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l. Az egyesiilet neve:

SziklteVez 67 58 Rdszke; Juhfisz Gtru'l.a Y, L

l4d.k6 dilsi teri&let: lv{gt' ar e r sz dg; D 6I t\Ifeld

Pees6tje kdrir*tb*n: Dr, Beretzk P6ter Term6szetv6delmi Klub
, nesztce; meztiUen:

Beretzk Pdter Termdszetvddelmi 6s Kulturdlis Hugyomdnyfrzf Klub
Rdvid neve: Beretzk Pdter Klub

Szdkhelye: 6758 Roszke, IL korzet 50/B
Az alapftds dve:.,.' I 998.
M iik ti d d s i t e r; iilet : Ma gy ar or s z d g, D 6I -Alfd I d
Hivatalos nyelve: mag/ar
Pecsdtje kd-riratban:\eretzk Pdter Klub Roszke mez6ben: egt gulipdn (maddr)

2. Az Egyesiilet c6lja:
r\z Egyestilet e6lia a term6szet kdzeli 6l5vil4g vddelme; kdmyezetbar4t teehnel6gidk

l<idetgez6sa; m iai

A term6szcL 6s k6ry'e

4s

vegzi=
Az Egtesillet cdtja a termdszelkdzeli dlSvildg, o kornyezet, o kozdsstigi kulturdlis

hag,,o,mdrroh:nemzetidrtdkekdskulturdIisara|<sdgvddeIme,kutatdsadsbemuta
termdszeti, kornyezeti 6s kultirdlis drt,lkeket ds hagtomdnyokat' tisztel\, 5125, fenntart6': tis

mdgiljftd dletmdd, tudds, technol|gia ds te:udke,nysdgek finogatdsa 6s terielztdse.

Cd|ynk a teriileten dolgoz| szakemberek, gazddk, kutathk ds tandrok munkdidnak segitdse,

az drdeklridri polgdrok ds kazassdgek szdmdra a termdszeti, kdrnyezeti ds kulturdlis drt,lkekhez

kap c s o I 6 dd t u dd s any a g h o zz dfd r he t 5v tl t d t e I e.

Ezen tev,lkenysdgeket az Egtesiilet nemcsak a tagiai kardben v,6gzt.'

Az Egyesiilet a tev6kenys6g6r6l es a gazdttlkoddsar6l a honlapjrin 6s a helyi sajt6ban tesz

kozze tf$ekoztatftst, i11. tagf ainak az 6ves kdzgyiil6sen besz6mol.

Az Egyestlet kiizhasznri tev6kenys6ge soritn az alibbi kcjzfeladatokat l6tja el:
o Eg6szs6ges 6letm6d segit6s6t c6lzo szolg6ltat6sok (20ll.6vi CLXXXIX. tv. Magyarorszfg

helyi iinkorm6nyzatair6l23. S (5) 9.)
o A term6szetvddelmi kultrira fejleszt6se, a term6szet v6delmdvel kapcsolatos ismeretek

oktat6sa, helyi krirnyezet- 6s term6szetv6delem (2011. 6vi CLXXXIX. tv. Magyarorsz{g
helyi iinkormfnyzatair6l 13. $ (1) 11.
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o Ki;zeiss6gi kultur4lis hagyem4nyek; 6r16kek *pel4sa, a kultur4lis 6rdks6g helyi vddelme

o Kdzossdgi kulturdlis hagyomdnyok. drt,ikek apolasa. kulturdlis cdlok megval6sitdsa. a

kulturiilis drdksdg helyi v'ldelme (2011. dvi CLXXXIX. tv. Mugyarorszdg helyi
dnkormdnyzatuirdl 13. S (l) 7.)

o Neveles 6s ektat4st t4megat6 szelg4ltat4s; pedag6giai szakffiai szelgdltatfs (2011- 6vi €X€,
tdn'6ny a nemzeti kdzneyel6sr6l4, $ (l) a)-u),)

. A kulh;rdlis drolcsdg vddelme (2001. dvi LXIV. n. a kulturdlis \rdksdg vddetmdrfll 5. S Q)
o T6mogatja a lakoss6g rinszervezodo kozoss6geit, erdsiti a telepi.il6s onfenntart6 k6pess6gdt

(2011. 6vi CLXXXIX. fv. Magyarorszfg helyi iinkormfnyzatairfl6. $ a)-b)
o Term6szetv6delem, a term6szet v6delmdrol s2616 1996. evi LIII. torv6ny IV. R6sz ,.A

nyilv6noss6g r6szvdtele a termdszet vddelmdben" 64-66.$. (ktildnos tekintettel a term6szeti
terriletek helyi v6delm6re 6s v6dett6 nyilv6nit6sa elifirdsdra)

o Kornyezetv6delem, - A kornyezet v6delmdnek riltal6nos szab6lyairol szolo 1995. 6vi LIII.
tdrvdny VIII. Fejezet 97-100.$. alapjitn (kiilonos tekintettel a helyi kcimyezetv6delmi
programra)

Az Egyesiilet: k<jzhasznu szolgftltatdsait - a tagjain kivtil - b6rmely term6szetes 6s jogi
szem6ly ellenszolgSltat6s fejdben ig6nybe veheti. Ezen szolg6ltat6sokat az eln<iks6g eseti dont6se

alapjfunvagy v6llalkozSsi szerzod6ssel vagy p6ly6zattal lehet igdnybe venni.

3. Az Egyesiilet tev6kenys6ge:

Az Egyesiilet:
. gazdas6gi-v6llalkoz6si tev6kenys6get csak kdzhasznri, vagy a ldtesito okiratban
meghatitrozott alapcdl szerinti tev6kenysdg megval6sit6srit nem veszelyeztetve vegez;
o gazd6lked4sa seran el€* eredn#ny6t nem osztja fel; azt a term6szetv6delmi kultfra
Gjtcsztdse; a te Sg€re

fe+di+ja,

o gazddlkoddsa sordn eltirt eredmdnydt nem osztja fel. azt a term,lszet- ds

kornyezen,ldelem. a kulturdlis hagtomdnyok ds kulturdlis drdlcsdg vddelem fejlesztdse, ezzel

kapcsolatos ismeretek oktatdsa. megdvdsa ds bemutatirsa kdzhasznil levdkenysdgdre fordftja.

i

tem6szetv6delmi szakemberek; a term6szettudom6nyekat k6mi4t; biel6gi4t; f€ildrajzot;
o

is
istira;
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3,\5, w'e;pesela@l<e;t trrerr* 6s tfft fffi

6s egyesuletekkel, k6pviselteti mag4t nesrzetk6zi szalsnai rendezvdnyeken;

3si

3.1. Biztositja az igtinyes rls tarlalmas szervezeti dlet fettdteleit a kornyezet, a rcrmdszet ds a

kilturdlis hag,tom.dny,oik viddelme irdnt elkdtelezen embereh a,,,iiimdszeti ,,6s kulturdlis
\rtdkeket tiszletS, o idr'ryrrrltti*AtA'6s tu/*diieti adottsdgot figyelembe vevd gazddlkodast

tamogato szakemberek, termdszevrldelmi tritr*ilrrk. termZszet- ds

tdrsidalomtudomdnyokat tanlt6 tandrok ds tan{tvdnyaik szdmdra. Elfimozditja ezek szahnai
,! s em b er i e gyilttm [ikddd s d t.

3.2. Kozremfrkodik a kulturdlis drt,ikek ,is hagtomdnyok, a hetyi kulturdlis drdksdg

fettdrdsdbai,; feldOtgb,zditiban, vddelmibeh''ds fenntarthatd hasznalatdban. Foglalkozik a

helyi 6s nemzeti' 6rt6kch ,'hungarikumok tort,lnet,|nek ds hagyomdnydnok megfirzdsdvil,
kutatdsdval 6s .bemutatdsdv;tal.,"Kdzkinccsd teszi a htelyti, 'a''rdgi6s 6s nemzeti kulturdlis
drtdkeket ds hagyomdnyokat: digitdlis. online ds' nyomtitott (infokommuniknci6s)

kiadvdnyokat, kanlyveket. tartalmakal hoz ldtre tls azotiat teijeszti. bemurtatd helyet, kidtlitdst
szervez ds tarlfenn.

3.3. Kapcsolatoknt teremt ds lart fenn tdrsadalmi, tudomdnyos, eg,tesi)letekkel,

szaveisdgekkel, izakrnai '' "ii;ervezelekkel, tdrsasdgokkal, hasonld rendeltetdsii,
termdszetvddelemmel 6s kulturdlis ,lrtdkeket ds hagyomdnyohat dpol6 hazai 6s hatdron tilli
szervezetekkel 6s egyestiletekkel, kdpviselteti magdt hazai ,!s nemzetkdzi szakmai
rendezvdnyeken.



3,.4 ;',.;Ki6liit 
t' 

- bem*tatiftt,,' rendezidnltekeii szervez

szervezeteklcel.

3,5. Szalcrnai ds pedag6giai programot, helyi tantervet, szakdrrrii 6s tarydr tovdlliAeadseket,
konferencidknt iiervez ds rendez, munknbizoisdgokat hoz ldne, milkdddsilket elfsegiti.

3.6.o|aatdsfeileszttisir6mdkatjalasolacdtokmegvaI6sItdsdir7,{o.s!attrnzi|
tert'm,iszettudomdrryoh az okol1gia is o kulturdlis hagtomdnyok iddelmdt diiitd
s z a h e r iil e t e n feil e's z t A s' ii, i t.

3..7....T.q4u.Imdny;i'uersen'yprogrgmo|ccit'.tc6i..,wi:..iesnt.-qt..ten-6..i8{ttb|iib:i:.
az o k me gs z erv e z d i ihe z d s I'eb ony o l{tds dhoz,

s..s,,,)'konA. d :.:*^uunnrntt programiaifli;1u*iu;*tiba',iihrr6Ei.iaii,Wa,gfa*
pe da 96 gi ai v dl emdny ezd s d b in.

3,g.'' Szakvdlemdny;eket kris2[t, tahulmiiyoknt ds megblzdsokat:'vdllal szahnai tandcsaddsra,

s z alw 6 | b m' 6 ny e k e:lhi s z lid sd r e d s p dly dz an k e I hi s z it d s d r e.

3.I0,,.Szahlrtdi feladatokat vdllal oktatdsi intdzm,lrryek, szakrnai'izervezetek gazdasdgi

tdr sul as o k d s'hz ill e t6 ke s minis ztd r i umo k fet d.

3,ll; ,,Javaslatokst tesz a"''kornyezetbardt mezdgazdasdgi,-akolLgiai 6s kulturdlis,drdksdg""ds

kuiPurdtis nagyo ii,i,k vddelmet .,cilzd szgililei iiQtAs kialakildsdra, A Mpzissel,

tovdbbkdpzdssel,'kai,csotatos feiadatoikTnegolddidr:i ioiti,bbkepzdseA:et sze,rvez di vezet.

3,12, Fogtatkozik lutrnyezetkfm,ll| mezdgazdasdgi ds dlelmiszeripari technotdgidk

kidolgo_zdsdiat d;legttsdget nyiljt azok alkalmazdsdhoz, megval6sitdsdhoi;

3-I3t $jqhfildpel@,1;;,; vital.tldsekg,

v dndor gtfr l d s e ke t s z irviL, ill.,,'i;t ende i.
"1;;,y,41,t;:,::;;;9,:,i Ai:i iiniiAAi,

71i$;,t.1t' Eititiif:iiga;,:i:,b ,n ai'ii:u,b /.fiaombMbF:',ai,iE-=affii-i@i'zhlhtUib.

tdrtp ol itikot t ev dkeny s d get he"m
'nem 

fogad el. Orszdgg,fitdsi

4, Az egyesiileti tagsig felt6telei:
4.1. AzEgyesiilet tagSaazaszemlly lehet, aki

a) az Alapszabilyt elfogadja
b) a Bel6p6si nyilatkozatot alSirja
c) a Tagdijat megfizeti
d) a Pro gram -nyllatkozat elfo gadj a

4.2. A tagsrlgi j ogviszony keletkezdse
- Az egyesi.ileti tagsdg az alapitSskor az egyestilet nyilv6ntartSsba v6tel6vel, az alapititst

kdvet6en k6t tag ajinlSs|val" a bel6p6si k6relemnek a Kozgy'til6s 6ltali - egyszerii

sz6tcibbs6g - elfogaddsilval keletkezik.
- A tagok szem6ly6re vonatkoz6 adatok nem nyilvdnosak.

4.3. Az Egyestiletnek lehet rendes 6s tiszteletbeli (ktildnleges jog6lkisf) tagja.

4.4. A tags6gi jogviszony megszrin6se



- A tags6gi jogviszony megsztinik
a) a tag kil6p6s6vel (a tagsitg megszrinik a bejelent6snek az Elnoks6ghez 6rkez6,s€nek

napj6n, illetve a bejelent6sben a tag ftltal meghatirozott hat6rid6vel);

b) a tags6gi jogviszony egyesiilet riltali felmond6s6val;

c) atagkrzftrisdval;
d) a tag halililal vagy jogut6d n6lktli megszrinds6vel.

- A tag tags6gi jogviszonyifi az egyesiilet k6pviseldjdhez intezett irrlsbeli nyilatkozattal
b6rmikor, indokolls ndlktil megsztintetheti.

4.5. Atags6gi jogviszony felmonddsa
- Ha az alapszabilly 4.1. szerinti feltdteleknek a tag nem felel meg, az egyesiilet atagsitgi

j o gviszonyt harmincnapos hat6rid6vel iriisban felmondhatj a.

- A felmonddsr6l az egyesrilet kozgyiil6se d<int.

4.6. Atagkizirisa
- A tagnak jogszabalyt az egyesiilet alapszabfiyftt vagy k<izgyiil6si hatinozatirt srilyosan

vagy ism6telten sdrt6 magatartlsa esetdn a kdzgyiil6s - b6rmely egyesiileti tag
kezdem6nyez6s6re - ataggal szemben kizitrdsi eljar6st folytat le. Az elidrdsban b.iztosftani

kell a kizdrand1 tagnakvddekezdsi iogot.
- A tag kizirfusat kimond6 hatfirozatot ir6sba kell foglalni 6s indokoliissal kell e116tni; az

indokol6snak tartalmaznia kell a kizirils alapj6ul szolg6l6 t6nyeket 6s bizonyit6kokat,
tovfhbd a jogorvoslati lehet6sdgr6l val6 tdjekoztatftst. A kiza6 hatirozatot a taggal
kdzolni kell.

- A kizfuo hattrozat ellen a tag a hatfrozat kdzhezvltel6t k<ivet6 15 napon belil az

Elnriks6gnek cimzett k6relemben fellebbezhet. A k6relmet 30 napon beltil el kell bir6lni,
6s errSl a tasot ir6sban 6rtesiteni.

4.7 . Tagdij fizet6se.
A tagdij fizet6se minden 6v jirnius 30-igaz Egyesiilet szlmlSjaratort6nS Stutal5ssal tortdnik.
A tagd{j m6rt6ke 500,-Ft
Tiszteletbeli tagok tagdijmentesek.

5. A rendes 6s tiszteletbeli tagok jogai:
Az Egyestilet rendes tagSa az Egyesi.ilet rendezv6nyein r6szt vehet, felsz6lalhat, v6lem6nyt

nyilvrinithat az Egyesiilet munk6j6r6l 6s a vezet6s6g tevdkenys6g6r6l. Szavazati 6s jel6l6si joga

van 6s b6rmely tiszts6gre v6laszhat6. Szavazati jogit a Kdzgyiil6sen gyakorolja. Elhet az

Egyesiilet nyrijtotta kedvezm6nyekkel, t6mogat6ssal, szolg6ltat6ssal (hazai 6s ktilfldldi
tanulm6nyrtak, viindorgyiil6sek, kiadv6nyok stb.).

- Az egyesiilet tagja jogosult az egyesi.ilet tev6kenys6g6ben r6szt venni
- Az egyesiilet rendes tagjait egyenl6 jogok illetik meg 6s egyenl6 kcjtelezetts6gek terhelik.
- A tag tags6gi jogait szem6lyesen gyakorolhatla. Jogi szem6ly tag tagsrigi jogait deleg6lt
kdpvisel6n kereszttil gyakorolja. A tags6gi jogok forgalomk6ptelenek 6s nem orcikdlhet6k.
- A tagok - atagdij megfizet6sdn tril - az egyestilettartozdsai6rt saj6t vagyonukkal nem felelnek.
- A tiszteletbeli tagot a Kdzgytil6s egyszeni sz6tdbbs6ggel vhlasilja Iagsiryra, azonban az

egyesiilet szerveibe nem villaszthatok 6s az egyesiileti szervek dtint6shozatal6ban csak

taniicskoz6si joggal vehetnek r6szt.
- Az Egyesiilet mrik<jd6s6vel kapcsolatos iratokba az Egyesiilet sz6khelydn lehet betekinteni.
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6. A rendes tagok kiiteless6gei:
Az egyesiilet tagja koteles az alapszabSlyban meghat6rozott tagi kotelezetts6gek teljesitds6re.

Az egyesiilet tagja nem vesz6lyeztetheti az egyesiilet c6lj6nak megval6sit6s6t 6s az egyesiilet

tev6kenysdg6t.

Kdt kdzgnil6s kozott az Elnokseg hat|rozatai kcitelezoek. A hatirozatol<r6l jegyz6ktinyv

k6szril, amel1r6l a tagsSgot egy h6napon beliil emailben vagy fr6sban 6rtesfteni kell akk6nt,

hogy annak megtdrt6nte k6s6bb visszaigazolhat6 legyen. Szem6lyes k6zbesft6s eset6n is
rgazolnikell az ftvltelt, az email esetdben elektronikus visszaigazol6ssal.

7. Az Egyesiilet szewezete, szerveinek feladata:
1. Kozgyul6s.
2. Elndks6g.
3. Feliigyel6 bizotts6g.
4. Alland6 bizotts6gok.
5. Beretzk P6ter Eml6klap, Eml6k6rem Bizotts6ga.

7.1. Kiizgyiil6s
A K<izgytills az egyesrilet legfobb szerve, a tagok osszess6gdnek kdpviselete, az egyestilet

dont6shoz6 szerve.
Az egyestilet minden tagja jogosult a kozgytildsen r6szt venni, a rendes tagok a szavazatijogot
gyakorolni, akozgyil6s rendj6nek megfelel6en felsz6lalni, k6rd6seket feltenni, javaslatokat 6s

6szrev6teleket tenni.

7 .I.1. A kcizgyril6s iil6sez6se
Kdzgytildst 6vente kell tartani, az eln6ks6g hivja ossze es hatixozza meg a napirendjdt. A
kdzgnil6s nyilv6nos.

A tagnyilvtntartSsban szerepl6 tagok rdszdre azigyvezet6 eln<jk rigy kiild elektronikus emailben

vagy ir6sbeli meghiv6t, hogy azt a tagok legaltlbb nyolc nappal a Kozgyftl6s id6pontja el6u
kezhez vehess6k. A meghiv6t a honlapon is meg kell jelentetni. A tagoknak a meghiv6t 6tv6telt

igazolhat6 m6don.kell megkiildeni. A kozgytil6si meghiv6ban a napirendi pontokon tril kciz<jlni

kell az ismdtelt Krizgyril6s id6pontjrit, amennyiben az eredeti iddpontban megtartott Kdzgyril6s

nem lenne hatirozatkepes. A megismdtelt KozgyiIds a meghiv6ban k<iz<ilt ndpirendi pontok
kcjr6ben a jelenlev6k szitmdra val6 tekintet n6lktil hatitrozatkepes, amennyiben a fentiek szerint a

meghiv6 tartalmazzaazezenkdvetkezm6nyr6l sz6l6 tSjdkoztatist, felhivrist.

A Kdzg1.ril6s i.ildseit azigyvezet6 elndk vezeti. Azigyvezet6 elncik aKozgy6l6s levezet6sdvel

m6st is megbizhat. A K6zgyril6sr6l jegyz6kdnyv k6sziil, amelyet az elnok 6s k6t, a Kcizgyfil6s
6ltal megvilasztott tag hitelesit. Az igyvezeto jeldli ki a szavazatszfumlfllo szem6lyt is. Az
iigyvezetS elnrik a Kdzgyfildsr6l hangfelv6telt k6szithet, amelynek tartalmaznia kell mind#on
adatokat, amelyeket a jegyzokonyvben fel kell tiintetni. A hangfelv6tel alapjan a jegyzokonyvet 8

napon beltil irtlsba kell foglalni. Azirisba foglal6s napj6t a jegyzokonyvrin fel kell ttintetni. A
hangfelv6telr6l leirt jegyzdk<inyvet az igyvezet6 eln<ik 6s k6t, a Kcizgytil6s 6ltal megv5lasztott
tag hitelesiti 6s a leir6st vegz6 szem6ly alfiiri.sfxallxja eI.

A jegyzbkonyvnek tartalmazni kell a kdzgyrildsen hozott dcint6sek, hat6rozatok he1y6t, idej6t a

ddnt6sek rovid megnevezeset (tartalm6t), id6pontj6t, id6 6s tdrbeli hat6lyifi, valamint a d<jnt6st

t5mo gat6 6s ellenz6k szitmarfny i$..



Rendkivtili Kozgytil6st kell osszehfvni, ha azt a bir6s6g elrendeli, a Feltigyel6 Bizotts6g

kezdemdnyezi, illetolegha atagok egyharmada - ok 6s a c61 megjel6l6s6vel - irdsban k6ri, melyet

az Elnoksdg a benyrijtdst6l sz6mitott 30 napon beliil <isszehiv.

A Tisztrijit6 Krizgnildst <jt 6venk6nt kell az Elniiks6gnek osszehivnia, ahol az Elnoksdg 6s a
Feltigyel6 bizotts6g besz6mol az addigvlgzett egyesiileti tev6kenys6gr6l 6s kijeloli az Egyesiilet

elott 6116 feladatokat. A Tisztrij it6 KozgytJ,lds egyszeni sz6tcibbs6ggel megv6lasztja az Egyestilet

eln<iks6gi tagjait, a Feliigyel6 bizottsdgot. A tisztsdgre val6 jelcilds iigyrendj6t az Eln<iks6g

hatirozzameg.

7.1.2. A k<izgyil6s hatiisktjre

A k<lzgyril6s hat6skcir6be tntozlk
a) az Alapszabfiy m6dosit6sa;
b) az Egyesiilet megsztin6s6nek, egyestil6s6nek 6s szetvfifsinak elhatdrozilsa;

c) avezeto tisztsdgvisel6 megv6lasztisa, visszahiv6saes dijaz6s6nak meg6llapit6sa;

d) az 6ves kcilts6gvet6s elfogad6sa;
e) az 6ves besz6mol6 - ezen beliil az igyvezeto szervnek az egyesiilet vagyoni helyzet6rol

s2616 jelent6sdnek - elfogadSsa;

D az elndks6g tagjai feletti munk6ltat6i jogok gyakorllsa, ha azok az egyesi.ilettel

munkaviszonyban 6llnak;
g) az olyan szerzodds megkcit6s6nek j6vrihagy6sa, amelyet az egyesiilet saj6t tagdval, az

elnoks6gi tagokkal, a feliigyelSbizotts6g tagSivalvagy ezekhozzffiartoz6jSval kdt;
h) a jelenlegi 6s korribbi egyesiileti tagok, a vezeto tiszts6gvisel6k 6s a feltigyel6bizotts6gi
tagok elleni k6rt6rit6si ig6nyek 6rv6nyesit6s6r5l val6 d<int6s;

i) a Feltigyel6bizotts5g tagjainak megvillas4tisa, visszahivrisuk 6s dijaz6suk megSllapit6sa;
j.) a Feltigyel6bizotts6g 6ves besz6mol6j6nak elfogad6sa 6s

k.) a v6gelszdmol6 kijelcildse.

7 .I .3 . A Kozgyilds napirendjdnek kieg6szitdse

A kdzgytil6si meghiv6 k6zbesit6s6t6l vagy kozzeteteletol szirmitott 8 napon beltil a tagok 6s

az egyestilet szervei akozgyiillst cisszehiv6 szerr,t6l vagy szem6lyt6l a napirend kieg6szit6s6t

kdrhetik, a kieg6szit6s indokoliis6val.
A napirend kieg6szft6s6nek tfrgySban a kozgyulest d,sszehiv6 Ugyvezet6 eln0k jogosult

d<jnteni. Ha a napirend kieg6szitese ir6nti k6relemr6l akozgyilest dsszehiv6'szemdly nem

dont, vagy azt elutasftj a, a kozgyil6s a napirend elfogadrls6r6l szolo hatirozat meghozatalilt
megel6z6en ktilon ddnt a napirend kieg6szit6sdnek t6rgySban.

A kcizgytil6sen irj napirendi pont felv6tel6re az osszes tag egyhangri igen szavazatSval van
lehet6s6g.

7 .I .4. A Kcizgyfi I es hatfu ozathozatala
A K<lzgytiles hatixozatk6pes, ha azon a rendes tags6gnak tdbb, mint a fele jelen van. A
hatitrozatkeptelensdg miatt elhalasztott K<izgyil6s v6ltozatlan napirend mellett hatfirozatkfpes a
megjelent tagok szitmdt6l ftiggetleni.il, amennyiben ezen jogkovetkezmlnyre a szabiiyszenien
kiktilddtt meghiv6 felhivja a tagok figyelm6t.
A K<lzgyril6sek hatrirozataikat nyilt szavazbssal kizdr6lag egyszeni sz6tcibbs6ggel hozzfk,
kivdve az Alapszabiiy m6dosit6s, illetve a Tisztirjit6s eset6t, amikor a jelen l6v6k
h5romnegyedes sz6tobbs6ge, de legal6bb 10 szem6ly sztiks6ges.

Az egyesiilet c6lj6nak m6dosit6s6hoz 6s az egyesiilet megszrin6s6r6l sz6l6 k<izgyfl6si
dcint6shez a szavazatijoggal rendelkez6 tagok h6romnegyedes sz6tobbs6ggel hozott hatfrozata
sztiks6ses.



Az egyestlet 6ves besz6mol,6jrinak jov6h agyirs'ithoz - a Feltigyelo Bizotts6g v6lemdnydnek

kikdr6se ut6n - akozgyilesen jelen l6v6 tagsag sz6tobbsege szi.iks6ges.^i 
iiiinTt nriar"il,nono,ito elektroniius"m,don, inlerneten ii tehersdges. A hatdrozatokat

emaitiin is etkatdi a egltestilet tagoknak. vilamint az egyesillet internetes honlapidn is kAzli.

A Kozgyril6s hat6roz athozatalthan nem vehet reszt az a szem6ly, aki, vagy akinek kozeli

hozzStartozoj a a hatSr o zat alapj itn
a) kdtelezetts6g, vagy felel6ssdg a16l mentesiil, vagy

b) b6rmilyen m6s el6nyben r6szestil, illetve a megkdtend6 jogiigyletben egy6bkdnt drdekelt.

Nem minostil el6nynek a kozhaszntt szewezet c6l szerinti juttat6sai keret6ben ab6tkr fital
megkOt6s n61kii1 ig6nybe vehet6 nem pdnzbeli szolgriltat6s, illetve az egyestilet 6ltal tag76nak,

a tags6gi jogviszony alapjannyirjtott, l6tesit6 okiratnak megfelel6 c6l szerinti juttat6s.

7.2. Az Egyesiilet Elniiks6ge:

- Az eln6ks6g h6rom tagb6l 6Il. Az elndks6g azigyvezet6 elncikdt magavillasztjatagiai

ktizill.
Az Elniiks6g tagjaival szembeni ktivetelm6nyek 6s l<tzhr6 okok
- az Elnoks6g tagSa az a nagykoru szem6ly lehet, akinek cselekvok6pess6g6t a

tev6kenys6 ge ell5tris6hoz sztiks6 ge s kcirben nem korlat oztik.
- Az iigyvezet6 elncik iiglvezet6si feladatait szemdlyesen kciteles ell6tni.

- Nem lehet az Elniiks{g tagSa az, akit brincselekm6ny elk<ivet6se miatt joger6sen

szabadsSgveszt6s biintet6sre it6ltek, amig a biintetett el6elethez fuzodo h6triinyos

kovetkezm6nyek a16l nem mentesiilt.
- Nem lehet az Eln6ks6g tagSa az, akit e foglalkoz6st6l joger6sen eltiltottak. Akit
valamely foglalkoz6st6l joger6s bir6i itdlettel eltiltottak, az eltiltSs hatiilya alatl az

it6letben megjel<ilt tev6kenys6get folytat6 jogi szem6ly vezeto tiszts6gviseloje nem lehet.

- Az eltiltftst kimond6 hatdrozatban megszabott id6tartamig nem lehet az Elnoks6gtagSa

az, akit eltiltouak az Elnoks6gi tev6kenys6gt6l.

Az Eln0ks6g tagiainak megvflasztfsa
- Az elnoks6g tagjainak megvillasztSsa a K<izgyiil6sen - a szavazatszftmlill6 szemdly

k6zremrik6d6s6vel - titkos szavazdssal tortdnik. Megv6lasztottnak azt a szem6lyt kell

tekinteni, aki az6rv6nyes szavazatokt<ibb, mint fel6t megszerezte. Amennyiben a jeldltek

koziil valaki nem kapja megaz drvdnyes szavazatok t<ibb mint fel6t, abban az esetben a

tisztsdgre je161t k6t legtobb szavazatot szerzett szem6ly kozcitt rijabb szavazfust kell tartani.

A megism6telt szavazits gy6ztese a legtobb szavazatot kapott szemdly lesz.

- Az eln<jks6g tagjai kcitelesek akozgyilesen rdszt venni, akozgyul6sen az egyestilettel

kapcsolatos k6rd6sekre v6laszolni, az egyestlet tev6kenysdgdr6l 6s gazdasdgi helyzet6r6l

besz6molni.
- Az eln<iks eghatirozatait a nyilt szavazfssal jelenl6v6k egyszeni sz6ttibbs6gevelhozza.

Nem lehet az elnoksdg tagja h5rom evig az a szem6ly, aki
- m6s megszrint kozhasznu szewezet vezeto tisztsdgviseldje volt, annak megszrin6s6t

megel6zd k6t 6vben legal5bb egy 6vig,
- amely jogut6d n6lktil szrint meg rigy, hogy az fllami ad6- 6s viimhat6s6gn6l nyilv6ntartott

ad6- 6s virmtartozfts6t nem egyenlitette ki,
- amellyel szemben az Sllami ad6- 6s v6mhat6srig jelent6s cisszegti ad6hi6nyt t6rt fel,

- amellyel szemben az filami ad6- 6s v6mhat6s6g inletlezdr6s int6zked6st alkalmazott,

vagy tizletl eztnlst helyettesitS birsSgot szabott ki'
- amelynek ad6sztmSt az iilami ad6- 6s vrlmhat6s6g az adoztts rendj6r6l sz6l6 tdrv6ny

szerint felfiiggesztette vagy t<jr6lte.



Az elnoks6g tagjai, illetve az ennek jelolt szemely koteles valamennyi 6rintett kozhasznu

szewezetet el6zetesen titjekoztatni arr6l, hogy ilyen tiszts6get egyidejrileg m6s kdzhasznri

szew ezetndl is bet<ilt.

7.2.1. Az Egyesiilet Elntiksdgi tagjainak megbizatfsa
- Az Elnoks6gi tagjainakmegbizat6sa ot 6vre sz6l.
- Az Elnciksdgi tagjait az egyesiilet tagjai koziil kell v6lasztani.

7.2.2. Az Elnoks6g feladatai
Az Elndks6 g iigyvezet6si feladatkor6be tarto zik
a) az egyestilet napi iigyeinek vitele, az Elndks6g hat6sktircbe tartoz6 iigyekben a

ddnt6sek meghozatala;
b) a beszd.mol6k el6k6szit6se,6ves besz6mol6 6s akozhasznusrigi mell6klet elk6szit6se 6s

azoknak aklzgyiles el6 terjeszt6se;
c) az 6ves k<ilts6gvet6s elk6szit6se 6s annak akdzgy6l6s el6 terjeszt6se;

d) az egyesiileti vagyon kezel6se, a vagyon felhasznililsiira 6s befektet6sdre vonatkoz6, a
kozgyiilds hat6sk<jr6be nem tartozo dont6sek meghozatala 6s v6grehajtdsa;

e) az egyesi.ilet jogszabiiy 6s az alapszabitly szerinti szervei megalakit6s6nak 6s a
tiszts6gviselok megv5l asztisinak el6k6szit6se ;

f) akozgynl6s cisszehivilsa, atags6g 6s az egyestilet szerveinek 6rtesit6se;

g) az Eln<iks6g 6ltal dsszehivott kdzgyiil6s napirendi pontjainak meghatdrozisal,
h) r6szvdtel a k<izgyiil6sen 6s vitlaszadhs az egyesiilettel kapcsolatos k6rddsekre;

i) a tags6g nyilv6ntart6sa;
j) az egyesilethatirozatainak, szewezeti okiratainak 6s egy6b konlveinek vezet6se;

k) az egyesiilet mrik<id6s6vel kapcsolatos iratok meg6rz6se;

l) az egyesiiletet 6rint6 megsztindsi ok fenn6ll5s6nak mindenkori vizsgfiata 6s annak

bek<jvetkezte eset6n az e torvdnyben el6irt int6zked6sek megtdtele; 6s

m) az alapszabfly felhatalmazilsa alapjtrn a tag felv6tel6r6l val6 dcint6s.

n.) a K<izgyril6sen elfogadott irilnyelvek szerint intdzi, irinyitja az Egyesiilet iigyeit,
o.) az alapszab|lyi, kozgyril6si hatfirozatoknak megfelel6en biztosfda az Egyestilet
miikodds6t, kapcsolatot 6pit ki t6rsadalmi, tudomSnyos, egyestiletekkel, sz<ivets6gekkel,

szakmai szervezetekkel, tarsas6gokkal, gondoskodik az Egyesiilet k6pviselet6r6l bel- 6s

ktilfrldi tudomtinyos 6s t6rsadalmi kapcsolatokb6l ered6 dsszejdveteleken,
kongresszusokon 6s szakmai megbeszdl6seken.

7.2.3. A krizgnil6s <jsszehiv6sa
- Az Elndks6g k6teles a kdzgyul6st <isszehivni a sziiks6ges int6zked6sek megt6tele
c61j6b61, ha

a) az egyesiilet vagyona az esed6kes tartoz6sokat nem fedezi;
b) az egyesrilet el6rel5that6lag nem lesz k6pes atartozdsokat esed6kessdgkor teljesiteni;
vagy
c) az egyesiilet c6ljainak el6rdse veszdlybe keriilt.

- Az elozo bekezd6s alapjan osszehivott kdzgyiil6sen a tagok kotelesek az <isszehiv6sra

okot ad6 kortilm6ny megsziintet6se 6rdekeben intezkeddst tenni vagy az egyesiilet
megsztintet6s6r6l d<inteni.

7 .2.4. Az Elnoksdg dvente legal6bb egyszer iil6sezik, az ril6sekr6l jegyz6kdnyvet vezet, melyb6l
ahatfrozatok, 6s dont6sek tartalma a tfmogat6k 6s ellenz6k szttmarinya meg6llapithat6.
Az igyvezet6 eln<ik az Elnoks6g tagjait legal6bb 8 nappal az til6s elott az elektronikus
email levdlben vagy ir6sban 6rtesiti, hogy annak megtortdnte visszaigazolhat6 legyen.
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Szemdlyes k6zbesit6s eset6n is igazolni kell az 6tv6telt, az emarl esetdben elektronikus

visszaigazol6ssal. A meghiv6t a honlapon is meg kell jelentetni. A meghiv6ban fel kell

tiintetni az ;JrI6s helyszin6t, idopontj6t, a napirendi pontokat. Az iil6sekre a Feliigyel6

Bizottsrig elnok6t is meg kell hivni. Az elnciks6gi iildsek nyilvSnosak, -kiv6ve a fegyelmi

iigyeket- az egyesiilet tagjain kiviil m6s meghivott szem6lyek is r6,szt vehetnek

megfigyel6kdnt.
Az Elncikseghattnozatait egyszerti sz6tdbbs6ggel hozza. Hatfuozatkdptelensdg eset6n az

Elnciks{get ismdtelten 6ssze kell hivni harminc napon beliil 6s az uj meghivot - az

id6pontot 6s hely krizl6s6vel - az eredeti meghfv6hoz hasonl6an emailben vagy irrisban

elkiildeni. A hatdrozatkdptelensdg miatt ism6telten cisszehivott til6sek is csak akkor

hat6rozatkepesek,haazoktnwaz.eln.6k..dslegatdbbegyelnd.ksdgi
tag jelen ian. Az Elndks6g iil\seit - szilxt'iE""eiei'tdn - elektronikus titon,"inter;i.eibn is

megtarthatja; i.ildseire - annak t6rgykcirdre figyelemmel - esetenkdnt tov6bbi tagok hivhat6k

meg.
Az iil6seken elhangzottakat az iil6st ktjvet6 30 napon beliil emailben vagy ir6sban a

tagsSggal megismerteti, rigy hogy annak megtort6nte kdsobb vrsszaigazolhat6 legyen.

Szemdlyes k6zbesft6s esetdn is igazolni kell az 6tv6telt, az email eset6ben elektronikus

visszaigazol6ssal.
Az Elndksdg a kozhasznt szewezet szolgSltathsait, azok ig6nybev6teli m6dj6t

nyilv{noss6grahozza a www.termeszetvedo.roszkenet.hu honlapj6n, a szdkhely6n kiadott

"falusi suttog6" c rijs6gban 6s a helyi kribel televizi6ban havi rendszeress6ggel, tov6bb6

esetenkdnt adott programok szervez6sekor a megyei irott sajt6ban, i11. a Szeged v6rosi tv-
ben me ghir detr. Ez vonatkozik a d<int6sek nyilv6no s s 69r a hozatal6ra is.

A honlapon megn6zhet6 minden 6v 6ves besz6mol6j a, a kozhasznrisfgi mell6klete, az

egyesiilet programjai (az id6pont 6s hely feltiintet6s6vel), az osszes program meghiv6ja 6s

az egyesiileti rendezv6nyek, a kozgyills, az elndks6gi iil6sek meghiv6i, haffi'btAtai. A
honlap mtikodtet6s e az ijgyv ezet6 elndk feladata.

Az Elncikseghatfnozathozatalitban nem vehet rdszt az a szemely, aki, vagy akinek kcizeli

hozzdtartoz6ja,6lett6rsa(atov6bbiakbanegyiitthozzffiartoz6)hatdrozatalapifin
a.) k<itelezetts6g vagy felelSss6g al6l mentesiil, vagy

b.) brirmilyen m6s elonyben rdszestil, ill. a megkotend6 jogiigyletben egy6bk6nt 6rdekelt.

Nem minosiil el6nynek a kdzhaszstu szewezet c6l szerinti juttat6sai keret6ben bSrki 6Ltal

megkcit6s n6lkiil ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli szolg6ltat6s, ill. a t6rsadalmi szewezet iital
tagjiinak, a tagsfryi jogviszony alapjrln nyrijtott, alapszabillynak megfelel6 c6l szerinti
juttat6s. A vezet6s6gi, kurat6riumi stb. tagok kcizott sem lehetnekhozzfrtarlozok.

7.2.5. Az igyvezet6 elndk egy szem6lyben gyakorolja a munk6ltat6i jogot az alkalmazottak(ak)

felett.

7 .2.6. A k6pviseletet az elnoks6gi tagokkal, i11. a t6m6nk6nt illet6kes szak6rt6 tagokkal l6tja eL

7.2.7. Az igyvezeto elndk intlzi az Egyestilet igazgatdsi iigyeit, elkdsziti az Egyesiilet

munkaterv6t, kdlts6gvet6si eloirinyzatifi, az 6ves zL16 jelent6st. Biztositja a ddntdsek,

hatfnozatok elkiilcinitett, 6s m6s iratok, nyilv6ntart6s6t, annak naprak6sz vezet6sdr6l

gondoskodik. A nyilvdntartSsnak tartalmaznia kell, az i.il6sekr6l k6szi.ilt jegyz6kdnyvek

alapjan az til6sek 6ves sorszftmozdsifi, hely6t, idej6t a d<jnt6sek sorszSmozits6t, rovid
megnevez6s6t (tartalm6t), id6pontj 6t, idl 6s t6rbeli hatitlyitt, valamint a ddnt6st tftmogato

6s ellenz6k szfima#ny it.

Az rigyveii'td elnrik biztositja - eIfiii'tes beje'liintds alapjdn:'.',"- az eg1.ei'utet mfrkbddsdvel

kap c s o I atb ai ke I e t ke z e t t i r at o kb a val 6; b e t a Hhtd s t.
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7.2.8. Az igyvezeto elnok jogosult az Elnoisdg felhatalmazfsfnal az Egyestiletet ktils6
szem6lyn6l 6s hat6s6gokn6l kdpviselni.

7.3. A Feliigyel6 bizotts6g
7.3.1. A Feliigyel6 bizotts6g feladata az egyesiileti szervek, valamint a jogszabitlyok, az

alapszabfiy 6s az egyesiileti hatfnozatok vdgrehajtSsdnak, betart6s6nak ellen6rz6se.

E1len6rzi az Egyes0let szab5lyszeni mrikdd6s6t, kiilonosen a vagyoni eszkcizdknek a
j o gszab6lyban me ghatdrozott m6don tort6n6 felhaszn6l6s6t.

7 .3 .2. A Felii gye 16 bizottsirg l6tr ehozits a 6s ta gs f ga

A Feltigyel6 bizotts6g 3 f6b6l 6ll: elndk 6s kdt tag. TagSait a Tisztrijit6 Kdzgytil6sen
egyszeri sz6tdbbs6ggel v5lasztj6k. A megbizits clt 6v idotartamra sz6l. Az elndks6gi
iil6sekre az eln<ikot meg kell hivni, a tagok tandcskozdsi joggal r6szt vehetnek.

- A Feliigyel6 bizottsfry tagSa az a nagykorri szem6ly lehet, akinek cselekv6k6pess6g6t a
tev6kenys6ge ell6t6sahoz sztks6ges kdrben nem korl6toztirk. Nem lehet a Feltigyel6
bizotts6g tagSa, akivel szemben a vezeto tiszts6gvisel6kre vonatkoz6 kizir6 ok 611 fenn,
tov6bbri ak|vagy akinek ahozzfttartoz6jaajogi szem6ly vezeto tiszts6gviseldje.
- A Feltigyel6 bizotts|g tagsai a Feliigyelo bizottsdg munk6j6ban szemdlyesen kotelesek
r6szt venni. A Feliigyel6 bizottsilg tagSai a jogi szem6ly iigyvezet6s6t6l fiiggetlenek,
tevdkenys6giik soriln nem utasithat6ak.
- A Feliigyelo bizotts6g tagsait a d<int6shoz6 szerv vftlas4ja a meg. A Feliigyel6 bizottsdgi
tags6gi j o gviszony az elfo gadftssal j on l6tre.
- A Feliigyel6 bizottsrigi tagsitg megsztinds6re a vezetl tiszts6gvisel6i megbizatfls
megszrin6s6re vonatkoz6 szabiiyokat kell alkalmazni, azzal, hogy a FeltigyelS bizotts6gi
tag lemond6 nyilatko zaffrt a j o gi szemdly v ezeto ti szts6 gviseloj ehez intdzi.

7 .3 .3. A Feltigyel o bizottshg tagiaival szembeni kiivetelm6nyek 6s l<tz6r6 okok
- a Feliigyel6 bizotts6g tagja az a nagykoru szem6ly lehet, akinek cselekv6k6pessdgdt a

tev6kenys6 ge elkitris6hoz sziiks6 ge s k<irben nem korl6t o ilfik.
- Nem lehet a Feliigyel6 bizotts6g taga az, akit btincselekm6ny elkovetdse miatt
joger6sen szabads6gvesztds biintetdsre ftdltek, amig a btintetett elielethez fiz1do
h6tr6nyos kcivetkezm6nyek al6l nem mentestlt.
- Nem lehet a Feliigyel6 bizottsilgtagsaaz, akit e foglalkozrlst6l joger6sen eltiltottak. Akit
valamely foglalkoz6st6l joger6s bir6i it6lettel eltiltottak, az eltiltds hat6lya alatL az

it6letben megjeldlt tev6kenys6get folltat6 jogi szem6ly vezeto tiszts6gviseldje nem lehet.

- Az eltilt6st kimond6 hatirozatban megszabott id6tartamig nem lehet a Feliigyel6
bizottsiig tagsaaz, akit eltiltottak a Feltigyel6 bizotts6gi tev6kenys6gt6l.
Nem lehet a feliigyel6 szerv eln<ike vagy tagtra az a szem6ly, aki:

a.) az egyesiilet elnoke, az elndks6g tagSa,

b.) a kclzhasznu szervezettel a megbizrisan kiviil m6s tev6kenys6g kifejt6s6re iranyul6
munkaviszonyban, vagy munkavdgzdsre irrinyul6 egy6b jogviszonyban 6ll,ha jogszabaly

m6sk6pp nem rendelkezik,
c.) a kozhasznu szewezet c6l szerinti juttat6s6b6l rdszestil, - kiv6ve - a birki fltal
megkot6s n6lkiil ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli szolgilltatiis, illetve a tiirsadalmi szewezet
6ltal tagjrlnak, a tags6gi jogviszony alapjitn nyrijtott, alapszabiilynak megfelel<i c61

szerinti j uttat6st-, illetve,
d.) az a- c pontb an me ghatdr o zott szem6ly ek hozzfftarto z6j a,

e.) A feliigyel6 bizotts6gi taggd megv6lasztott szem6ly az ii tisztsdge elfogad5s6t6l
szttmitotttizenot napon beliil azokat a gazdasdgi tSrsas6gokat, amelyekn6l mftr fehigyelo
b izotts6gi tag, ir6sb an tdj eko ztatni kote le s.
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7 .3 .4. A Feltigyel o brzottsitg mtikdd6se
- A Feliigyel6 bizotts6g kdteles a tagok vagy az alapit6k d6nt6shoz6 szerve e16 keriilo
el6terjesztdseket megvizsg6lni, 6s ezekkel kapcsolatos 6ll6spontj6t a dont6shoz6 szerv

iil6s6n ismertetni.
- A Feltigyelo bizotts6g a jogi szemdly irataiba, sz6mviteli nyilv6ntart6saiba, konyveibe

betekinthet, a vezeto tiszts6gvisel6kt6l 6s a jogi szem6ly munkav6llal6it6l felvil6gosit6st
k6rhet, a jogi szem6ly fizetdsi szirmlitjtt, penztftrffi,6rt6kpapir - 6s aru6llomdnyf$, valamint
szerzodeseit megvizsgSlhatja 6s szak6rt6vel megvizsg6ltathatja, Ennek sor6n az

Elnoks6gt6l jelentdst, a szewezet munkav5llal6it6l pedig tdjdkoztatdst, vagy felvildgosit6st
kdrhet, tovrlbb6 a kcizhasznri szewezet kcinyveibe 6s irataiba betekinthet, azokat

megvizsg6lhatja. A Feliigyel6 bizotts6g megillapitttsait, jelent6seit - ktil<inos tekintettel az

6ves besz6mol6ra ill., akozhasznus6gi melldkletre - aKozgyilessel ismertetni kell.
- AFeltigyel| bizottshs hatiiti;Airfupibj;"ha hatdibzatat a jelenllvok szbtobbslgevelhozza.
- A Feliigyel6 bizotts6g tev6kenys6g6t a hatdlyos jogszabalyok szerint vegzi, rigyrendjdt

maga rlllapitja meg.

7 .3 .5 . A Feliigyel o bizottsfug mindazon k6rd6sekben int6zked6sre j ogosult, amelyet a 2011 . 6vi
CLXXV. tdrv6ny, ill. a 2013. 6vi V. tv el6ir. Munkam6dszerdt 6s progralnjht maga

hatiffozzames..

7 .4. Bizottshgok:
A bizotts6gok [16sei nyilv6nosak.

7.4.1. A Dr. Beretzk P6ter Eml6klapot, Eml6k6rmet a tagok javaslatdra 6s a vSlasztott

bizottsilg d<jntdse alapjan 6vente egy egyesi.ileti tag 6s egy ktils6 szemdly kaphatla, az

Egyestilet c6ljainak magas szintti el6segit6se 6s megval6sit5sa 6rdek6ben vdgzett
tev6kenysd g66rt.

8. Az Egyesiilet kiadvfnyai
Az Egyesiilet a www.termeszetvedo.roszkenet.hu honlapon kozzdteszi kiadv6nyainak list6jrit,
amelyek el6rhet6k hagyom6nyos nyomdai form6ban.
A kiadv6nyi tevdkenys6g koordinill6sdt az elnoks6g 6ltal kijeldlt felel6s latjael.

9. Az Egyesiilet vagyona 6s gazdilkodfsa.

9.I. Az Egyesiilet <in6ll6 vagyonnal rendelkezik, a tirsadalmi 6s k<izhasznir szervezetekre

6rv6nyes szabdlyok szerint gazdillkodik. Bev6telei els6sorban:

9.2. A tagok ftltalbefrzetett tagdij

9.3. A nonprofit v6llalkozdsb6l szftrmaz6 bev6telek, 
.

9.4. Az 6llami 6s cinkorm6nyzatitlmogatds,

9.5. Az egy6b bev6telek, pl. jogi szem6lyek fe1aj6nl6saib6l, hozzhjSrulflsaib6l, program
p aIy azatokb6 I k6p z6 dik.

9.6. Az Egyesiilet vallalkoz6i tev6kenys6get csak kozhasznu c6ljainak megval6sit6sa 6rdek6ben

folytathat, azokat nem veszdlyeztetve, a gazditlkod6sa sorSn el6rt eredm6nyt nem osztja
fel, azt az alapszabrilyban meghatSrozott tev6kenysdgre fordida.

9.7. Az Egyesi.ilet az AlapszabSly szerinti tevdkenys6g 6s gazdalkod6sdnak legfontosabb adatait a

honlapjan 6s a helyi m6dia utjfnhozza nyilv6nossdgra.
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9.8. Az Egyesiilet penzigyi terv alapjan gazdillkodik, melyet a K6zgyul6s hagy j6va. Az
Egyesiilet twtozilsaiert sajffi vagyon6val felel.

g.g..ATagok atagdij fizet6s6n kiviil az Egyesiilet tartozfusdertsajdt vagyonukkal nem felelnek.
lb Egyestilet jogut6d n6lkiili megszrindse eset6n ahitelezlk kiel6gitdse utdn fennmwad6L vagyona atagokat illeti meg a t6rsulati tagkdnt eltdltdtt id6 arl{nyhban.

10. Az Egyesiilet megsziin6se:
Az egyesiilet megszrinik, ha akdzgyiles ezt kimondja, ill. ha a szervezettovdbbr mtik0d6sdt
tilmogato tagok szttmanem 6ri el a 10 fbt, i11. atdrv6nyben meghatfirozottegy6b m6don.

11. Hatrfllyba l6ptet6 6s zhr6 rendelkez6sek.

I7.L Ez az Alapszabilly a Szegedi Tdrvdnyszek {ital a tarsadalmi szewezet nyilvantartdsba valo
v6tel6vel 16p hatalyba.

11.2. Az Egyesiilet tev6kenysdge felett - a 2011. 6vi CLXXV. torvdny el6ir6sai szerint - a

t0rv6nyess6gi feltigyel etet az Ugydszs6g gyakorolja,

11.3. Az Egyestilet tev6kenys6gerc az Alapszabflly altal nem szab6lyozott k6rddsekben a Ptk.
vonatkoz6 szakaszai, illetve a 201I. 6vi CLXXV. tdrvdny rendelkez6sei kertilnek
alkalmazhsra.

ll.4. AmA.du.*Ao.t*r' .ry.461#.ah--iiE$dsiild;2 6sen et{bgadta.

Rdsdre, 202 1'. jrinius 20.

Igazolom, hogy ^ l6tesftd okirat egys6ges szerkezetbe foglalt sz0vege megfelel a

l6tesit6okirat-m6dositrisok alapj 6n hatdlyos tartalmrinak.

JtC,"d"*'-
Moln6r Anita

egyesiileti elndk

Tanrik: r'\' /-\ Ir I

. *lJ.!^ : i..,:,: :. Cj'i-;,.|, .

S6ra Endren6
hitelesit6

:.,b6- c*d(
S6ra Endre

hitelesitS
Lakcim: 6758 Rdszke, Juh6sz Gy.u. 1 Lakcim 6758 Rdszke, Juh6sz Gy. u.l
Szemdlyi ig. sztrma: 063 8 1 3RA Szem6lyi ig. szttma: 3 6 1 486AH
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