2 napon
belül igazolható módon közli atagokkal.
Ha az elnÖkség a napirend kiegészítése irránti kérelemről nem dönt, va1st a kérelmet elutasítja, űgy a
kÖzgYŰlés a napirend elfogadásáról szóló haározat meglozatalát mege-lözően külön dönt a ,rapiiónd
kiegészítésének trárgyábaít, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kéráésben
csak akkor hozhatő batározat, ha a rész-lételre jogosultak legalább háomnegyede jólen van és a
napirenden nem szereplő kérdés meg!fugyatásához egyhan gűlagiozzájárul.

Az elnÖkség kÖteles a közgyülést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b-/ az egYesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vary
c./az egyresilet céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
kÖrÜlmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagrl-azegyesület megszüntetéséről dönteni.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatoktöbb mint felét képviselő szavazásra
jogosult résá vesz. Ahatározatképességet minden határozathozatalnálvizsgálni kell.

A kÖzgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani ahatározatképességet, vagyis az
aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát a ki"gyiite, u
naPirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerii szótöbbsé§ge| nyíli szavazással megváiásztja a
levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönywezető és iét jeg}zőkönyv hitelesítő szeméíyét,
valamint szükség esetén a két ös szavazatszámláló bizottságot.

Aközgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tiintetni a tag, valamint
-ba az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé tesii - képviselöje nevét éJakóhelyét
vagY székhelYét, és - ha a tagokat nem azonos számú szavázat illeti meg - a tagot megillétö
szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönywezető alákisával
hitelesíti.

A közgyűlésröl jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
a) azegyesilet nevét és székhelyét;
b) aközgyűlés helyét és idejét;
c) aközgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönywezetőnek, a jegyz(könyv hitelesítőjének a nevét;
d) aközgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;

7.

9.

w/



7

e) a határozati javaslatoka! a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástől
tartózkodók számát.

A jeryzőkönyvnek ártalmaznia kell a döntésre jogosult szerv döntésének tartalmát, időpontját és
hatályát, illetve a döntést trámogatók és ellenzők szátmarányát, ha lehetséges személyét.[Ectv. 37. § (3)
a) pont]
A jegyzökönyvet a jegyzőkönywezető és a kőzgyőlés levezető elnöke qa alá!" és két ene
megválasztott, jelen lévő taghitelesíti.

10. A tagok határozailkat ahaározatképesség megállapiásanál figyelembe vett szavazatoktöbbségével

hozzák meg. A hatátozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a hatrározat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta

előnyben részesít;
b) akivel ahaározatszerint szerződéstkell kötni;
c) aki ellen ahaározat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyanhozzátartozőja érdekelt a döntésben, aki azegyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;vagy
í) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A közgyűlés határozathozaÁlában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozoja
ahatfuozat alapjrán
a.lkötelezettség vagy felelösség alól mentesül, vary
b.Óármilyen más elönyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben eryébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a köáasznú szervezet cél szerinti juttaásai keretében a brárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagsának, a tagsági
jogviszony alapján nyujtott létesíó okiratnak megfelelő cél szerinti juttaüís. fEctv.38. § (1) és (2)
bekezdés]

A közgyűlés határozaát - az alapszabály vagy törvény eltérö rendelkezése hiányában - egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. [Ectv. 37. § (2) a) pont] A közgyűlés az éves beszámoló
jóvráhagyásráról az álá|ános szabályok szerint dönt.[Ectv.37. § (2) d) pont] Az egyesület
alapszabályának módosításához, az egyesület e,gyesüléséhez és szétválásához a közglÉlés
háromnegyedes szótöbbséggel hozott hatátrozaá szükséges. Az egyesület céljának módosíásrához és az
eryesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
hráromnegyedes szótöbbséggel hozott hatánozata szükséges.

A közgyulésihatározatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintetttag(okk)al a
batfuozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolhatő módon is közli ahatározatnak az
egyesület honlapján történő közzetételével egyidejűleg.[Ectv. 37. § (3) b) pont]

Elnökség

Az elnökség az egyesület 3 elnökségi tagból állő ijgyarc7ető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben,
amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyülés kizárólagos hatáskörébe.

Az elnökség tagiait a közgyülés választja 5 év hatánozott időtartamra.

Megszünik a v ezető tisztségviselői megbízatás:
a. / a megbízás időtartam ának lejátáv al;
b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d. l a v ezető ti sásé gvi selő haláláv al vagy j o gutód nélküli me gszűné séve l ;

11.

12.

13.

14.
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e,l a]ez,ető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásrához szükséges körben történő
korlátozásával;
f./ avezető tisáségviselővel szembenikizárővagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A vezető tisáségviselő megbizatásáról az egyesülethez cimzett, az egyesület másik vezető
tisáségviselőjébez intézett nyilatkozattal brármikói lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége
ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelöléséu.Í .iugy megvátasztásaval ennJk
hiánYában legkésÖbb a bejelentéstől szrámított hatvanadik nupon válik hatái}ossáI

Y9zeó tisáségviselő az a narykoru személy lehet, akinek cselekvöképességét a tevékenysége
9llátlsahozszükséges körben nem korlátozták.Haavelzetőtisáségviselo jogi r""áély, a jogi szómíly
kÖteles kijelÖlni azt atermészetes személyt, aki avezetőtisáségviúloi fetáditokat rr"uet"n áut;".

A vezető tisztségviselőkre vonatkoző szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető
tisáségviselÖ Ügyvezetési feladatait személyesen kötelós eiláhri. Nern lehet vezető tisáségviselő az,
akit bÜncselekmény elkÖvetese miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fílződő hátrr{nyos következmények alól nem mJntesült. Nem lehet vezető tisdúgviselö, aki
kÖzÜgyektÖl eltiltó Ítélethatályaalattáll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezetőtiszsJgviselá az,
akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely fogiaikozástól jogerős bírói ítélettetittittottat,
T eltiltás hatálya alatt az ítéletben megielölt tevékenységet fol}tató jogi személy u"r"Ú
tisáségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatbanmegizabott iaoturt".-ig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisáségviselői tevékeny.t$ot.

A kÖáaszrú szervezet megszűnését követő hrárom évig nem lehet más köáasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a szémély, aki korábban olyan köáászrú szervezet vezető tisztségviselóje volt -
annak megszűnését megelözö két évben legalább egy évig -,a./ amelY jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az áltami adó- és vrámhatóságnál nyilvántartott adó_ és

v ámtartozását nem egyenlítette ki,
b.l amellyel szemben az átlatni adó- és vámhatóság jelentös összegű adóhiányt tÁrt fel,c./ amellyel szemben az állani adó- és vámhatóság iuletlezárás intézkédést alkalmazott, yLEy

ilzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d./ amelYnek adőszámát az állani adó- és vrámhatóság az adőzás rendjéről szóló törvény szerint

felfiiggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselŐ, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett köáasznú
szerYezetet előzetesen ájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más köáasznú szervezetnél
is betölt. [Ectv. 39. § (1) és (2) bekezdés]

Az egyesÜletvezető tisztségviselői az Elnökség tagiai. Az egyesület törvényes képviseletét az elnök
látja el. A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. A képüseleti jog gyakorlásának
módja: önálló.

Az elnökség hatáskörébe tartozik:
aJ az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatráskörébetartoző ügyekben a döntések meghozatala;
b./ abeszámolók előkészítése és azoknak a közgyülés eléterjesáése;
c./ az éves költségvetés elkészítése és annak a közg)riilés elé terjesztése;
d./ az egyesületi vagyon kezelése, a varyon felhasználásrára és b'efektetésére vonatkozó, a közgyűlés

hatáskörébe nem tartoző döntések meglozatala és végrehajtása;
e./ aközgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
f./ az elnökség által összehívott közgrűlés napirendi pontjainak megjtatánozása;
g.l részvétel a közgyülésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
h. l a tagság nyilvántartása;
i./ az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j.l az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k.l az egyesületet érintő megszünési ok fennállásrának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkeáe

16.

l7.
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esetén az e törvényben elöírt intézkedések megtétele; és
l./ atagfelvételéről való döntés.
m./ dÖntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály ahatáskörébe utal

18. Az elnÖkség Üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. Az elnökségi ülést az
elnÖk legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldótt meghívóval, eisődlegesen aiegyesület
székhelYére hívja össze Írásban, igazolható módon. Í.asbeli igűthato módon történő kézbesítésnek
minősÜl: Pl. ajanlott vagy tértivevényes küldeményként, továúbá a Ágnak az elektronikus levelezési
címére tÖrténő kézbesítés azzal,hoglta kézbesítés visszaigazolásra kertiljon (elektronikus tértivevény).
Az elnÖkségi Ülésre szóló meghivő tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ules
helYét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napiiendi pontokat u *"ghíuótan legalábí olyan
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

Az elnÖkségi Ülésre szóló meghivőt az egyesület székhelyén és hónhpjan nyilvánosságra kell hozni.Az elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvránosság jogszabál}ban meghatáro:zott esetekben
korlátozható. [Ectv.37. § (1) bekezdés]

19. Az elnÖkség határozaátegyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.Az elnökség hatÁrozatképes, ha
Ülésén a szavaz,atijogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen-van. Két 

"t"'tikegitag jelenléte esetén kizárólag egyhangúla ghozhatő haározat.

A hatátrozat meghozatalakor nem szav azhat az,
a) akit a hatrározatkötelezettség vagy felelősség alól mentesitvagy a jogi személy terhére másfajta

elönyben részesít;
b) akivel ahatfuozat szerint szerzödést kell kötni;
c) aki ellen abatínozatalapjrán pert kell indítani;
d) akinek olyanhozzáÁrtozója érdekelt a döntésben, aki azegyesületnek nem tag|a;e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsoÉtban ál1; vag:.t

' 
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Az elnÖkség haténozathozaálában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli bozzátartozőja
ahaározat alapján
a./ kötelezettség vagy felelösség alól mentesül,vagy
b.l bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a köáasznú szewezet cél szerinti juttaüísai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület áttal tagJának, a tagsági
jogviszony alapjén nyujtott létesítö okiratnak megfelelö cél szerinti juttatás. [Ecw.38. § (1) es til
bekezdés]

20. Az elnökségi ülésről jeryzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségi tagok írnak alá. A
jeryzÖkönyv tarálmqz,za a határozatok sorsziámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát,
illetve a döntést támogatók és ellenzök számarányát (ha lehetséges, személyét).
Az elnökséghatfuozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al ahatínozat
meg}tozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolhatő módon is közli ahatfuozatoknak az egyesület
honlapján történő közzétételével egyidejűleg. [Ectv. 37. § (3) b) pont]

2I. AközgyŰIés és az elnökség hatínozataitaz elnök köteles aHatárbzatok Könyvébe bevezetni a 9. és a
20. pont szerinti adattartalommal. [Ectv. 37. § (3) a) pont]

xI.
zárő renilelkezések

Az alapszabályban nem szabályozottkérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. éviV. törvény
(Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznűjogállásról, valamint a civil szervezetek működéséröl és
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támogatásáról sóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezesei az inárryadóak.

Az Eryesület módosítottAlapszabályát a202l. szeptember 30-i Közgyűlés fogadta el.

AzAlaosubóh úi szerkezetűlea Főbb módosuldsok hiemelve!

ZinePÉr: Az Alapszabdly egseges szerkezetbe íoslalí süvege megfelel az alapszabóIynah
alnpsubáIy-ruődosűáso k alapjón haíólyos tartalmónak

Kelt Nyíreryh áza, 2021. szeptember 3 0.
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