Eb Árvaház Nonprofit Egyesület
ALAPSZABÁLYA

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az Eb Árvaház Nonprofit Egyesület 2014. február 1 2-i megismételt alakuló Taggyűlése az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény illetóleg a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény
61-64. alapján, a mai napon az egyesület Alapszabályát a következő tartalommal fogadta el:
(A 2014. 02. 12-i módosítások az alábbi pontokat érintik az 1.3., 2. l., 2.4., 4.1 1., 4.16., 3.4., 3.9., 3.12.,
4.2., 4.8., 4.10.. 4.14., 4.16., 4. 19. 5.6. pontok. A módosított részek dőlt betűvel vannak szedve).

1.
Az Egyesület adatai
1.1 .A Egyesület neve: Eb Árvaház Nonprofit Egyesület /továbbiakban: Egyesület/
I .2.Az Egyesület székhelye: 1027 Budapest, Fő utca 79. 1/6/a.
1.3. Az Egyesület hatóköre: országos a 2011. évi CLXXV. törvény 2. 13. pont c) alpontja alapján.
I .4.Az Egyesület Magyarország törvényeinek tiszteletben tartásával működik.

11.

Az Egyesület célja és feladatai
2.1. Az Egyesület célja: kutyák mint állatok védelemével kapcsolatos feladatok ellátása, a
kutyák környezetének jobbá tétele. Az ebtartási kultúra emelése. Az Eoesület az 1998. évi xwlll.
törvény 3. S' 6. pontja és a 3/2001. (11. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM
rendelet 10. alapján
kutyák elhelyezésére szolgáló állatmenhelyet rehabilitációslerápiás és oktatási központot amely
az állatvédelem közhasznú feladatának ellátásaként a gazdátlan ebek ideiglenes vag állandó
elhelyezését biztosítja és tevékenységét ellenszolgáltatás nélkül végzi, felelősséget vállalva a
környezetükben levő emberek és a lakókörnyezet biztonságáért. Valamint nonprofit alapon
működő a kutyák elhelyezésére szolgáló állatpanziót kíván üzemeltetni. Az Ecesület az 1998.
évi XXVIII. törvény 48/A.S (1) bek alapján az önkormányzatok által is végezhető állatvédelmi
őrszolgálatot is el kíván látni nonprofit jelleggel. Az Egyesület az 1998. évi XXVIII. törvény
48/A.S (3) bek alapján az önkormányzatokat terheló' közfeladatként kóbor ebek befogásával
járó feladatokat is elkíván látni közhasznú tevékenységként közérdekből, haszonszerzési cél
nélkül, jogszabályban meghalározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve külön
szerződéses megállapodás alapján a kutyák védelme érdekében. Az Egyesület oktatási
feladatokat is el kíván látni a kutyatartás szabályait illetően továbbá az állattartási kultúrával,
az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra neveléssel ismeretekkel kapcsolatosan.
Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból
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2.2.Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében euüttmúködik minden olyan állami,
gazdálkodó és civil szervezettel, más eoesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület
eredményes működését és céljainak megvalósítását.
2.
3.Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése
érdekében -az adomány és tagdíjgyüjtésen túl- jogszabály előírásai szerint gazdasági,
vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe
tagként beléphet. Az Egyesület gazdasági tevékenységet csak másodlagosan végezhet
figyelemmel a nonprofit jellegére. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem
osztja fel, azt teljes egészében a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
2.4.A Egyesület feladatai, tevékenysége:
- Az Euesület a gazdátlan kutyák számára biztosítja azok elhelyezését. Oktatásokat,
felvilágosító előadásokat szervez az EU és Magyarország jogszabályainak megfelelő
felelős kutyatartással, kapcsolatosan.
Beteg és sérült kutyák elhelyezését, gondozásba vételét vállalja, illetve ezt megszervezi,
finanszírozza. Vállalja rászoruló. de a kutyát megtartani kívánó családok támogatását,
állatorvosi költségek, állateledel, felszerelés tekintetében. Továbbá vállalja a kutyák mint
állatok átmeneti elhelyezését, ha ez másképpen nem megoldható, az állatmenhelyen,
állatpanzióban. Az Epesület az 1998. évi XXVIII. törvény 48/A.Š• (3) bek alapján az
önkormányzatokat terhelő közfeladatként kóbor ebek befogásával járó feladatokat is
elkíván látni közhasznú levékenységként közérdekből, haszonszerzési cél nélkül,
jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve külön
szerződéses megállapodás alapján a kutyák védelme érdekében.
Az Eoesület az 1998. évi XXVIII. törvény 48/A.S (l) bek. alapján az önkormányzatok
által is végezhető állatvédelmi őrszolgálatot is el kíván látni nonprofitjelleggel.
Nonprqfitjelleggel kutyakiképzést is végez az egyesület.

A Egyesület tagsága
I . A Egyesület tagja lehet az a tizennyolcadik életévét betöltött természetes személy, jogi
személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület
Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy' tevékenyen részt vesz a Egyesület munkájában,
valamint fizeti a tagdíjat.

3.

3.2.A rendes tag felvételéről — írásbeli felvételi kérelme alapján — az Egyesület Elnöksége legalább
négyötödös szótöbbséggel dönt. Uj tag felvételéhez írásbeli tagfelvételi kérelem benyújtása után öt tag
írásbeli ajánlása szükséges.
3.3.Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. A tagsági
jogviszony megszúnésének minden esetében az Elnökség törli a tagot a naprakész nyilvántartásból.
3.4.Az Egyesület tagja jogosult:
—részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,
—a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a
a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni,
határozati javaslatot tenni és szavazni
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—a tagok választhatnak és választhatók az egyesület szerveibe, a nem természetes személy tagok
törvényes képviselóik útján választha?ják meg az Egyesület vezető tisztségviselóit. —az egyesület
tagia nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását.
—Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs
eltiltva, és
Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet,
—a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti
joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és —b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
—ca) magyar állampolgár, vagy
—cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy —
cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozi
tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
3.5.Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják,
meghatalmazotti képviseletnek nincs helye. A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján
gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit.
3.6.Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint az Egyesület
szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét
tiszteletben tartani. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Taggyűlésének a tagokra nézve kötelező
határozatok szerint eljárni, a Taggyűlés által évente meghatározott mértékú tagdíjat határidőben
megfizetni.
3.7.Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő
jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.
3.8.A tagsági viszony megszünik:
— a tag halálával,
— a Egyesület megszúnésével,
— a tag kilépésével,
-a tag kizárásával,
-a jogi személy tag megszünésével
3.9.Az Elnökség kizárhatja az Egyesület tagjai közül
— azt a tagot, aki 3 hónapon keresztül az elnökség írásbeli felszólítása ellenére elmaradt a tagdíj
medizetésével, és a tagdíj meWizetését a felszólítás ellenére -a felszólításban szerepló legalább
8 napos' fizetési határidőre- sem pótolja, a felszólításnak tartalmaznia kell azt a kifejezett
felhívást, hogy az ismételt mulasztás a tag kizárásával járhat (Ptk. 62. (2) bek. a jogérvényesítés
elósegítésének elve)
— azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől
ettiltott.
-azt aki az Egyesület Alapszabályát, az egyesület érdekeit, illetve jó hírét egyébként súlyosan
sértő magatartást tanúsít;
3.
IO.A kizárási eljárást első fokon az elnökség tölytatja le. Az eljárás megindítását bármely tag
írásban kezdeményezheti. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott konkrét
kizárási okokat, annak bizonyítékait közölni kell. Lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését
és bizonyítékait előadja. A taggal, az elnökség indokolással ellátott kizáró határozatát írásban közölni
kell.
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3.1 1 .Az Elnökség tagjainak kizárása ügyében a Taggyűlés dönt. Az eljárás alá vont taggal az eljárás
megindítását és az ellene felhozott konkrét kizárási okokat, annak bizonyítékait ezen esetben közölni
kell. Lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését és bizonyítékait előadja. A taggal, a
Taggyűlés indokolással ellátott kizáró határozatát írásban közölni kell. A kizárás alatt lévő elnökségi
tagok részére is biztosítani kell a védekezés lehetőségét.
3.12. A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül az Euesület Taggyűléséhez
fellebbezéssel élhet. A fellebbezési határidő a kizárással kapcsolatos határozatnak a kizárt tag által
történó' átvételét követő naptól kezdődik Ezenfëlül a határozattal szemben a határozat
ludomásárajutásától számított harminc naposjogvesztó határidőben pert indíthat.
3.13.A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek tekinthető az
Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával.
3.14. A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Taggyűlés állapítja meg. A tagdíj mértéke évi 6.000,- Ft.
azaz hatezer forint, amely összeget minden év január hónap 31.napjáig kell az Egyesület pénztárába vagy
bankszámlájára befizetni. Az év közben csatlakozó tagok — az adott töredék évre — a felvételt követően
— a hátralévő hónapok figyelembevételével — részarányos tagdíjat fizetnek 500,- Ft/hónap, azaz ötszáz
forint/hónap összegben. Az év közben csatlakozó tagok az évből még hátralévő hónapok
figyelembevételével a részarányos tagdíjat a belépésüket követő hónap utolsó napjáig egy összegben
kötelesek megfizetni. A gazdasági társaságnak minősülő tagok esetében az éves tagdíj éves mértéke évi
2.040.000,- Ft. azaz kettőmillió-negyvenezer forint. Az év közben csatlakozó gazdasági társaságnak
minősül tagok — az adott töredék évre a felvételt követően — a hátralévő hónapok figyelembevételével
— részarányos tagdíjat fizetnek 170.000,- Ft/hónap, azaz százhetvenezer forint/hónap összegben.
3.15. Pártoló tag lehet minden olyan tizennyolcadik életévét betöltött természetes, vagy jogi személy,
illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát aki
vagy amely az Egyesületet támogatni kívánja, a célkitűzéseivel egyetértve pártoló tagként munkájában
részt kíván venni. A pártoló tag tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület taggyűlésén. A Pártoló tag
tisztségre nem választható, és nem választhat. A pártoló tagok esetében az éves tagdíj éves mértéke évi
2.040.000,- Ft. azaz kettőmillió-negyvenezer forint. Az év közben csatlakozó pártoló tagok — az adott
töredék évre — a felvételt követően — a hátralévő hónapok fiyelembevételével — részarányos tagdíjat
fizetnek 170.000,- Ft/hónap, azaz százhetvenezer forint/hónap összegben. A pártoló tag felvételéről
írásbeli felvételi kérelme alapján az Egyesület Elnöksége legalább négyötödös szótöbbséggel dönt. A
pártoló tag felvételéhez írásbeli tagfelvételi kérelem benyújtása után öt rendes tag írásbeli ajánlása
szükséges.
3.16.A pártoló tag kizárására vonatkoznak a 3.9.-3-12. pontban foglalt szabályok.

A Egyesület szervezete
4.1 .A Egyesület szervei:
4.2.
-Taggyűlés, -Elnökség.
A Taggyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja. A Taggyűlést szükség
szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével.
A tagnyilvántaftásban szereplő tagok részére írásban meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a
Taggyűlés időpontja előtt. A Taggyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben a
megismételt Taggyiílést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Taggyűlés nem
határozatképes. A megismételt Taggyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők
számára tekintet nélkül határozatképes, ezt a meghívóban közölni kell.
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(A 4.2. pont további rendelkezései törölve lettek a 2014. 02. 12-i. módosítással)
4.3. A taggyűlést össze kell hívni,
— ha a tagok egytizede az ok és a cél megjelölésével írásban kéri ezt,
— ha az Elnökség rendkívüli Taggyűlés összehívását tartja szükségesnek,
— ha a bíróság a Taggyűlés összehívását elrendeli,
— ha a tagsági viszonnyal kapcsolatos elnökségi határozat ellen jogorvoslatot nyújtottak be.
4.4.A Taggyűlés összehívása az elnök feladata.
4.5.A Taggyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint a fele jelen van. A
határozatképtelenség miatt megismételt Taggyűlés a meghívóban közölt változatlan napirendekben
határozatképes a megjelent tagok számától fiiggetlenül amennyiben a meghívóban közölve lett a
megismételt Taggyűlés időpontja, és azon figyelmeztetés, hogy megismételt Taggyülés a meghívóban
közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes.
4.6.A Taggyűlés üléseit az Eyesület Elnöke vezeti. Az Egyesület Elnöke a Taggyűlés levezetésével más
elnökségi tagot is megbízhat. A Taggyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Taggyűlés
által megválasztott tag hitelesít. A Taggyűlés nyilvános.
4.7.A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az alapszabály megállapítása és módosítása:
- az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása, ha törvény eltérően
nem rendelkezik;
- az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadása;
- az egyesület más egyesülettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása;
- az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztása és visszah ívása; - az éves költségvetés
megállapítása;
- döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe
utal.
4.8. A Taggyűlés határozatait egyszerú szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tagnak egy
szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a levezető Elnök szavazata dönt. Az egyesület szervei által
hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt tagok a határozat tudomására jutásától
számított harminc napos jogvesztö határidőben pert indíthat, a különleges jogállású tagok csak
érintettségük esetén rendelkeznek perindítási jogosultsággal. A perindítás a határozat végrehajtását nem
gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását fełmggesztheti.
A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.
Az Egyesület olyan nyilvántartás vezet, amelyből a Taggyűlés döntésének tartalma, időpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.
A döntéseket az érintettekkel postai úton 8 napon belül közlik valamint az egyesület honlapján
nyilvánosságra hozzák.
4.9.A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:
— az Alapszabály elfogadásához, módosításához;
— az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához.
4. IO.A tisztségviselök megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell
tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki
nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb
szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell taftani. A megismételt szavazás győztese a
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legtöbb szavazatot kapott személy lesz, amennyiben a megismételt szavazáson ezen személy a leadott
érvényes igen szavazatok több mintfelét megszerzi.
4.11.Az Ecesület Elnöke a Taggyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, civil, gazdasági
szervezetek és magánszemélyek képviselőit.
4.12.Elnökség
Az Elnökség irányítja az Egesület működését. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve.
Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja
össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés
időpontját megelőzően írásban értesülnek. és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökség ülései
nyilvánosak.
Az ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok mindegyike jelen van. Az Elnökség határozatait egyszeríí
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az
Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak
akkor határozatképesek, ha azokon mindegyik elnökségi tag jelen van. Szavazategyenlőség esetén a
javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az Elnökség üléseire — annak tárgykörére figyelemmel —
esetenként további tagok hívhatók meg akik szavazati joggal azonban az elnökség iilésén nem
rendelkeznek.
4.13.Az 5 (öt) tagú Elnökséget a Taggyűlés választja meg az Egyesület tagiai sorából titkos szavazással
5 (öt) éves időtartamra. Az öttagú elnökség az Egyesület elnökébó! további 2 (kettő) alelnökből és 2
(kettő) további elnökségi tagból áll.
4.14.Az Elnökség feladata és hatásköre:
— tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;
— a Taggyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Taggyűlés munkáját elősegító
szervező tevékenység; az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka,
az éves programok, a költségvetés megvitatása:
az Egyesület Szervezeti és Múködési Szabályzatának megvitatása és elfogadása, a Szervezeti és
Működési Szabályzat nem lehet ellentétes az Egyesület Alapszabályával;
— az Egyesület Elnökének éves beszámolójának az elfogadása;
— személyzeti munka irányítása;
— tisztségviselók, ügyintézők beszámoltatása:
— az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
— minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az
Elnökség hatáskörébe von.
Az Egyesület olyan nyilvántartás vezet, amelyből az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.
A döntéseket az érintettekkel postai úton 8 napon belül közlik, valamint az egyesület honlapján
nyilvánosságra hozzák.
4.15.Az Egyesület tisztségviselői Az Egyesület Elnöke, és az egyesület elnökségi tagjai
4.16.Az Egyesület elnöke
Az Egyesület elnökét 5 (öt) éves időtartamra a Taggyűlés választja titkos szavazással, aki
tevékenységével a Taggyűlésnek felelős. Az egyesület elnöke tagja az elnökségnek.
Az Egyesület Elnökének feladata és hatásköre:
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— az Egyesület tevékenységének irányítása;
— a Taggyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése; döntés és intézkedés az Elnökség ülései
közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben. A tag felvétele, a kizárás első fokon,
és az SZMSZ elfogadása tárgyában azonban az Elnök nem dönthet.
— a Taggyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és
ellenőrzése;
— kapcsolattartás más civil és érdekképviseleti szervezetekkel;
— irányítja az Elnökség munkáját;
— vezeti az Elnökség üléseit;
— képviseli az Egyesületet;
— intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
— összehívja az Elnökség üléseit;
— vezeti az ügyintéző apparátust, amely ügyintéző apparátus az Elnökséggel egyeztetett munkaterv
szerint végzi a tevékenységét.
— irányítja az Egyesület gazdálkodását;
— utalványozási jogot gyakorol;
— yakorolja a munkáltatói jogokat;
— minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Egyesület Elnökének hatáskörébe utal.
4.1 7.Az Egyesület elnökén kívüli további 2 alelnököt és 2 elnökségi tagot 5 (öt) éves időtartamra a
Taggyűlés választja titkos szavazással. Az elnökségi tagok és az alelnökök tagjai az Egyesület
Elnökségének.
4.18.A képviseleti jogkörben eljárva az Egyesület jegzése akként történik, hogy az Egyesület elnöke
önállóan, az egyesület alelnökei szintén önállóan, valamint más elnökségi tagok esetén bármely két
elnökségi tag együttesen teljes nevét az Egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá írja.
4.19. (A pont rendelkezései törölve lettek a 2014. 02. 12.-i módosítással)

A Egyesület vagyona és gazdálkodása
5.1 .Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Tagyíilés fogad el. Az Egyesület
gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet megismerés végett a tagok számára hozzáférhetövé
tesz, illetve jóváhagyás céljából a Taggyűlés elé terjeszt.
5.2.A Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
— tagsági díjak, amelyet a Taggyűlés állapít meg;
— magán és jogi személyek támogatásai;
— az Ecesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéböl származó bevétel,
— egyéb bevételek.
5.3.A Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Egyesület
tagjai a Egyesület tartozásaiért — a tagdíj megfizetésén túlmenően — saját vagyonukkal nem felelnek.
5.4.A Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a Egyesületek
gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.
5.5.A Egyesület pénzeszközeit számlán illetve házipénztárban kezeli. A bankszámla felett -a
képviselettel azonos módon- az Egyesület elnöke önállóan, .,cégszerü” aláírással, az Egyesület alelnöke
önállóan, „cégszerü” aláírással, míg az Egyesület elnökségi tagjai az Elnökség bármely tagjával együttes
aláírással, aláírással_jogosultak rendelkezni.
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5. 6.Áz induló vaoon: Az evesület a 2014 évre esedékes teljes összegú tagdíját, aminek a befizetési

határidejét 2014. 02. 15-ben határozza meg ezen rendelkezéssel az alapszabály induló vagyonnak
minósiti az Alapszabály, amelynek összege 2.094.000,- Ft azaz kettőmillió-kilencvennéuezer forint.
Az Ecesület induló vagyona ezen összeg. Az induló vagyon rendelkezésre bocsátása készpénzben
történik amely összeget az Egyesület elnöke kezeihezfizetnek meg a tagok aki az összeget letétbe veszi
majd az Egyesület jogerös nyilvántartásba vételét követő napon belül a megnyitott Eoesületi
bankszámlára befizeti.

A Egyesület nyilvántartásba vétele, megszűnése
6. I .Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön léüe.

6.2.Az Egyesület megszíínik az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), a
legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, a bíróság feloszlatja, a törvényességi ellenőrzési eljárás
eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését, a fizetésképtelensége miatt
indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.
6.3.A Taggyűlés nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott
végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította
6.4.Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a megszűnt egyesületnek a
hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyona a civil szervezetek támogatására való felhasználás
céljából a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg.

VII.
Vegyes és záró rendelkezések
Minden az Egyesület részére adott adományokat kizárólag a közhasznú tevékenységére fordítja, a
közhasznú tevékenységek és célok megvalósításra használja fel az Egyesület, és az adomány
felhasználásával elszámol az adományozó felé.
Az Egyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel. azt a létesítő okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja;
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előzetes egeztetés esetén van mód
betekinteni az Egyesület székhelyén Az Egyesület a működésének, szolgáltatása igénybevétele
módjának, beszámolói közlései nyilvánosak.
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Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény, Magyarország mindenkor hatályos egyéb jogszabályai az irányadóak.

'IZ
Kelt: Budapest,
Kerényi Zsolt
jegyzőkönyvvezető

Bakos Anikó
az Egyesület elnöke

Ellenjegyezte:

Budapest,
Alulírott dr. Pataki Norbert András ügyvéd igazolom, hogy az alapszabály egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a alapszabály módosítások alapján hatályos
tartalmának.

Dr. Pataki Norbert András ügyvéd
Dr. Pa*i Norbert Ügyvédi Iroda
Dr. Pataki Norbert András ügyvéd
1027 Budapest, Bem rkp. 46. I./6/a
Tel= 786-0520 Fax: 445-0539
E-mail: norbert.pataki@avocat.hu
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