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I,f VAY-S SZi]L6K EGf SZS]iGES IFJ6SAGf RT EGTTSi.]LETE
ALAPSZA B AIYA

Elhatdrozva a L6vay-s Sziil6k Eg6szs6ges IfifuAgAt Egyesiilete 16trehozds6t, a Polgari

Tiiw6nykiinlr6l s2616 2013. 6vi V tiiw6ny (Ptk.) 6s az egyesiil€si jogr61, a ktlzhasznt jog611{sr6l,

valamint a civil szervezetek mi,ktid6ser6l €s tamogatdsfu6l s2616 2011- 6vi CLXXV tiirveny @ctv.)
rendelkezdseinet megfelelve a tagok az ahbbi tafialonmal fogadjdk el a szetvezet alapszabily|tl

a, 
"gy"rJiu, "au,ui

1. Az egyesiilet neve: L6vay-s Sziil6k Eg0szs6ges l{ris6g6rt Egyesiilete

2. Az egyesiilet riividitett elnevezese: LSZEIE

3. Az egyesii{et szekhelye: 3530 Miskolc; K6lvin Jinos u. 2.

4. Az egyesiiletet alapit6 tagiainak nevet 6s lak6hely6t tafiaimaz6 tagn€vsor az alapszab'ly 1.

szamir mcll6klet6t kdpezi.

u.
Az egyesiilet celjai, tev6kenys6ge

1. Az egyesillet celjai:

o A L6vay J6zsef Reformatus G|mnAzium es Di{kottlon 6ban tatrul6 fiatalok, kiiliiriisen
a 12-18 eves koru di6kok eges?s6ges €lehn6djfurak kialakit6sa, meg6rzese,

. Az ogeszseges 6letm6dra vaf6 tbrekv6s szemleleti alapjrinak kialakit6sriban va16

segitsegnlujtas; a tArsadaloql eg6szs6g6nek szempontjib6l szii{<s6ges motivdci6
kepviselete.

. A szerved6lybetegs6gek, kiiliipdsen az alkohol, dohrinyzas, drog jdtekg6p szenved6ly

megel6z6se, korai felismerese, 6s segitsegnyijt6s a szakszetii kezel6shez-

r Etrek 6rdek6ben a,,Drcgme4tes Iqrk6g6l Mozgalom" szervez6se, milkijdtet6se 6s

feligy€lete.

2. Az egyesijlet tev6kenysege:

2.1. Az Egyesiilet a celjai megval6sitesa 6dek6ben az al6bbi tev€kenys6geket tdgzr, .Vagy

tdnogatja:

. El6adisok, fiatalokat megs?6llt6 egy6b rcodezvenyek (hargverseny, koncefi,

fiirnvetit6s, sportvet6lkedd, kirdnddes) szewezlse az egeszs6ges €letm6d

nepszeriisit6s6re, 6s a szervedelybetegsdgek megel6z6se t6makiirben'

r Felk6r6s eset6n szakember spgits6g6vel tiit6n6 szem6lyes tanacsadds fiataloknak,

csal6dtagiaihak.
. A ,,Drcgmentes lqtu6gert Mozgalom" keret6ben, kiiliinitsen a Levay J6zsef



Reformatus Gimndzium 6s Dirikotthonban tanul6 didkok kiir6ben, a devir4ns.
itnpusztit6 magatartiis kialakuldsdnak megdrz€se, a veszelybe keriilt fiatalok
rillapotr{nak korai felismerese 6s szakemberek bevoneseval segitsdgnyijtes a szakszerii
kezelEshez-

. Szem6lfs6gfejlesztd, konfliktus megolddsi m6dokat tanit6 (fesz0lts6gcsijkkent6,
illetve 1evezet6, valamint a toleratrcia keszseget fejleszt6) csopodfoglalkozesok
szervez6se, miiktidtet6se.

. Mindetr olyan tai6ran kiviili tev6kenys6g tAmogat.isa, mely a nevelessel, a szabadidd
eltitltessel kapcsolatos.

. Lehet6seg szerint kiizvetlen kapcsolattartris a livay J6zsef Refom6tus Gimndzium 6s
Dir&otthonban tanul6 diakokkal, a jeler pontban emlitett rcndezv6nyek igenyekhez
szabott megtervez6s6re nezve; valamint a ,,Drogmentes lfirs6g6rt Mozgalom,,
vorzdskiirebe tartoz6 fiatalotr*al, az egyes problemak korai felismerese
hatekonysdg6nak niivel6se 6rdek€ben.

2.2. Az Egyesiilet c6ljdnak megfelel6en az alibbi (konk6t) kiizhasznri tev6kerys6get fejti ki:

IIr.
Az egyesiilet miikiiddsEre yonatkozd ilfalinos szabilyok

Az egyesiilet nem zirja ki, hogy tagiain kiviil mds is r6szesiiljiin az egyesiilet kiizhaszni
szolgaltatasaib6l.

Az egyesiilet kiizvetlen politikai tevekenyseget n€m folltat, szervezete pdrtokt6l fiiggetlen 6s

azoknak anyagr tAmogatdst n€m nj,rjt.

t.

Kiizbasmri tevekenys€g Kiizfeladat Jogszab6lyhely

1. Eg6szsEgtrrgg6rzds,

betegs6gmegel6z€s, gy6gyit6 6s

egeszsdgiigyi rehabilitdci6s
tevdkenys6g

A lakossrig egeszs€gi dllapotdnak
javitdsa, a jobb eletmiIl6seg
eldsegitese, az egeszs6gkfuosit6
kiimyezeti, t6rsadalmi 6s egy6b
halisok elleni fe116p6s

1997. 6vi CLIV
titrv6ny 144.$ (1)-(2)

2. Gyermek- 6s iqris6gv6delem,
gyermek 6s ifiis6gi
6rdekftepviselet

Gyermd6l6ti 6s gyermekv6delmi
szolg6ltatrisok/e116trisok.

2011. 6vi CDC(XDL
tbrvery l3.S (l) 8.,
23.$ (5) 11.

3. Sport Az egeszs6ges 6l€fin6d 6s

szabadid6sporl gyakoddsa
felt6teleioek megteremt6se; a
gyermek 6s if,fsdgi sport
tamogatiisa

2004. evi I. ttiru6ny
49.$ c)-e)
2011. 6vi CDOO(DC
titrveny 13,$ (1) 15.

4. Rehabilitaci6s foglalkoztatas Szenved6lybetegek 6lewezet6si
k6pess6g6nek kialakitdsa, illetve
helyterillitrisa

1993. 6vi m. titrv6ny
72.S (1)-(2)



4.

3.

5.

6.

TV
Tagdii 6s Pirtol6 tagdij

1. Az egyesiilet tagjai 6s p6rto16 tagjai vagyoni hozzdjtuuldskent tagdijat, i1let6leg pAdol6

tagdijat fizehek. A tagdij 6s a prirtol6 tagdij a megalak l6skor a ryilv6ntafi'sba v6telt

elrendeld v6gz6s jogerdre emelkedesetdl szimltott 8 napon beliil, ezt kiivetden legkes6bb

minden 6v december 31. napjriig keli egy iisszegben, az egyesilet hiztp'nzt6r6,ba vagy az

egyesiilet barkszdmlajtua tiktend 6tutal6s ftjAn megfizetni. A tagdij 6s a partol6 tagdij

iisszeg6t a kiizgyiil6s ellapitja meg.

Az egyesiilet megalakulrsdt kitvet6en fjonnan bel6pd tag vagy pfrtol6 tag az els6 tagdi.jat,

illet6leg az els6 p5rtol6 tagdijat legkes6bb a belfu€s 6v6nek december 31. 
^apjiig, 

ed
kiivetden legk6s6bb minden €v december 31. napjAig kiiteles az egyestilet hiz;,p'nztAraba

vagy az egyesiilet banksz6mldjiira tdfiend 6tutal6s ritjdn teljesiteni.

A tagdij m€d6ke 1.000,- FVev, a pArtol6i tagdij E6it6ke 1.000,- FY6v

l.

atlseg

Az egyesiilet tagja lehet az a temeszetes szem61y, jogi szem6ly, jogi szem6lyis6ggel nem

rendelkez6 szervezet, aki az egyesiilet c€lkitiiz6s6vel egyet&t, tovdbb, az alapszab'lyban
foglalt rendelkez6seket elfogadja.

Az egyesillet prirtol6 tagja lehet minden olyan jogi szem6ly, vagy jogi szem6lyisegg€l nem

Az egyesiilet gazdas6gi-vellalkozisi tevekenys6get csak kitzhasznir vagy a jelen
alapszabalyban meghatirozott alapcel szetinti teyekenysig megval6sitisat nem veszdlyeztetve
negez.

Az egyesiilet a gazdilkoddsa sonia e16rt eredmenyet rem osztja fel, azt ajelen alapszab6lyban

meghalrirozott kbzhasznu tev6kenys6g6re forditj a.

Az egyesiilet a milkiid6s6nek, szolgaltatdsainak, azok ig6nybev6teli m6djAnak nyilvtuossagat
a www.levay.tirek.hu irtemetes honlapon 6s az egyesiilet szekhelyen elhelyezett hirdet6t4bl6n
va16 kbzz6t6tel ritj6o biztositja. Az 6ves beszdmol6t 6s a ktizhasznisAgi mellekletet minden 6v

m6jus 3i. napjriig a www.levay.tirck.hu intemetes honlapon 6s az egyesiilet sz6khely€n

kihelyezett hirdet6trblitr kozzebszi.

Az egyesiilet kiizhasznri tevekenys6gevel kapcsolatosan keletkezett i?tok - a t&v6ny alapjdn

nem nyilv6nos adatok kiv6tel6vel nyilvrinosak, azokba br4.rki b€tekinthet, 65 a sajdt

kbltseg€re mdsolatot keszithet. Az intbetekint6src 6s imh'ndsoldsra vonatkoz6 igenyeket

irisban, az egyesillet vezet6s6gehez cimzetten kel1 el6tedeszteni. A vezet6seg M
imtbetekintest 6s az iratrri4solat kiad s t az egyesiilet szeLhelydn, az igeny bejelent6s6t6l

szimitott 8 napon beliil kbteles bizto$itani a k&elmez6 sziimdra.

2.



rcndelkezo szervezet, amely tev6kenys6g6vel €Vvagy anyagi hozzrij6nrlassal az egyesiilet

c6ljdnak megval6sul6s6t rcndszercsen segiteni kiv6nja, ha kinyilvinitja egyet&t6s6t az

egyesiilet celjrval, valamint hajland6sAgAt a pdfto16 tagstggal jtu6 kbtelezetbegek

teljesit6s6re.

3. A termes?etes szem6ly tag a jogait osak szem6lyesen gyatorolhada, valaminl kiitelezettsegeit

is csak szeBelyesen teljesltheti. A jogi szem6ly, vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6

szewezet tdrvenyes kepviseldje rid6a gyakorolhalja jogait, illet6leg teljesitheti

kiitelezettsegeit.

VI.
A tags6gi jogYiszony keletkez6se

1. Az egyesjileti tagsig az alapit6skor az egyesiilet nllvinrafiasba v6tel6vel keletkezik Az

egye"iilet mega'tJ<u1Zs6t ktivit6en a tagsAg bnkentesen, a.belep6si nllatkozat elfogadis6val

kiietkezik. A belep6si ryilatkozatot 
" 

vezetlsePbez kell benyijtani, amely szer'\' a k6relem

beerkezes6tdl sz6mitott 30 napon beliil, egyszerii sz6tbbbsdggel, nyill szaYazissal hatarcz a

tagfelvdtelr6l. Hatfuozatat annak meghozatal6t kiivet6 8 napon be1iil inisba foglalta4 igazolt

midon kell megkiildeni a tagfelv6telt k6relrnez6 szimira. A tagfelv6teli kerelem elutasithsa

esetell j ogoryoslatnak helye nincs.

l.

3.

VII.
A tagsigi iogviszony megsziin6se

A tagsagi jogviszony megsziinik:
a./ A tag kilep6s6vel.
b./ A tag hal6l6val vagy jogut6d n6lkiili megsziin6s6vel

c./ A tagol< sonib6l tiift6n6 tiidessel.
d./ A tag kizinis6val.

A tagsegi jogviszonyit a tag az egyesillet 'rezetlsegehez cimzett tufubeli. nyilatkozatival

U'i."if<oi i"aotofi"' n€lkiil megsztiLntetheti. A tags6gl jogviszony a nyilatkozatttrak az

alniikseghez tii1t6r6 megerkez€se napj6n szihik meg

A vezetds6g az egyesiilet ta&iai kitziil tbrli azt, aki a ktizgyiil6s 6ltal e16At tagdijfizet6si

kiitelezettseg6nek itnhibdj6b6l - annak esed6kessdge ut6n - a tdrl6sre tdrt6n6 figyelmezbGst

tartalmaz6 iim6telt irrtubeli felsz6htes eletreie I {egy) 6ven ,t nelll tesz eleget

A vezetdseg nyilt szavazissal, egyszerii sz6titbbs€ggel kiztuhatja az egyesillet tagiai kiizil azt

a tagot, ad jilen alapszabdly rendelkez6seit vagy a kiizgyiiles hatlrozdl{Lt sirlyosan vagy

ismetelte! sefi6 magatartAst tanf sit
Kizrirhal.o az a tag ii, aki az egyesiilet munkrij6ban huzamosabb ideig -rreki felr6hato okb6l

nem vesz r6szi, iagy kiizdssegellenes oragatart6st tantsit, valamiot akit a blr6s6g szrindekos

bincselokn6ny miatt j ogerdsen szabads6gvesztesre itelt'

A kizdxfui eljdxAst btumely tag vagy egyesiileti szerv kezdem6nyez6s6rc a vezetds6g fol)'tata

le. A kizrlrrisi eljdrdsban u tagot a viretOsdg i es6re meg kell hft'ni, azzal a figyelmeztetessel,



hogy a spabalyszedi meghiv6sa ellelr€re tbrt6n6 tdvolmamdAsa az iil€s megta.rtiisat 6s a

hatiLtozathozatalt nem akadiilyozza. Az ill6sen biztositani kell szdmiira a vedekezesi

1ehet6seg9t. Az iil6sen a tag kepvisel6vel is kepviseltetheti magAl A tag kizArds6t kimond6
hatirozatoJ ir6sba kell foglahi 6s indokol6ssal kell ell6tni; az indokolisnak tafialmazria kell a
kizirds alppj6ul szolgal6 t6nyeket 6s bizonyit6kokat, tovdbb6 a jogoruoslati lehet6segrdl val6
fiLJekoztati$t. Avezetds6g a kizirisr6l s2616 hatdrozatot a tagJrliz{r si eljdr6s megindulrsdt6l

szimitott 30 napon beliil me$ozza 6s 8 napon beliil igazolhat6 m6don kitzli az erintett

taggal.

AU,izfut tag a kJz|rltr;t kinond6 els6foku vezetds6gi hatirozat ellen, a k6zbesit€st61 szamitott

15 napon beliil az egyesiilet k6zgyiil6s6hez fellebbez6ssel 6lhet. A kiizgyiilds a fellebbez6s

tirgydba.n a soron kiivetkez6 ii16sen nllt szavaz6ssal, egyszefii sz6tiibbs6ggel diint. A
kiizgyiil6s hatirozat{t annak meghozatalakor sz6ban kihirdeti 6s 8 napon beliil lrdsban,

igazolhat,ir m6don is kiizli az 6dntett taggal.

VIII.
Atagokjogai

1. Az egyesiilet tagia j ogosult:
a./ az ogygsiilet tevdkenysegeben r6szt venni,
b./ az egypsiilet szolg6ltatisait ig6nybe venni,
c./ a kdzgyiil6sen r6szt vebni, szavazati jog6t glakorobri, a kiizgyill6s rendj6nek hegfelel6en

felsz6lalni, k6rd6seket feltemi, javaslatokat €s 6saev€beleket tenqi,

d./ az egypsiilet kiilbnbiiz6 szerr'eindl, tiszbegvisel6io€l 6szrev6telt 6s javaslatot tenni,

e./ az egypsiilet irataiba betekintetni,
l/ ana, hogy az egyesiilet tiszts6gvisel6j6v6 viilasszdk, amenafben vele szemben,

jogszabdlyban vagy az alapszabrilyban meghat6rozott kizdr6 ok nem 511 fenn.

g.l az egy€siilet b6rmely szervdnek jogszabrilyba vagy alapszab6lyba iitkiiz6 hatiirozatrinak

hat6lyon tiviit helyez6se irdnt keresetet iodithat az egyesiilet ellen a tudom6sszerz6st6l

szamitott 30 napon beliil.
h./ ha bfrnely m6don akad6lyoztatva van a kiizgyiil6sen va16 r6szv6telben, a kiizgyiilds

tAxgysorozatiban szerepl6 napirendi pontokkal kapcsolatos 6saev6teleit es javaslatait a

kitzgyiilds id6pontj6ig a vezetds6ghez ft6sban elkiildeni.
i./ a ktizgyjil€sen valamennyi szavaziisra jogosult tag egyenl6 szavazatlllrcridelkezlk' sza\azni

csak szem6lyesen lehet.

Az egyesiilet pfitol6 tagja jogo$rlt:
a./ a [iizgy616sen tan6cskozisi, felsz6lal6si,6szrev6telez6si 6s javaslatt€teli joggal r6szt verni,

b./ az egyesiilet kiilitnbiiz6 szewein6l, tiszts6gviseldin6l eszrevetelt 6s javaslatot tenni,

c./ az egyBsiiiet irataiba betekintetd,
d./ ha bfumely m6don akaddlyoztatva van a kiizgfiil6sen va16 reszvetelben, a kiizgyiilds

tdrgysorozat6ban szerepld napirendi pontokkal kapcsolatos esaeveteleit 6s javaslatait a

kiizgyiil6p id6pontjdig a vezet6s6ghez ir6sban elkiildeni.

D(
A tagok kiitelezettsogei

1. Az egyesiilet tagja:



a./ Nem veszelyeztetheti az egyesiilet c6lj6nak megval6sitis6t 6s az egyesiilet tev6kenys6g6t.

b./Kiiteles a tagdijat annak esedekess€geig megfzetni.
c./ Kiiteles az egyesiilet alapszabflyinak, a dtint6shoz6 szervek hattuozatainak red vonatkoz6

el6ft 6sait. rendelkez6seit betartani.
d./ Kijtelos - lehetds6gei es kepess6gei szerint az egyesiilet c6lkitiiz6seinek

megval6sitis6ban, az egyesiilet anyagi eszkttzeinek gyarapiti$ibat 6s meg6vdseban

ktiaemiltddni, az egyesiilet szervezeti 6let6ben €szt venrli, a velalt kiizemiiktjdest vagy

aayagi hozzajdrulast telj esiteni.

2. Az egyesiilet p6rtol6 tagja:

a./ Nem voszdlyeztetheti az egyesiilet c6lj6nak megval6sit6s6t 6s az egyesiilet tev€kenys6g6t'

b.A(6te1es a pfuto16 tagdijat annak esed6kess6g6ig megfizetni.

c./ Kdteles az egyesiilet alapszabalyanak, a diint6shoz6 szervek hatirozatainak re' voratkoz6

eldlrisait, rcndelkez6seit betartali.
d./ Kitteles - lehetdsegei 6s k6pess6gei szeint - az egyesiilet c6lkitiizeseinek

megval6sitaseban, az egyesiilet anyagi eszkiizeinek g"yarapitasiban ds meg6ves6ban

kdziemiikddni, az egyesiilet szervezeti 6leteben rdszt venni, a v61la1t kbzremiititd6st vagy

anyagi hozzAj 6rul6st telj esiteni.

x.
Az egYesiilet szervei

1. Az egyesiilet szeryei:
a./ Kdzgyill6s
b./ Vezet6s69

2. Az egyesiilet tiszts€gvisel6i:
a./ Elnitk
b./ Vezet6s6gi tagok

3. Az egye$ileti feladatokat a tiszts6gvisel6k, civil segit6k 6s sziiLks6g valamint lehet6s6g

szerioi ttsz- vagy teUes nlmkaid6ben foglalkoztatottak, alkalilrazottak, tiszteletdijasok,

tov6bb6 alkalmilag feladatokat vdllal6k kiizremijkiides6vel Htjdk el.

4. Az egyesiileti tiszts6gviseldk egyesiileti munkrijukat 61ta16ban anyagi ellenszolg6ltat6s oelkiil

kdteliiek v6gezri. SziiLkseges 6s igazolt kiadasaik megt6dtes6t az egyesii{et penzeszkiizeib6l

ig€nyelhetik a hat6lyos p6nziigyi szabrilyok szerint.

5. Az egyesiilet - vagyoni helyzet6hez m6rten - a vezetds6g 6ltal meg6llapitott szab6lyok szerint

az egyesiilet tiszts6gvisel6it, t6rsadalrri munk6sait, alkalmazottait jutalomban €szesitheti'

A Kiizgyiil6s

6. A kiizgyiil-6s az egyesilLlet legf6bb diint6shoz6 szerve.

7. Akitzgyiileshaiisk&6beta.llozik:



8.

a) az alapszab|ly meg6llapitisa 6s m6dosit6sa;
b) az egyqsiilet megsziin6s6nek, egyesiil6s6nek 6s sz6tvelesdnak elhatdrozdsa;

c) az ehbf €s a vezet6s6gi tagok megv6lasztdsa, visszahiviisa;
d) az eves kiilts€gvetes elfogaddsa, a tagdij 6s ptutol6 tagdij meg6llapitasa;

e) az 6vep beszrimol6 - ezen beliil a vezetdsegnek az egyesilet vagyoni hel]zet6r61 sz6l6

jelent€q6nek elfogaddsa;

fl kiizhasznirs6gi mell6klet elfogad6sa;
g) a tisdqegviseldk feletti munkiltat6i jogok gyakorlAs4 ha a tisds6gvisel6 az egyesiilettel

munkayiszonyban 611;

h) az olyan szerz6d6s megkiit6s6nek j6v6hagy6sa, amelyet az egyesiilet saj6t tagidval, vezet6

tiszts6gvisel6j6vel vagy ezek hozz|tartoz6jiv al kbtl'

D a jelenlbgi 6Jkodbbi egyesiileti tagok 6s a vezet6 tiszts6gviseldk elleni k6rt6rit6si ig€nyek

erv€nyqsitesedl va16 ditntes;
j) dtint6i mindazon k6rd6sben, amelyetjogszabAly vagy alapszabdly a hatAskbr6be utal'

A kiizgyill6s 6vente legal6bb egy alkalornmal iil€sezik. A kbzgil6s iil6sei nyilvdnosak, amely

nyilvrinossdg jo gszab6lyban meghatirozott esetekben korl6tozhat6.

A kiizgyiilest a/ einitksdg legaldbb l5 Dappal a-l iilds iddponlja.el6n kikiildiitl 
.meghiv6val'

elsddlegesen a? egyesiilet szdkhelyere hivja iissze irdsban. rgazolhalo mooon rasoerl

igazolhiat6 m6don tiirt6n6 kezbesit6snek min6siil pl. aj6nlott vagy t&tivevetryes

lildem6nyk6nt, tov6bb6 a tagnak az elektronikus levelez6si cim6rc tbdend k6zbesit6s Mzal,

hogy a k$zbesites visvaigazolasra keriiljiin (elektronilcrs t6rtivev€ny)'

A kiizgliil6si meghlv6 tntabaazza az egyes:.llet nevdt, szekhelydt. a kitzgyillds llelyet, idejet €s

a jav-asott napirendi pontokat. A naptuetrdi pontokat a. meghiv6ban- legaldbb ob'an

r6s"zletezo,ttseggel kell riigzlteni, hogy a szavaz6sra j9g"ti11 1"tg 6ll6spontjukat

tialaktth{ss6k-. A meghiv6nak tartakne ia kell tov6bb6 a kbzgytl6s hatiirozatkeptelens6ge

eset6re a megism€telt kiizgtles helyszin6t 6s id6pontj6t, 6s az arra tiirten6.felhivrist, hogy a

megism6telt 
-kOzgyiil6s 

ai- eredeti napirendi pontok tekintet6ben a megjelentek sztrtrdra

tekintet rl€lkiil hatfu ozatk6pes lesz.

A kitzgyiil6si meghiv6t az egyesiilet sz6Llelytur 6s honlapjrin nyilv6nossAgra kell hozni'

A kiizgyii,l€si mogbiv6 kezbesit6s6tdt vagy kitzzdtetel€tcjl sztuaitott 3-napon beliil a tagok 6s az

egyesiiiel szerveiaz elniiks6gt6l a naptuend kiegdsziteset k&hetik,-a kiegeszit€s irdokolisival'

-inapireqd kieg6szit6s6nek t.irgy6ban az elndksdg 2 napon beliil diint Az elnij^ks6g a napftend

kieg6szites6t elirtasithatja vagy i k6relemnek he1,t adhat. Diint6set, tovribb6 elfogadris esettu a

kie!6szttett napirendi pontoiat minden esetben annak meghozatal6t6l szamitott legkes6bb 2

naDon beliil ir,azolhat6 m6don ktizli a lagokkal

Hi az elnOkslg a napirend kieg6szir6se irdnti kerelemr<jl nem diirl vagy a kerelnel elurasida'

rigy a kti4glulEs a nipirend elfogadrfuir6l sz6l6 hatirczat meghozatalat megeldz6en kiiliin dtint

a-iapieni'tieg6szites6nek tart6ban, azzal, hogy a szabilyszeriien nem kiiziilt napirenden

,r"."p16 k6.d6"b"tt 
"tak 

akkor hozhat6 hat.'{rozat, ha valamennyi r6szv6telre jo€osult jelen van

6s a napirenden nem szerepl6 k6rd6s megtfugyal6sr4hoz egyhangrllag hozzitj{ttir'ak'

Az elniikseg kitteles a kiizgldlest haladektalanul dsszehiwi a sziiks6ges int6zked6sek

megt6tele c61jib61, ha

9.

10.



ll.

12.

13.

a./ az egyesiilet vagyona az esed6kes tatozdsokat nem fedezi;

b./ az egypsiilet el6reHthat6lag nem lesz k€pes a tartozesokat esedekess6gkor teljesiteni; vagy
c./ az egygsiilet cdljainak eletese veszdlybe kedilt.
Ezekben az esetekben az bsszehivott kiizs/iil6sen a tagok kiitelesek az iisszehiv6$a okot ad6

kiidillncny megszilntet6se 6rdek6ben int6zked6st tetrni vagy az egyesiilet megsziintetesfu6l

diinteni.

Rendkivilli kiizgyiil6st kell iisszehivni, ha:
a./ erre a vezet6s6g hatrirozata szerint sziiks6g van,

b./ a tags6g egyharmad6nak hisban a c61 megieliil€sevel el6terjesztett keresere,

c./ a bir6qdg diint6se alapj6n.

A kiizgyiil6s hatdrozatk€pes, ha azon a leadhat6 szavazatok tiibb mint fel6t kepvisel6

szavazA$a jogosult r6szt vesz. A hatilrozad<6pess6get minden hatdrozathozataln6l Yizsgdlni

kell.

A ktlzgyiil6s megnyit6s6t kitvet6en els6dlegesen meg ke1l 6llapitani a hatdrozatkepesseget,

vagls az aldu6lis tagletszimhoz k6pest a megielent 6s szavazdsra jogosull tagok szimat A
kit;gyiil6s a napirendi pontok tfugyalisat megel6z6en egyszerii sz6tttbbseggel, nyilt
szaviz6sqal megvflasztja a levezet6 elndk szemelyet, tov6bb6 a jegyzdkiin)'wezetd 6s k6t
jegyz6kitnyv hitelesit6 szem6ly6t, valamint sziikseg eseten a ket f6s szavazatsziml'l6

Liiotts6gpt, tov6Ubd tiszts6gviseld vdlaszt4s eset6n - a Jelitl6 BizothAgot es a

Szavaz alszed6 BizottsAgot.

A kdzgyii-16sr6l jegyzdkiinyr'et kell felvenni, amelyet a levezet6 ehiik, jeglz6kiin)ryvezet6 6s

a k6t jiglzdkiinyv hitelesitti ir al6. A jegyzcikdnyv l^rtalmazf;a a laterozatok so$ziim6t' a

dbntd6;;k taftrnAt, id6pontjdt 6s hatalydt, illefve a dtintest tfnogat6k 6s ellenz6k

sztunarenyat (ha lehetseges, szem6ly6t).

A tagok hatArozatukat a hat6rozatkdpess6g megrllapftisAnd figyelembe vett szavazatok

ttibbs6g6vel hozzdk meg. A hatdrczat meghozatalakot nem szavazhat az,

a) akit a haulrozat kiitelezetts€g vagy felel6ss6g al6l menteslt vagy a jogi szem6ly tcrhere

m6sfajta el6nyben r6szesit;
b) akivpl a hatirczat szednt szetz6dest kell kiihf;
c) aki qllen a hatrirozat alapjtu pert kell inditani;
d) akinpk olyan hozzAtartoz6ja erdekelt a dbnt6sben, aki az egyesiilehrek nem tagja;

ei aki a diint6sben erdekelt mds szervezettel tiibbs6gi befoly.ison alapul6 kapcsolatban rill;

vagy
f) aki 9gy€bkent szemelyesen ordekelt a dtint6sben.

A kiizg1,i116s hatArozaflozataldban nem vehet teszt az a szemely, aki vagy akinek kiizeli
hozzinartoz6:a a hat6n ozrt alapli,rt
a,/ k6telezettseg vagy felel6ss6g a161 mentesiil, vagy
b./ brirmilyen rnris ekinyben reszesiil, illetve a megkiitend6 jogiigyletber egy6bk6nt erdekelt'

Nem min6siil eldsynek a kiizhaszmi szeryezat c€l szerinti juttat6sai kereteben a berki 6ltal

megkittes nelkiit igenybe vehet6 nem p6nzbeli szolg{ltaris, illetve az egy€siilet 6ltal tagiaoak,

a tags6gi, jogviszony alapjdn nyujtott, l6tesit6 okiratnak megfelel6 c61 szerinti juttatds

t4.

15.
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16. A k6zgyiil-6s hatiLtozatii - az alapszabiiy vagy tiirv6ny elter<j rendelkez6se 
. 
hi6ny6ban -

egyszerir sz6tbbbs6ggel, nllt szavaz6ssal hozza. Akbzgytl1s az 6ves beszdrnolo j6v6hagy6s-

t6i az dltat,ioos szabdlyok sze nt diint. Az egyesiilet alapszabrlyinak m6dositdsdhoz ajelen
l6v6 tago! hrirornnegyedes sz6tiibbs6ggel hozott hatarozata sziikseges. Az egyesiilet celjinak

m6dosil6irihoz 6s az igyesiilet megsziin6s6r6l sz6l6 kiizgyiit6si diint6shez a szavazati joggal

rendelke26 tagokhfuomnegyedes sz6tobbs6ggel hozott halirozata sziikseges'

A kdzgyiil-6si hatiLrozatokat a levezetd eltrdk a kiizgl'iil6sen sz6ban kihirdeti.6s az 6rintett

tag(okfjd a hat6rozat meghozatal6t kiiveki 8 napotr beliil irisban,.igazolhat6 m6don is kiizli a

hatrirozatnak az egyesiilet honlapjdn tttfi6n6 kiizz6teteldvel egyidejiileg

A Je1616 Bizoltsig ehdkenek 6s k6t tagituak megvdlasztdsdra a kbzgyiilds -ehiike 
tesz

iavaslatot. A iavislanetelre a lagok bdrmelyjke is jogosult A Jeliild BizoftsAg a

risasegvisel6he vonalkozo javaslaldt az egyesiileii tagok l6lemenyenek ismeret6ben leszi

reg. .i ieliil6 Bizottsag kei kiizgytil6s kiiziitti idciben javaslataiaal tdmogatja a'rezetds'g

szem6lyi muak6jit.

A Szava?atszed6 Bizottsdg elnbkenek 6s ket tagidnak- megv-dla-vtd.s4m 
? 

kiizg,viil6s elniike

tesz javaslatot. A Szavazatszed6 Bizottsig feladata a kiizgyille$e erkezo tagoK legyzese, a

kdzgyiiles hatfuozatk6pess€g€nek megdllapitdsa, a titkosan leadott szavMalok

iisszesz6moHsa.

vezet6s6g

Az 5 tago 'rezetbseg azegyesiilet elniikb6l 6s 4 vezetdsegi tagb6l 6116 iigyvezet6-szerve' amely

diint mldazon tdaes"[t"n, amelyet jogszab6ly vagy alapszabrily nem utal a kdzgyiil€s

kizrlr6lagos hatiskiir6be.

A veze4seg az egyesiil€t v6grehajt6, iigytut6z6 es kepviseleti szerve Gondoskodik a

kitzgytiles lat6roziafuat vegretrajtasarOl az alapszabdiyban meghatdrozott feladatok

megval6pitisrir6l.

A vezekipeg tagjait a kii zgytils \ lasztja 2 6Y hataxozott iddtartamra'

Megszij+ik a tiszts6gvisel6i megbizatis:
a./ a megbizds id6tartam6nak lej6rt6val;

b./ visszahivtlssal;
c./ lemonddssal;
d./ a tiszls6gvisel6 ha1616val;

e./ a tigztigvisel6 cselekv6kepess6g6nek a tev6kmys€ge e11616s6hoz szii{<s6ges ktirben

tbrt6n6 korldtoz6saval;
f/ a tiszis6gvisel6vel szembeni kiz6r6 vagy iisszeffuhetetlensegi ok bekdvetkeztdvel.

A tisasdgviseld megbizatdsdr6l az egyesiilelheT cll.';etl; at 
. -eg)esiilet 

m,sik

ri.ns6pvise't<ii6hez inGzetr nvila*ozanal bdrmikor lemondhat Ha a'l egyesiiilet

miikbO"titepessege ezt megkivdnja, a lemond6s az rij tisztsegvisel6 kijeliil6s6vel vagy

megratisia"avit, ennek dany6ban legk6s6bb a beje1ent6st61 sz6mltott hatvanadik napon

19.

17.

18.

20.

21.

22.
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vrilik haLilyoss6.
23. Vezet6 tis tsegvisel6 az a nagykoru szem6ly lehet, akinek cselel$6keposs6g6t a tevekenys6ge

ellatasrihoz szilks6ges kdrben nem korldtoztik. A vezet6seg tagia csak olyan sziil6 lehet,

akinek gyermeke a miskolci L6vay J6zsef Refomdtus Gimn6zium 6s Didkotthomal tanul6i
jogviszonyban {[.

A vezet6 tiszts6gvisel6 iig'.r'ezet6si feladatait szem6lyesen kiiteles el1itri. Nem lehet vezetd

tiszts6gvigel6 az, akit biincs€lelarery elkiivet6se miatt jogq6sen szabadsiigveszt6s biintetesre

it6ltek, aEiC a biintetett el66lethez fliz6dd hritdnyos kiivetkezm6nyek al61 nem mentesiilt.

Nem lehej vezet6 tiszts6gvisel6 aki kiiziigyekldl eltilt6 it61et hatrilya alatt 611 (Btk. 61 $ (2)

bek. i) pont). Nem lehet vezet6 tiszts6gvisel6 az, akit e foglalkozdst6l joger6setr eltiltottak.

Akit val4mely fog1alkoz6st61 joger6s bir6i it6lettel eltiltottak, az eltiltis haliiya alatt az

it6letbetr megjeldlt tevekenys6get fobtat6 jogi szem6ly vezet6 tiszts6gvisel6je nem lehet. Az
eltiltast kmotrd6 hatdrczatban megszabott iddtartamig nem lehet vezet6 tisztsegvisel6 az, akit
eltiltottak a vezet6 tiszts6gvisel6i tev6kenysegt6l.

A kiizhaqznu szervezet megsziitr6set kiivetd h6rom 6vig nem lehet m6s kiizhasznli sz€rvezet

vezet6 tiszts6gvisel6je az a szem6ly, aki kor6bban olyan kilzhasani szeNezel \ezet6
tisztsdgviseliije volt - annak megsziites6t mege16z6 k6t 6vben legal6bb egy 6vig -,
a./ amefy jogut6d n€lkiil sziid meg tgy, hogy az 6llami ad6- 6s v6mhat6s6gn6l nyilvAnhxiott

ad6- 6s vdmtartozesdt trem egyenlitette ki,
b./ amellyel szemben az 61lami ad6- 6s vrimhat6s,gjelent6s tisszegii ad6hi6nl ttrt fel,
c./ amellyel szemben az 6l1ami ad6- 6s v6mhat6s6g iizletlezAn4s intezkedest alkalnazott,

vagy iizledezlix6st helyettesitd birsdgot szabott ki,
d./ amellnek ad6szi'r'tiil az allami ad6- 6s vrmtrat6sdg az ad6z6s rendjerdl s2616 tdrveny

szerinl felfliggesztette vagy tij,Iiilte.

A vezet6. tisztsegviseld kiiteles valamentryi erintett kiizhasztrit szeNezetet el6zetesen

taj6koztatni arr61, hogy ilyeo tiszts6get egyidejiileg m|is kiizhaszoir szervezetn€l is betblt.

24. A'/ezstli'ghat'skiir€be tadozik:
a.i az eby;siilet napi iigreinek vitele, a hataskiir€be tafoz6 iigyekbeo a diint€sek

meghpzatala;
b./ a beszrimol6k e16k6szit6se 66 azokrak a kijzgyiiles el6 terjeszt6se;

c./ az 6vbs k61ts6gvet6s elk6szit6se 6s annak a kiizgyiil6s el6 tedeszt€se;

d./ az egyesiiieti vagyon keze16se, a vagyoo felhaszBdlasira 6s befektet6s6re vonatkoz6, a

kiizq/tr16s hataskiir6be nem tartoz6 diint€sek meghozatala 6s v€grehajtesa;

e./ a kiizgyiiles iisszehlvrsa, a tags6g 6s 
^z 

egyesilet szerr'einek 6rtesit€se;

l/ a vezpt6s€g 6ltal iisszehlvott kiizgltl6s napirendi pontjainak meghat6rozesa;

g./ r6szvK:te1 a kiizgltlesen 6s vdlaszadds az egyesiilettel kapcsolatos kerd€seke;

h./ a tagqig nyi1v6ntaft6sa;
i./ az egyesiilet hat6rozatainak, szervezeti okiratainak 6s egy6b k6nlveinek vezetese;

j ./ az eg1'esilet miikiid6s6vel kapcsolatos iratok meg6rz6se;

i./ az-egyesiiletet 6dnt6 megsziin6si ok fern6lldsinak miadenkori vizsgflata es armak

bekt'vetkezte eset6tr az e tiirv€nyber e16h't itrt6zked6sek megt6tele; 6s

1./ a tag fe1v6te1er61 va16 diint6s.
m] a ve4et6s6g miikiidesi szabalyzatenak elfogadisa,

n./ a vezpt6s6g €ves mud<alelvenek iissze6llitAsa,



12

25.

o./ tagdij fizet€se al6li mentess6g megdllapitesa,
p./ a tOisyiiJes el6 terjesztendd k€rd6sek, javaslatok megvitatdsa, a kiizgyiil6s hararozatar
' 

udgretaj t isdnak .egszervezdse. elJen6rzese, a dsztsegvisel6kbeszd'mo1',orosa'

q./dtini6s mindazon kerd6sben, amelyet jogszab6ly vagy alapszabily a hatdskiiEbe utal

A vezet6seg iileseit sztks6g szerint, de evente legal6bb felevenkent tada- A-vezet6segi iil6st az

elndk legJnbb 8 rappal az iil6s id6pontja el6ft kikiildittt meghiv6val. els6dlegesen az

egyesiilei szdkhely€re hivja iissze ir;sban. ig^zoLhato m6don lrdsbeli. iga2olhal6 modon

t3'ien<i k6zbesirdsnek mincisnl: pl ajdnlot{ vagy t6nivev6nyes kiildemdnlk6n( tov6bbd a

tarnak ai elektronikus levelez-6si ;im€ie tiirt6n6 k€zbesit6s azzal hogy a k6zbesit6s

il*ign ot,i".u kerilljbn (elektronikus t6rtivev6ry) Rendkivilli esetben. a.vezet6s6gi iil6s

,mia itoo is iisszehivhatd (p1. telefon, sms) Tandcskoze'si joggal sziiksdg szerint btuki

meehivhar6. A L6vav J6zsef Reformdtus Cimnizium 6s Didkotthon vezer6sdt a vezelcisegi

iiLleiek iddpoottrirol eldzetesen minden esetben €rt'esiteni kell azzal, hogy azon a vezetes

tan6csko?esi j oggat r6szt vehet

A vezet6p6gi ii{6sre s2616 meghiv6 t$tabl\azza az €gyesiilet nev6t 
- 
sz6khelye! az elniiks6gi

tte. n"typ] ia.iet 6s a javasott napirendi pootokar, 
-valaninl 

a hatar,ozati javasatokat A

iupit"# po"totut u -"ghiu6b* legalibb olyan r6szl€tezettsdggel kell rtigziteni' hogy az

elniiks6gi. tagok rilt6spontjukat kialaklthassdk.

Az elnithsegi iilesre s2616 meghiv6t az egyesiilet sz€klely6[ 6s honlapjfn nyilvrinossagra ke11

hozi.

Az elniiks€g irl6sei nyilv6nosak, amely nyilvdnossiig jogszabalyban meghatlrczott esetekben

kodetozhat6.

A vezet6s6g hatAtoza$n az alapszabaly vagy tiirvery eltdr<i rerdelkez6se hi6ny6bat -
"gy"r"tii, 

.;6tott.egge1, nllt szavaz6ssal hozza. A vezetdseg hat6rozatkepes' ha iil6s6n

Liuiatt : u"""tara,-g; tag jelen van Hatirczatkeptelenseg eseten a vezet6s6gi iil6st el kell

halasztalii.

A hatirouat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a hatiozal kiitelezettseg vagy fe1€16sseg a16l mentesit vagy a jogi szem6ly terhere

m6gfajta eldnyben r6szesit;

b) akivel a hatdxozat szedot szerz6dest kell kiihi;
cJ aki ellen a hatrirozat atapjen pell keu inditani;
ar akinet olvar nozzlitartozoia 6rdekelt a ddntesben. aki az eglesiilemek oem tagja;

.i J l aotite"t.o e.dekelt mris szervezettel tiibbsegi befolyison alapul6 kapcsolatban 611;

vagry

f) aki"egy6bk6nt szem6lyesen 6rdekolt a diint6sben.

A vezet6s6g hat6rozathozatal6batr nem vehet t.Jszt az a szefi6|y, aki vagy akinek kiizeli

hozz|Woz'ja 4 hat{rozat alaPjdn

a./ kiilelezenseg vag) l'eleldssig al6l menlesiil. vagy

;i;ttit;";."jlnybenrdsiesiil,illetveamegkttterd6jogiigvletbetregyebk6nt6rdekelt'

Nem njindsiil el6nlnek a kiizhasznri szervezet c61 szednti juttatasai keret6ben a bfuki iiltal

26.
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megkdtes ndlkUl igdnybe vehet6 nem pdnzbeli szolgriltatds, llletve az ogyesiilet Altal ta&jiinak,
a tagsiigi jogviszony alapjan nlujtott, 16tesit6 okimtnak megfelel6 cdl szerinti juttatas.

27. A vezeti\s(gl til6sr6l jegyz6kiinyvet kell felvenni, amelyet az e1n6k 6s a megv6lasztott
jegyz6kdny\,'vezet6 irja aid. Ajegyz6kdnlv taftalmazza ahaterozalok sorszenet, a diintesdnek
taftaLnaL iddpontjfu 6s hat61y6t, illetve a ddntest tAmogat6k ds eilenz6k szAmar6nyat (ha
lehetseges, szemdlyet). A haldrozatokat az eln6k kdteles a Hatarozatok K6nyvdbe bevezetni.

A vezet6s6g hatArozatait a vezet6s6gi iil6sen sz6ban kihirdeti 6s 
^z 

drinlett tag(okk)al a
IEtiirozat meghozatalit kdvet6 8 napon beliil irAsban, igazolhat6 n6don is kijzli a

hatiilozatoknak az egyesiilet honlapjAn t6fi6n6 kdzzdtdteldvel egyidejrileg.

Az egyesiilet elniike

28. Az elndk feladatai:

a./ ell6tja az egyesiilet eltal{nos vezetdset, kdpviseletdt,
b./ felel6s az egyesiilet tdrv6nyes ds alapszabalyszerii miikddds6drt,
c./ kapcsolatot ta11 a vezet6sdg tagjaival ds az osztrlyonk6nti k6t kapcsolatot tafi6 szi.il6vel,
d./ kapcsolatot tart fenll az 6llami, tdrsadalmi ds gazddlkod6 szervezelekkel,
e./ felhatalmazasokat adhat az egyesiilet nevdben,
f./ sajfl felhatalmaz dsAnak keretei kdz'lI az egyesiilet nev6ben szerz6d6seket,
nega[apodiisokat kdthet,
g./ vezeti a testiileti iildseket, a kozgyiilds e16 terjeszti a vezet6s6g javaslatait, beszamol6jAt,
h./ gyakoralja az utalv6nyozrisi j ogkdfi,
j./ elj6r minden olyan iigyben, amely nem tafiozik a kdzgyiilds vagy az egyesiilet mis szerve,
illet6leg tisztsdgvisel6 hataskaj16be.

29. Az egyesiilet elndke jogosults6ga egyes elemeit taft6san vagy esetileg a vezet6s6g
egyeterl6sdvel m6s vezet6sdgi tagra is atmhazhatja-

30. Az egyesiilet elndke az egyesiilet hirdet6tdblajao kdzzdteszi az egyesiilet miikdd6s6r6l sz6l6
taj6koztatOt 6s az egyesiilet 6ves beszdmol6it.

3i. Az egyesiilet tdNenyes kdpviseletdt az elniik l6tja e].
A kdpviseigti jog gyakorl6s6nak terjedelme: iiltal6nos
A kdpviseleti j og gyakorl6sanak m6dja: dn6ll6.
A bankszdmla feletti rendelkezdshez az elndk, vagy kdt vezet6sdgi 1ag egyiittes al6fu6sa
sziiks6ges.

XI.
Az egyesiilet gazdrlkodisi rendje

1. Az egyesiilet vagyon,nak forrlisait
a./ az egyesiilet tagjai altal fizetett tagdijak, ptuto16i tagdijak,
b./ az alapit6L161, az eI]Larl:i:1'ztaftAs ahendszereit6l vagy m6s adomrinyoz6kt6l a miikijd6si
k6lts6gek fedez6sdre kapott t6mogatds, illetve adom6ny,
c./ aZ egyesillet eszkdzeinek befelletdsdb6l szrirmaz6 bevdtel,
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d./ kiildnbiiz6 p6nzalapolct6l vagy alapitv6nyols6l pdly,izat irtjdn nyert tdrnogat6s

2. Az egyesiilet kiilts6gei a c€l szerinti tev6kenys€8 6rdek6ber f€lmeriilt k6zvetlen kiills6gek
(dforditesok, kiaddsok).

3. A meghatdrczott c6lra adomdnyozott vagyoni eszkiiziik csak a meghatiixozott ceka

haszndlhat6k fel.

4. Az egyesiilet taxtozdsaiat saj6t vagyondval felel. A tagok a tagdij, ptutol6i iagdij

megfize$ser tul az egyesiilet taxtoz6sai6rt saj6t vagyonukkal lem felelnek

5. Az egyesiilet jogut6d n6lkiili megsziin€se eseten a hitelezdi kbvetelEsek kiegyenlit6s6t

kdvet6en fenrmaradt vagyonrir6l a kiizgyiiles diint azzal, hogy a vagyont az egyesiilet c€ljrival

megegyeT6 vagy hasonl6 c61 megval6sitisdra l6trejiltt kilzhaszni szeflezetnek kell 6tadni'

xr.
Az egYesiilet megszrin6se

1. Azegyesiiietjogut6dl6ssalva16megsziin6se:
Az egyesiilef m6s jogi szem€Uye n€m alakulhat 6t, csak egyesiitettel egyesiilhet 6s csak

egyesiiletehe vAlhat sz6t.

a./ Egyesiil6s

Az egyesiilet rll'is egyesiilettel iisszeolvad6s vagy beolvadris irtjan egyesiilhet'

Osszeolvad6sn,l az iisszeolvad6 egyesiiletek megsziinnek, 6s tj egyesii{et j6n 16fe 6ltal6nos

jogut6dl6s mellet; Beolvadrisn6l a beolvad6 egyestlet sziinik meg, riltaliinos jogut6dja az

egyesil6sben r6szt vev6 mAsik egyesillet.

b./ Szetv6l6s

Az egyesiilet kiiliinvalds vagy kiv6l6s rig6n tijbb egyesiilett6 szetv6lhat. K'iil0nvdl6s eseten az

egyeiiilet megsziinik, 6s vagyona a kiiliinvdldssal l€trejiiv6 tiibb egyesiiletre, mint jogut6dra

.r'i11 6t. Kiual,i" eseten az egyesiilet fennmarad, 6s vagyon6nak egy r6sze a kivdl6ssal

l6aejdvd egyesiiletre mint jogut6dra sz6ll 6t.

2. A/ egyesiilel jogut6d n6lkiili megsz'ur€se:

Az egyesiiletjogut6d nElkiil megsziinik, ha

a./ hat6.rozott iddre jiitt l6tle 6s a meghatirozott id6tartam eltelt;

b./ megs/-undse meghatlrozott felt&el bekiivetkezes6hez kiitdtt 6s e feltetel bekiivetkezett;

c./ a tagqk kimondj& megsziin6s6t;
d./ nz ada jogosult szerv megsziinteti,
e./ az egyesiilet megYal6sitotta c6ljdl vagy az egyesiilet c6lj6nak megval6sitisa lehetetlenne

v6lt, 6s fj c61t nem hattuoztak meg; vagy
{/ az egyesiilet tagjainak sz6ma hat h6napon keresztiil nem 6ri el a tiz f6t.
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xI.
Zir6 rendelkez6sek

Az alapszabrlyban nem szabdlyozott kerd6sekre a Polgari T6w6nykdn]ryr61 s2616 2013 6vi V
tdlveny (ftk.t 6s az egyesill6si jogr6l, a kiizhasznri jogri116sr6l, valamint a civil szervezetek

miikddeser6l'es t6no;;tisar6l iz6l6 2011. 6vi CLXXY titn'6ny (Ectv.) rendelkez6sei az

idnvad6ak.

Miskolc, 2016. 6v m6jus h6 30. napj6n

q.*...e+-. l -L:- 3..r"A*
Deverrin6 Mo1n6r Bemadett a kiizgyiil6s

elnitke

Vev e*c4.T*rtrv*. i.. V ptr* 
=Kov6csn6 Fenlrvesi Katalin

j egyz6kitn]'\' hitelesit6

Dr Zolnay Attila
j egyz6kitn)-v hitelesitd

.r^$
Task6 MAlta

j egyzdkiinlwezet6

ZiLradek:

ffiffijogi kepvisel6 igazolom, hogy az egyesiiLlet alapszabdly6'nak jelen' egys6ges szerkezetbe

ioglalt szav"ege megfelel L alapszabrlly m6dositrisok 6s a kijzgyiilesi hatArozatok alapj6n hat6lyos

t"f;"f".""t. "e:a"i, 
6tfog6an m6dosiiott al apszablly a7.12016 (V 30) sz taggyiil6si hatiozattal

j6v6hagyott m6dositris szeritti szdveget tartalmazza-

K6szitettem 6s ellenjegyezem:
Miskolo, 2016. ev mijus h6 30. napjAn

k--,t- i
BoMBtczA-cyEu ,tuDA

.,or'"ouilfiH*
bna:3525 rltotc, K&imryuta 28, t4
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