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A X-TREME FIIP-HOF DANCE SCHOOI" SPOR.TEGYESULET 2014.05"01. naBidtj
ffiegtaftott kozgy6l6s6n alapszab|ly6t a kovetkez6kben |llapiga meg

I"
Arrnr.eNos R ENDET.KEZESEK

1./ Az X-Treme F{ip-Hop Dance School Spoftegyesiilet (a tov6bbiakban: Egyesilet) n 2011. ivi
CI^XXV. tdwdny az egyesfitreti fogrdl, a kdzhasznrt iogdll{stdl, valamint a civil szervezetek
nniil<dddsdrftr 6s tdnnogatdsdtdl (Ciuil tu")o a 20ffi. iui V. trindny a Folgtiti ttirvdnykdnywr6l
6s a 2044. 6ui I. tbrvdny atrapidn trdttehozott, 6ndfi6atz miitrnidd ciuitr szewezet, melynek
nyilvdntarttisdru a ciuil szewezetek b{r6sdgi nyilvdntattdsdtdl 6s az ezzel r}sszef,riggd
elfdrdsi szabdlyoknit szdl6 20X1. 6ui CLXXXI" Tv" irdnyadd"

2"/ Az egyestilet a td vonatkozd iogszabdlyok, az egyesrilet alapszabdlya 6s szewei
hatdrczatai atrapifn vdgzi tevdkenysdgdt. ,4,2 alapszabdlyt az egyesiilet cdlidnak
frgye I em b evd tel 6vel keW 4rteln ezni.

3./ feten egyestilet a tagok kdzds, tartds, ielen alapszabdlyban meghatdrozott c{trfdnak
folyamatos megval6sfttisdta ldtesitettn nyitrvdntafiott tagsdggal rendelkezd iogi szemdly,
amely a nyilvdntartdsha vdtelletr idn l6tre.

II"
AZ EGYESULET NEVE, SZEKFXEI-YE, MUKODESI TERULE'TE

Az Egyesiilet neve:

Az Egyesiilet roviditett neve;
Sz6khelye:
Az Egyesirlet alapit6si 6ve:
Az Egyesiilet ernbl6m6j a:

X.TREI\IE FIXI'.FXOP DANCE SCHOOL
SPORTEGYESULET
X.TREME SE"
6721 Szeged, Atrgydi irt 1"

2042"
I'X-TR.E\{E 

'r felirat - ahol az x-betii
nagyotrb a tdhbin6l - utAtr egy haseball sapk6s
t6ncol6 figura, alatta pedig'o Ftrtr['-FtrOP
DANCE SCFIOOL NIODERN
UaNCStt-tDIO " felirat szerepel

Miikod6se kitetjed az orszilg eg6sz teriilet6re"

III"
AZ EGYESUTET CELJA ES FslanATAX

'1,./ Az Egyesiilet c6lja

Az Egyesiilet alapvet6 c6lja a modern t6nc sport magas sztntid miivel6se, ezen keteszti.il a fiatalok
ki.ilonos tekintettel a gyetmekek - eg6szs6ges 6letre 6s rendszeres tesftrozgdsra tort6n6 nevel6se. Ezt
a c6lt azzall<tvilnja el6tni, hogy Szeged vdros if1{:,sag6nak min6l nagyobb r6sz6vel ismerteti meg ezt 

^sport6gat - versenysport szakosztillyalban 6s a tomegsport mozgalomban - az Egyesiilet, a v6tos 6s

az orsz6,g sz6mLra eredm6nyeket 6s elismer6st hoz6 versenyz6het is nevel.



F,z egyesulet tovdbbi c6\ja a mozgils 6s spotol6s n6pszerfisit6se eg6szs6g-meg6tz6si,

betegsEgrne gel6z6.st, gy6gyit6-, eg6sz#giigyi rehabilit6ci6s c6llal, nevel6s 6s oktat6s,

k6pe-ss6!fe1l-eszt6s, tr-"lt.,f,4"s2t6s, liultur6lisiev6kenys6g, helyi 6s otsz6gos vemenyekte spgrtol-o-.k

f"lk6rzifure, versenyz6si lehei6s6g biztosit6sa, versenyeken val6 r6szv6tel, helyi 6s megyei kultutilis

rendezv6nyeken val6 r6.szv6tel, {ovhbb| a term6szet szetetet6re 6s v6delm6re va16 nevel6s.

Az Egyesiilet az aldbbi k,zhasznfi te 6vi L tv. 49. S 4-t)
bekezddse 6s a 20tr1. 6ui CXC" tdrvdny a nem (1) bek" a.) - u) pontfa

alapf dn : nevelis 6s oktatds, kdpess {gfeile s z tds, is metetteies ztds, sport.

Az egyesiilet nern alapithat6 gazdastigi t az egyes{ileti

c6I ilegvaldsitdsa erae*enen iagyondval egval6sftdsdval

kd z ve tie n ri I d s s z e fiiggf ga z d a s dgi tev6 ke nys 69 v6gz 6 s 6 te i ogo s uI t"

Az egyestilet neffi zd$a ki, hogy tagfain kfvfitr mds is rdszesiilhessefl a kdzhasznrt

szolgdltatdsaibdl.

Gazdastigi-vtiltalkozdsi tevdkenysdget csak kdzhasznrt vagy a l6tesit6 okiratban

-eghatirozott alapcdl szetinti tevdkenysdg megvalAsittisdt nem veszdlyeztetve vdgez.

Gazddlkodtisa sordn el6tt etedmdnydt neffi osztia fel, azt a l6tes[t6 okitatdban

m egh a tti to z o t t kdz h a s zn fi tevd ke nys 6gd te fo td i tl a.

K7zvetlen politikai tevdkenysdget nem f,olytat, szervezete pdrtokt6l fiiggetlen 6s azoknak

anyagi tdmogatdst neffi nYfiit"

Spottta! rissze nem fiiggd tevdkenysdget, valatnint spofttevdkenysdgdvel dsszefiiggd

iercskedelmi trrek nlieget (ideirtve a spofiegyestilet vagyoni 6ttdk{i iogainak
hasznositdsdt is) csak kiegdszitd tevdkenysdgkint folytathat" A spottl{tesitmdnyek
haszndlata, illetve miikridtetdse - e rcndetrkezds alkatrmazdsdban - a sportegyesiilet

alap tevi ke nys 6gin ek minds til"

2./ Az Egyesiilet feladata

Btzto sitla els 6 s orb an tagjainak sp ott tev6kenys 6g6hez a felt6teleket.

A modern t6nc versenysport szakosztilyb an az eredrn6nyess6g6nek 6s a spot6gi lehet6s6geknek

megfelel6en biztositani a felk6sztil6s 6s versenyeztet6s sziiks6ges feladatatt. A sportszellem szem

eI6it tart6s6val torekedni a iegmagasabb szint6 eredm6nyek el6t6s6te.

Anyagi lehet6s6gei, keretei kozott sportl6tesitm6nyeket b6rel, illewe tatt fenn.

Az Egyesiilet feladatainak el76t6sdhoz sziiks6ges anyagi eszkozoket els6sorban taglar, valamint m6s

v6\aI{ozisctk, gazdasigp.6s t6tsadalmi szerwezetek t6mogat6sib6l 6s a tagdijakb6l btztositla"

IV.
AZ EGYESULET TAGSAGA

t./ Az egyestilet ny{It szeruezet, anely nyilvdntattott tagsdggal rendelkezik Az egyesiilet

tagia lefiit bdrmely tetmiszetes 6s iogt szem6ly, aki elfogadia az egyesfilet alapszabdlytit'



bel4pdsi szdndfkit a bel5pdsi nyilatkazat aldinisdval kifeiezdsre futtatfa, biiintetlen
el66letif, 6s a tagsdgi uiszonyb6l sztirmazd ktitelezettsdgek teliesit1set ieAarya.

A tag tagsdgi fogait szemilyesen gyakorciltatian a tagsdgi iogok forgatomkdptelenek is
nem tifikdlhetdek. Az egyesiilet tagiait egyenlf l"gtk illetik meg 7t egyenl7
kdtelezettsdgek terkelikn kivive az alapszabdlyban meghatdrczott krildnleges loglAest
tagsdgat.

2./ Az egyesiilet tagsdga remdes, pdrtold ds tiszteletbeti tagokbLl dlt.

a./ A rendes tagsig keletkezdse:

"42 egyestiletbe rendes tagkdnt tdrtdnf bel1pds flnkdntes" Az egyesfileti tagsdg az
alapftdskat az egyes{ilet nyilwintattdsba vdtetrivelo az alapittist krivet1en a Eelipdsi
kdrelemnek a kdzgydil1s dltali etfogaddsdval keletkezik" A tagok szem\iydre
vonatkozd adatok nem nyilvdnosak"
A beldpdshez a be!6pdsi nyilatkozat aldirtisa sz{iksdges. A felvitel k6rdis6ben a
kri zgy iil 6 s egys z e rif s z a vaz a t t6 b b s 6gge X d 6 n t.

b"/ A pdrtol6 tagsdg keletkezdse:

-Pdrtol6 tag lehet minden termdszetes, illetve jogi szemdly, aki az egyesilet
tevikenysigdben csak vagyani hozztiititwlilsdval vesz rdszto az egyestilet szereibe
nem vdlaszthat 6s az egyesrtIed szewek dcintdshozataldban csak tandcskozzisi
ioggal vehet rdszt" I(dltsdgvetisi szew egyestiletpdttolf tagfa nem lehet.

c"/ A tiszteletbeli tagsdg keletkezise:

Tiszteletbeli tag lehet minden tenndszetes, illetve iogi szemdly, akit a kdzgyiilIs
erue mdln5nak taldl 6so akit az egyestilet tagiai wilasztanak meg e tisztsigre az
egyesiilet tevdkenysdgdvel dsszeftiggd tertileten kifeitett munkifa alffin. A
tiszteletbeli tag az egyesilet szerveibe nem vdlaszthat 6s az egvesileti szetve.k
d cin tds h oz a tald b a n c s ak ta n d cs koz d s i ioggal ve h e t r6s z t.

3"/ A tagokiogai:

a./ A rendes tag iogai:

Az egyesiilet rcndes tagiait egyenlS l"gok 6s egyenlS ktitelezettsdgek illetik meg.
lWinden rendes tag fogosult az egyestilet tev5kenysdg.1ben, a kazgyiles munkditibin

riszt vehet az egyesilet
szeweibe" Eszrcvitelt tehet,

bdrmely kfrddsben.

b"r/ A pdrtal6 tag 6s a tiszteletbeff tag iogai:

Az egyesiitret szerveibe nem vdtrasztkato nem vdlaszthatd 6s az egyesrileti szewek
ddn td sh oz a tald b an cs ak tand cs ko z ti s i iogga I veh e t t6s z t.



4./ A tagok kdtelezettsdgei:

a./ A rcndes tag kdtelezettsdgei:

Az Alapszabdly tendelkezdseinek betattiisa, az ebben meghatdrozott tagi
kdtelezettsigek teliesitdse, A vezet6 szetvek hatdtozatainak betattdsa, a kdzgyiilds dltal
megdllapitott tagdli befizetdse. Az egyesiilet cdljaihoz kapcsol6d6 etikai
kdve telmdnyek betattds a.
A tag nem veszilyeztetheti az egyesiilet cdlidnak megvaldsittistit 6s az egyesfilet
tevdkenysdgit.

b./ A pdrtol6 tag 6s a tiszteletbeli tag kdtelezettsdgei:

Az Alapszabdly rcndelkez4seinek betattdsa, az egyes{ilet cdljai megvalAsittisdnak
eldsegitdse, az egyesiilet erktilcsi tdmogatiisa, illetve a vdIIaIt anyagi 6s egydb
tdm ogatds telie sitds e.

5./ A tagsdgi viszony megsziindse:

a./ A tag kil{pdsdvel

A tag tagsdgi iogviszonydt az egyesiilet elntikdhez intdzett itdsbeli nyilatkozattal
bdtmikot, indokolds ndlkiil megsziintetheti, arnely az elndkhdz val6 megdrkezdse
napidn wilik ha tdlyos s ti"

b./ a tagsdgi ioguiszony egyestilet dltali felnonddsdval

Amennyiben a tag a tagsdgi jogviszonybdl eredd ktitelezettsdgeinek flen tesz eleget, a
tagsdgi feltdteleknek nem felel meg, figy az egyestilet a tagsdgi foguiszonyt 30 napos
hatdridfvel itdsban felmondhatja. A felmonddsr6l az egyestilet kdzgyiilise dtint.

c,/ A tag kizdnisdval

A tagnak a jogszabdlyt, az egyestilet alapszabdlydt vagy hatdtozatdt
sfiIyosan vagy ismdtelten sdrtd magatattdsa esetdfi a ktizgyiilAs - bdtmely
egyesiileti tag vagy egyesiileti szetv kezdemdnyezisdre - a taggal szemben
kizdrdsi elidnist folytathat Ie.
A kdzgyiilAs a jelenl6v6k egyszetii szdttibbsigdvel hozott hatdrczattal kizdthatia
azokat a tagokat, akik jogszabdlyt, vagy alapszabdlyt, vagy krizgyiilAsi hatdrczatot
sfiIyosan vagy ismdtelten sdttenek magatattdsukkal" Kizdnis flern irinti az
Egyes iile tnek a hd ttal{kos tagdif kiegyenl{tds 6re val6 krive tel6s 6 t"

A kizdtuisr6l sz6l6 ddntds el6tt a kdzgyfilAs kdteles meghallgatdst tattani. A
a neghallgatds utdn a bizonyitdkokat egyenkdnt 6s dsszessdg6ben

drtikeli 6s alakszetii indokldst is tattalmaz6 inisbeli kizdnisi hatdrczatot hoz. Az
indokoldsban fel keII ttintetni a kizdrds alapidul szotrgdl6 bizonyftott tdnyeket 6s
tdfdkoztatni kell a tagot a fogowoslati lehetdsigrdl. A taggal az inisbeli hatdrozatot
kdzdlni kell, amely a kdzbesitdssetr vzilik hanilyossti"
Az drintett a kizdrdsril sz6l6 hatdtozat ellen annak kdzhezvdtel{tdl szdmitott 15
napon beliil irzisbeli fellebbezdst nyfifthat be az Egyestilet 6hez. A
Ibllebbezdst a kdzgyiilds soton kdvetkezf tilAsen elbirzilia. A tag bit6sdgt6l kdtheti
a tagol{ vagy a fogi szendly szeruei dltal hozott hatdrczat hatdlyon kivfil



helyezdsdto ha a hatrirczat fogszabdtrysdrtd vagy a tr{tesftd okirutba titkdzilr" A
hatdrozat hatdlyon kivtil helyezdse inint attdi az iddponttdl szlimitott 30 napon
belti{ Iehet "{<eresetet inditani a iogi szem6ly elleno amikot a jogoswlt a hatdrczattdl
tudomdst szetzett, \lagy a hatdrozatdl twdomttrst szetezhetett volma. A hatdrczat
megltozatal6tdl szdnnitott X 6ves, iogvesztd hattitidd elteltdvel pet netn indithati.
I{a * katdrczatot a logi szendly vezetd tisztsdgviselflie tdrnadfa meg 6s a iogi
szemdlynek nincs mds olyan vezetd tiszts4guise!6ien aki a fogi szem6ly kipvisetretdt
elldthatnd, az egyestilet perbeli kdpuiselet€rc a bfu6sdg ,iigygondnokot rendel ki" A
Itati{rczat hatdXyon kfviil helyezdse i*inti per megindftdsdnak a hahirczat
vdgtekaitdsiim halasztd katdlya nincs. A bfu6sdg indokilt esetben a felperes
kd rc Im 6 rc a h a td ro z a t vdgrc h a j tti s d t fe I fiigge s z th e ti.
A kizdtandd tag a kizdttissal kapcsolatos iratokba betekinthetn azaktdl miisolatot
kdrhet"

Kizdrds esetdben a kdzgy{ilAs 30 napon beltil kdteles a kizdrt taggal elszdrnolni.

d"/ A tag hal&Idvaf vagy fogwrdd ndlkfili megsz{indsdvel

6./ Az egyes,tilet tagiairdl az elndksdg nyitrvdntaftdst vezet"

V"
AZ EGYESULET SZERVEtr,

TISZTSEGVISEI-dX ES MUKODESI]K

Az egyestilet szervezete

1. KOZGWI"ES
2 ELNOI$EG
3" ET,NOI(

,4."/ Krizgyiil6s

1,"/ Az egyesrilet ddntdshozd szewe a kozg{it6s " A tagok a Ftk. vagy a l6tesit6 okitat alapidn
6ket negilletf ddnt6si iogkdrdket a tagok \sszessdgdb6l till6 testilletben, a kdzgyifldsen
gyakorcIiflk" A kdzgyiilAs dtintdseit iiitrAs tartdsiivaf hozza.

A kdzgy{il6s a tagak risszessigdhftr dll, nnelyben a rcmdes tagok szavazati ioggal, a pdrtol1
ds a tiszteletbeli tagok tandcskozdsi loggal vesznek tdszt. A tagok a kdzgydil1s rcndfdnek
megfelelfien jogosultak f,elszdlalni, kdrddseket feltenni, favaslatokat 6s {szrevEtelelret
tenni"

A kdzgyiiXds tilAsei nyitrwinosak"

A kozgirrl6st sziiks6g szerint, de 6vente legal6bb egy alkalommal kell osszehivni.
Az elndk bdnnikot ilsszehiuhatfa a rcndkiviili kdzgydilAst, ha ezt indakoltnak taftia,
tovdbbd a rendkivfili kdzgydilist cissze keII hivni akkot isn ha azt a bfu6sdg elrcndeli, illetve
ha azt a tagok legaldbb 1/3-a az ok 6s a cdl megiel6l6s6vel kdri.

2./ A kdzgyiil1s idei6t, helydt 6s napitendi pontlait az elnrik hatdtozza meg. A kr)zgyiil1st
az elndk h{uia 6ssze" Az risszehivds meghivd levillel ttirt{nik, mely meghiv6ban meg keII
ieldlni az egyesiilet nevit, szdkhelydt, a kdzgyiilAs idejdt is helydt, az iil6s napitendi1t" A



napircndet a fieghiv1ban olyan ffszletessdggel kell feltiintetni, hogy a szavazdsta

f ogos ultak a tdrgyalni kivdnt tdm akdtdkben dlldspontfukat kialakithas s dk

Az egyesiileti kdzgy{il1src a meghfvilt a k6zgyiit6s tetvezett napia el6tt legaldbb 15 nappal

kor,ibban eI keli'kiildeni tegalann aitinlott ktildemdnykdnt a tagok rdsz{rc. Ezzel

egyideitileg az Egyestilet szdkhelyfin a hirdetfitdbldta is ki kell fiiggeszteni a meghivd egy

f,iUaiye{rulaiiot a szetvezet honlapfdn is felttintetdsrc ketiil Ez az idfpont-kotldtozds
nem 6dnti a rcndkiviili kdzgyiilAs dsszehfvdsdt.
A k6zgyi{t6si meghfvd kdibesitdsdtS] szdmftott 8 napon beltil a tagttk 6s az egyesiilet

,rr*J" u kdzgyiil1st 6sszehiv6 szemdlytdl a napircnd kiegdszitdsdt kdrhetilS a kiegdszitds

indokoldstiva!" ,4 napircnd kiegdszltisinek tdtgydban a kdzgyiilAst cisszehiv6 elndk

fogosult ddnteni" If^ ^" elndk a k1rcImet elfogadia, a k{rcIem tdrgya beketril a
'ntrpirendbe. IIa a k6rcXemr6l az elndk mem drint, vagy azt elutasitia' a kdzgyiil4s a

nipitend elfogadtistft1l sz6td hattirczat meghozatalfit megelSzden krttdn ddnt a napitend

ki egd s z itds 6nek tdtgyd b an.

A kdzgyiil1sen csak a szabdlyszetiien krizdlt napitenden szercplf kdrdisben hozhatd

hatdtiiat, kivdve, ha valamennyi tdszvdtefue fogoswlt ielen van is a napirenden nenn

s z ercplf kdtdis megtdtgyalds dhoz egyhangfiIag hozztiidtutr'

Ifa a ktizgyiil\st neffi szabdlyszedien h{vtdk 6ssze, azt akkor lehet megtattantn ha a
kdzgyiil1s;n valamennyi ffsivdtefue iogosult ielen van ds egyhangrtIag hozzdfdd a

kdzgyiil1s m egtattds dhoz.

3./ A kozgytil6s akkor hatirozatl<lpes, ha azon a fteadhatd szavaztok tdbb, mint fel6t

kipviselT szavazdsta iogosult rdszt vesz. A hatdrczatkdpessiget minden

hitdtozathozatalntil uizsgtilii keII" Ifa egy tag valamely iigyben nern szavazhat, 6t az

adott hatdrczat meghozitalfindl a hatdtozatkdpessdg megdllapftdsa sordn figyelmen Mviil
kell hagyni.

A tagok a kdzgydil1sen szavazdssal
meghozatalakor nem szavazhat az,

hozzdk ffieg hatdtozataikat. A hatfrczat

a. akit a hattirczat ktitelezettsig vagy
tethdre mdsfaf ta elfinyben rdszesito

felelfissdg aldl mentesfto vagy az egyesiilet

b. akivel a hatdrczat szednt szetzdddst keII kdtni.
c" aki ellen a hatdnzat alapidn pett kell inditani,
d. akinek olyan hozzdtattozdia-1tdekelt a ddntdsben, aki az egyesiiletnek nem tuglao

e. al<i a drintdsben firdekelt mds szewezette! tdbbsdgi befolyison alapwl6

kapcsolatban dII, vagY
{ akivel egydbkdnt szemdlyesen {rdekelt a ddntdsben.

A tagok hatdrczatukat a hatdtozatk1pessig megtillapltdsdndl figyelembe vett szavazatok

tribbsdgdvel hozzdk meg"
Ha ni egyestilet *Azgytrcse flerm hatdrczatkdpes, akkor megismitelt kdzgyiflAst keltr

tartani. 7 *egismdtelt kdzgyiil1s legkottibban a hatdrozatkdptelen iilAst kdvetden

kds1bbi iddpontra (fdl 6niva$ hivhatd 6ssze. A megismdtelt kdzgyiilAs a negfelent tagok

sztimdt11 figgetleniil hattitozatk1pes azzal, hogy a szavazati ioggal rcndelkezf agolr
htircmnegyictes szdtdbbsdg1hez ktithtt hatdrozatok meghozatala 'iigydben nem ddnthet a

kdzgyiil4s.



A hatdrczatkiptelensdg miatt, a ielenlivdk szdffidtdl fi.iggetXenfil megisndtetrt
kdzgyiilAsrdlo a tagok frgyekndt el6zetesen fel keII hiuni. A hat{rczatkdptelensdg miatt
megismdtelt kdzgyiilAs tetvezett iddpontidtn a kdzgyiildst risszeXtfvd megh{vdban,
valamint a szetvezet hontrapidn is fel keltr tiintetnio tovdbbd a meghivdban fe| kell hfuni a

frgyelmet ata, hogy a tag esetleges tdwilmaraddsan a trtatdrozatkdXttelensdg miatt
m egi s m 6 te I t kd zgy {iI 6 s e n a h a tdto z a tlt oz a ta I t n e m gd to tri a.

4"/ Az egyestilet alapszabtilydnak nddosittisdkoz a ielen l6vd tagok hdrcmnegyedes
s z 6 td b b s dgge[ nyilt s z avaz ds s a I h ozo tt h a tdtoz a ta s z ifi ks 6ge s,

Az egyesiilet cdlidnak mddosftdsdhoz 6s az egyes{ilet megsz{inis{rdt sz6ld kdzgyiilisi
ddnt€shez a szavazati J"oggal rendelkezd tagok k{rcmnegyedes szdtcibltsdggel, ny{lt
szavazdssa{ hozatt hatdrazata szfiksdges "

Az egydb k6rddsekben a kdzgyiilAs hati{rczatait a ielen l6vdk szdtdbbsdgdvel, nyilt
szavazdssatr hozza meg. Szavazategyenlflsig esetdn rtib6l szavazdsra bocstitidk az adott
kdrddst, amennyiben ez esetben is szavazategyenl6sdg alakul ki, tigy a kdrddst
elvetettflek teHntik"

5. / Az egyesiilet ko z gyiil6s eit 6I i egy z 6kon1w k6 s zul.
A krizgyifXds megkezddsekor a ielen l6vdk egyszetff szavlazattdbbsdgdvel a kdzgyf{l4s
megvtilasztia a kdzgyiitr1s tisztsdgvisel6it, azaz a levezetd elntiktitn a iegyzdkdnyv vezetdt,
6s kdt fegyzdkdnyv kitelesit6t" A iegyzdktinyv tafialmazza a kdzgyiilds helydt 6s idefdt, a

napirendi pontokato a meghozott hatuirczatok tattafumdt, a tdmogatd is az ellenz6
szavazatok szdmdt minden hatdrczathozatalndl. "4 iegyzdkrinyvet a kdzgyiitr€s levezet6
etrndken a fegyzdkdnyvvezetd 6s a kdzgy{flds dltal vdlasztott kdt hitelesit6 tag itJa ald.

6./.42 egyestilet mi{kddisdvel kapcsolatosan keletkezett itatokba az elnrik engeddlydvel
indokolt esetben bd&i hetekinthet, Az egyestilet miikridise, szolgdltatdsai
igdnybevd tel{nek nn6dia illetve besz dmol6i kdzl4s e nyilvdnos an tdttinik.

A nyilvdnosstigta hozatal az egyesiilet honlapidn tdttdnik: http://xtrcmetanciskola.hu

7 . / A k6zgyfil6,s liz6rolagos hat6skote:
a) az alapszahdly mddositdsan
b) az egyesiitret megszfindsdneko egyesr.il{sdnek 6s sz4*dldsdnak elhatdrozdsa;
c) a vezetf tisztsdgviselfik megvdlasztdsan visszahivdsa ds difazisdnak
megiUapittisa;
d) az 6ves kdltsdgvetds elfogaddsa;
e) az 6ves beszirnol6 - ez€tr beliil az elnrik az egyesiilet vagyoni helyzetdt6l sz6l6
jelentdsdnek - o elfogaddsan kdzkasznfisdgi mell4klet i6vdhagydsa;
e"1) az 6ves pdnztigyi tew, illetve az el6z6 6ves pdn.ziigyi tew telfesitdsdtfl szdl6, a

szdmuitefufl szdl6 tdn5ny rcndelkezisei szetint kiszltett beszdmol6
rnegtdrgyaldsa,

Q a vezetd tisztsdgviself feletti nunkdltatdi iogok gyakorldsa, ha a vezet6
tiszts 6guis eI6 az egyes iile ttel m umkauis zonyban dII;
g) az olyan szerzfidds megkdtdsinek ifvdhagydsa, amelyet az egyesrilet safdt
tagfdval, vezetd tisztsdgvisel6i6vel, a felfigyel6bizottsdg tagidval vagy ezek
hozz if tattozdidval kd t;
h) a ielenlegi 6s konibbi egyesiileti tagoh a vezet6 tisztsdgvisel6k vagy mds
egyesiileti szetvek tagiai elleni kdttdtltdsi igdnyek 6ru6nyesitdsdt6l val6 ddntds;
i) u vdlasztott megvdlasztdsa, visszahivdsa 6s difazdsdnak
megdllapitdsa;



fl a vigelszdmol6 kiiel6l6se
k) tag bel4pdsi kdtelmdnek elfogaddsa;
I) taggal szembeni kizdtdsi elidrds lefolytatdsa
n. / tagdij m6rt6k6nek meg6llapit6,sa,
n./ dont mindazohb an az igyekben, amelyeket az ftlapszabilly a hat6skor6be utal.

8.) A krizhasznfi szetvezet, valamint krizhasznfi szefiezet iogi szemdlyisdggel
rendelkezd szetvezeti egys6ge kdteles a beszdmol6 ifvdhagydsdval egyideiiileg
krizhasznfisdgi melldkletet kdsziteni, amelyet a beszdmol6va.f azonos m6don kriteles
i6wihagyni, letdtbe helyezni 6s krizzdtenni"

A ktizhasznrtsdgi mellikletben be kell mutatni a szervezet 6ItaI vdgzett kdzhasznfi
tevdkenysdgeket, ezeffi tevikenysdgek ffi c6lcsopottiait 6s ercdmdnyeit, valamint a
kdzhasznrt iogdllds megdllapittisdhoz sz{iksdges Ciuil w" 32. $ szednti adatolrat,
rnutat6kat"
A krizhasznrtsdgi melliklet tartalmazza a kdzhasznrt cdl szednti futtatdsok kimutattistit,
a vezetd tisztsdguiselfiknek nyfiitott futtatdsok dsszegdt ds a futtatdsban tAszestil6 vezetd
ti s z ts 6gek fe Is o ro16 s d t.

A kdzhasznrt szewezet beszdmol6jdba, ktizhasznrtstigi mell{kletdbe bdrki betekinthet,
6s abb6l saidt kdltsdgite mdsolatot kdszithet"

9"/ A ktizgyiilAs feladata a miikdddkdpessdg fenntaftdsa 6s a fenyegetd frzetiskdptelensdg
esetdn a hitelezdk €tdekeinek szern etrfitt tattdsdva! a sztiksdges intdzkedAsek
m egtrt oz a tal a, i lle tve kez d em 6nycz 6s e.

X0.l lfa a kizhasznrt szewezet 6ves bevdtele meghaladia az 6tvenmilli6 forintot, a vezetd
szetutdl elktikintilt feltigyelf szerv l{ttehozdsa akkor is kdteXez6, ha ilyen kdtelezettsdg
mds iogszabdlyndl fogva egydbkdnt nen] dll fenn.

11.) Azol* az egyestileti tagoko akik a kdzgy{ilisen hdrme.fy ok rniatt mem tudnak tiszt
venni, az andl kdszftett fegyzfkdnyvet az eXndks6g bdtmely tagjtival egyeztetett
iddpontban ffiegtekinthetik" Ezt a tiszt vett tagok is megtehetik"

Az 6ves beszdmoldt, a krizltasznfisdgi mellikletet, valamint a mfikdddsdnek ds
gazddlkoddsdnak legfontosabb adatait - krizkasznrt feilegdnek rnegf,elel6en - az egyestilet
a Szegedi h"lyi saft6ban megjelenteti, valarnint a szdkhelyi hitdet6tdbltira kiftiggeszti 6s
h onlapldn m egielen teti.
13./ Elntiksdg

1./ Az elnriksdg ledrcm tagbdl dll ,4z elntiksdg az elnrikdt ffiaga wilasztfa tagiai krizril. I{6t
kdzgyiil4s kdzritt intdzi 6s szewezi az egyesfilet olterutfv mwnkiidt. ,42 egyesfilet
tigyvezetdsdt az elndksdg Xdtia eI, fgy az egyesiilet vezetf tisztsiguiselfi az elndksdg
tagiai.

2./ Az elntiksdg taglai

a.) az elndk,
b.) elndksigi tagok.

3./ Az elnoks6g tagjai 6s elnohe 2014" mdius 01. napidtdl2019. rndius 01" napidig



N6v: Kdrpdti Bernadett eln6k
Sziilet6si id6, hely: Ajka, 1970.09"06.

Anyja neve: Papp Gyorgyi
Lakcim; 6727 Szeged, Algy6i rit 1.

N6v: Ivdn Zalthn eln6ks6gi tag
Sziilet6si id6, hely: Nagykoros, 1964.05.05.
Anyja neve: Szak6cs Anna
Lakcim; 6727 Szeged, Algy5i rit1"

N6v: Kdrp6ti Borbdla eln6ks6gi tag
Sziilet6si id5, heiy: Veszpr6m, 1981.11,09.
Anyja neve: Papp Gyorgyi
Lakcim: 6724 Szeged, F{6tvez6r u.43 /b

3./ Az elnoks6g feladata:

ek vitele, az {igyvezetAs hatdsk6t6be tattozf tigyekhen a

b) a beszdmotr6k el6kdszitdse 6s azoknak a kcizgyiilIs el6 te$eszt6se;
c) az 6ves kdltsdgvetds elk6szit6se 6s anmak a Fi;zgy{il6s el1"tetTesztise;

vagyan felhaszndldstira is befektetls{re vonatkoz1n a
dcintdsek meghozatala is v{gtehaftdsa;

e) az egyestilet d szewei muguhwierdnak ds a
tisztsdgvisel6k
t)a
g) 6sis 6s asa;

i) a tagsdg nyilvdntartdsa;
) az egyestilet hatdrozatainatrg szetvezeti okitatainak 6s egy6b khnyveinek vezet1sel
k) az egyestilet miikddds5vel kapcsolatos intok meg6e6se;
I) az egyestiletet irintf megsziindsi ok fenndlldsdnik mindenkoil uizsgdlata 6s annak
bekdvetkezte esetdn az e t(itv6nJ/ben eftfi[rt int1zkedisek megt1tele; 6i
m) az alapszabdtry f,etrhatalmaztisa alapitin a tag felv6tel66l vaj6 ddntds.

4'/ Az elnciksdg tevdkenysdgit diiazds n1trkiitr vdgzi, kEszp1nzkiaddsai ffiegt1titis1rc
azonban igdnyt tafthat.
Munkdiuk elisnerdsekdppen a kdzgyiftres alkalmankint tiszteletdiiban r1szesitheti 6ket.

kdzgy{iles wilasztia nyilt szavazdssal S iure"
thatdak.

ktiteles vezetni, amelybfil a d6nt6s tafialma,
mogatdk iltretve ellenzfk 6.

z idntettekketr futisban kdz6lni, az

6'/ Az legaltibb \vente kdtszet tan iildst. Ezen az rilisen
ielen va



(i

7"/ Az elndksdg iilAsdt az elndk hiuia dssze. Az elnriksdg hatdrozatkdpes, ha azon
mindhdtom tagia ielen van. Ifatuirczatkdptelensdg esetdn az elndks'get - ugyanazzal a
napircnddel - Iegkdsdbb 15 napon beliil megismitelt rtI1ste rtfra 6ssze kell hiuni, A
megismdtelt iil6s hatdtozatkdpes, ha tagfainak tdbb, mint a fele felen van"

Az elndksdg hatdtozatait a lelenl6v6k egyszerii sz6tr)bbs6g6vel hozza"

8./ Az elnriksdg tevdkenysigdtdl{vente beszdmol a kdzgyfilisnek.

C"/ Elndk

I.y' Az elndk kipuiseli az egyesiiletet, illetve ininyitja az aperutiv munkiit.
A vezetdsdg' kdt rtIdse krizdtti id6szakban intdzkedik a halaszthatatlan rigyekben,
elfkdsziti a vezetflsdgi r.il6sek napircndi5re tiizritt kdtdAseket.
Tevdkenys igdr6l {vente bes zdm oI a kdzgyiil1snek

2./ Az egyesrilet elnoke 2014. mdjus Ltr. napjdtdl2019. mtlius 0l napjdig:

N6v: K6rpdti Bernadett elniik
Sziilet6si id6, hely: Ajka, tr970"09.06.

Anyja neve: Papp Gyorgyi
Lakcim: 6727 Szeged, Algy6i rit 1"

VI.
A vezet6 tisztsdguiselfkte vonatkozd risszefdthetetlensdgi szabtilyok, kizdtd okok 6s

ktlvetelmdnyek

1.) A vezet6 tisztsdgviseXSkkel szembeni kdvetelm1nyek 6s kizdtf okak:

a. Vezetd tisztsdguisel6 az a nagykorrt szemdly lehet, akinek cselekvdkdpessdgdt a
tevd ke nys 6ge e II d td s dh oz s z ti ks 6ge s kd rb e n n e m ko tI d to z td k

b. I{a a vezetf tisztsdgviself logi szemily, a iogi szemdly ktitetres kiielLlni azt a
termiszetes szemdlyt, aki a vezetf tisztsdgviselfi feladatokat neviben elldtia" A
vezet6 tiszts4guisel6fue vonatkozd szabdlyokat a kiiekilt szemdlyre is alkalmazni
kell"

e '4 vezetd tisztsdguiself tigyvezetAsi feladatait szemdlyesen kdteles elltftni,

d" Nem lehet vezetd tisztsdguiselS az, akit bdincselekmdny elktivetdse miatt
fogetdsen szabadsdgvesztds btintetdsrc itdltek, amig a btintetett el66lethez fiizddf
ltd tdnyos krive tkezmdnyek al6l nefi ffi en tes iil t"

e. Nem trehet vezetd tisztsigviselS az, akit e foglalkoztistdl fogefisen eltiltottak.
Akit valamely fuglalkozdst6l iogerds bitdi ftdlettel eltiltottah az eltiltds hattilya
alatt az Itdletben megJekilt tevikenysdget folytatf i"g, szemdly vezetd
ti s z ts 6guis el6je nem Ie h e t

[' Az eltiltdst kimondd hatdrczatban megszabott idfltattamig nem lehet vezetd
tisztsiguiselii az, akit eltiltottak'a vezet6 tisztsiguiselfii tevdkenysigtdl.
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2. ) Ti to kta rtti s i 6 s felui tr dgo s f ui s i kd te I e z e t ts 69

.4 vezetd tisztsdguiself a iogi szen6ly tagfai, tagsdg n€nk{ili iogi szemily esetdn a logi
szemdly alapitdi riszdrc kdteles a iogr szem6lyte vofiatkozdan feluildgosltdst adnio 6s

sziimukru a itsi szemdlyre vonatkozd intokba 6s nyilvdntartdsakba betekintdst
biztosltani. A f,eluindgos{tdst 6s az itatbetekintdst a vezetd tisztsdguisel6 a iogosult dltal
te tt ftd s b e Xi ti tokta r ni s i nyi I a tko z a t td te I 6 h e z kd th e ti 

"

A t ezet6 tisztsdguisel6 megtagadhatia a felvil{gosittist 6s az iratokba val6 betekintdst, ha
ez a iogi szem6ly r.izleti titkdt s6fien6, Ita a feluitrdgosittist kdtd a jogdt visszadl4sszeriien
gyakorotrfa, vagy felkiwis ellen6rc neffi tesz titoktartdsi nyilatkozatot" I{a a fetruilt{gosittist
k6ffi a felvildgosittis megtagaddsdt indokolatlannak tattJa, a nyilvdntattd bitdsdgt6l
kdrheti a iogi szemdly kcitelezdsdt a feluitrdgositds megaddsdra"

3.)A vezetd tiszts 6guis el6 f,eleXds s 6ge

A vezetd tisztsdguisel6 az figyvezetdsi tevdkenysdge sardn a iog szemdlynek okozott
kdrokdrt a szerzddisszegdssetr okozott ktitdtt val6 fenelSss6g szabdlyai szerint {elel a iogi
szemdllyel szetnben"

4.) A ddntdshozd szerv, valamint az {igyvezetd szen hatdrozathazataliban metm vehet
rdszt az a szemflyn aki vagy akinek kdzeli hozzdtattozdia a haftirczat alapidn

a) kdtelezettsdg vagy felel6ssdg aI6I mentestilo vagy
h) bdrmilyen mds etrSnyben rdszesiil, illetve a negkdtendd iogtiigyletben egydbkint

€rdekelt"

A/em min6sii! el6nStnek a kdzhasznfi szewezet cdl szerinti iuttatdsai keretiben a bdrki
dltal megkdtds ndlk{il igdnybe vehetd nem pdnzbeli szolgtiltatdso illetve az egyesiilet dltal
tagidnak, a tagsdgi ioguiszony alapifn nyfiitott, trdtesitd okitatnak megfetrel6 cdl szerinti
iwttatds"

6") A kdzhaszmfi szetvezet megsz{fnEsit kdvetd hdrom iuig nem lehet mds kdzhasznfi
szetvezet \rezet6 tisztsdguisetrdie az a szemdlyn aki kordbban oIWn kdzhasznfi szervezet
vezet6 tisztsdguiselfje wilt - annak megsziindsdt megeldzd kdt 6vben legaldbb egy iuig -

t
a) amely iogut6d n€Ikiil sziint meg itgyn hogy az dllami ad6- is vdmhatdsdgndl

nyilvdntaftott ad6- ds viimtaftoztisdt nenn egyenlftette kin
h) amellyel szemben az flltrami ad6- 6s vdmhatdsdg felentds dsszegii ad6hidnyt ttitt

feI,

4 amel[yel szemben az dllami ad6- 6s wimhatdsdg {izletlezdnfs intdzkeddst
alkalmazott, vagy tizletlezdrdst helyettesftd birsdgot szabott kin

d) atnelynek ad6szdmdt az {Ilami ad6- 6s vdmhat6sdg az addzds tendi6rdl sz6l6
tdwdny szednt felfrtggesztette \/agy tdtdlte,

A vezetd tisztsEguiselfio illene az ennek ieldlt szemdly ktiteles valamennyi 4rintett
kdzhasznrt szerezetet elSzetesen tdfikoztatni atdl, hogy ilyen tisztsdget egyideiiileg
mds kdzhasznrt szewezetndl is betdlt.
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7./ A vezetd tisztsdguisel6ket az egyesfilet tagiai kdztil keltr vdlasztani 6s a r/ezetd
tisztsdgviselSi megbizds a tisztsdgnek a megvdlasztott szemdly dltal tdttdnd elfogaddsdval
irin l6tte"

8.,/ Megsziinik a vezetd tisztsiguiselfli megbizds:
- hatdtozott idef{i megbizauis esetin a megbizds iddtattamdnak leifittdval,
- megsziintetd feltetelhez kritritt megbizatds esetdn a feltdtel bekdvetkezisdvel,

dltali visszahivdssal
- Iemonddssal,
- vezetd tiszts igviseld haldldval,
- vezet6 tisztsdiguisel6 cselekvdkdpessdgdnek a tevdkenysige elldtdsdhoz szfiksdges
kd tb en trj ttdn 6 kortrd to z iis dval,
- a vezetd tisztsdguisel6vel szembeni kizdr6 vagy tisszefdthetetlensdgi ok bekdvetkeztdvel.

9./ Az egyestilet tagjai a f<cizgyiflisen egyszetii szdtdbbsdggetr, nyilt szavazdssal hozott
hatdrozatta! a vezetd tiszts€guiselfit bdtmikot, indoklds ndlkiil uisszahfvhatidk

10./ A vezetf tisztsdguiself megbizatdsdrdl az egyestilethez cimzett 6s a kdzgy{ilAshez
intizett nyilatkozattal bdnnikot lenondhat.
Ifa az egyestilet m{ikdddkipessdge ezt megkivdnia a lemondds az rti vezetd tisztsiguiself
negvdlasztdsdval, ennek hidnydban legk€sdbb a beielentdstfil szdmitott 60. napon wilik
hauilyossd"

vlx"
Az egyes{ilet gazddlkod6sa, besz6rnoldsi szabflyok, adominygyiijt6s szabi.Iyai

1./ Az egyestilet tattozdsai{fi saidt vagyondval felel. Az egyesiilet alapitdia, tagja a
vagyoni hozzdidtuldsdnak megfizetdsdn tfiI a szewezet tattozdsai5tt saidt vagyondval nem
feIel.

2./ Az egyesfilet sporttal 6ssze nem fiiiggf tevdkenys{getn valarnint spofitevdkenysdgdvel
dsszeftiggd kereskedelni tevdkenysdget csak kiegdszitd tevikenys6gkdnt folytathat. Az
egyestilet elsddlegesen gazdasdgi-vdllalkozdsi tev{kenysdg f,olytatdsa cdlidbdl nem
hozhatd l6tre, ilyen tevdkenysdget csak a cdlia negval6sittisdnak elflmozditdsa
itdek4ben, kieg€szitf ielleggel vdgezhet, amennyiben ez az alapcdl szednti
tevdkenysdget netn veszdlyezteti, azzal, hogy a gazdasdgi-vdllalkozdsi tevikenysdgbdl
befolyt irivedelmet netn osztia feX, azt kifefezetten az egyestilet cdlfdnak megval6sftdsdn
fordftja.

3,/ Az egyesiilet csak olyan rnddon vehet fel hitelt, 6s vdllalhat kdtelezeusdget, amely
fiem veszdlyezteti az alapcdl szerinti tevdkenysigdnek elltfuistit 6s m{ikddfsdnek
fenntattdsdt.

4./ Az egyesilet a gazddlkoddsa sordn el6rt ercdminyit nem osztia fr[, azt az
AJ ap s z a b d Iy b an m e gh a t d ro z o tt tevd ke nys 6gte fo rd itl a.

5./ A tagok - a tagdii megfrzetdsdn trtI - az egyestilet tattozdsai€rt saidt vagyonul<I<al nem
felelnelr, azonban iinkdntes felajdnldssal az esetleges tartozrisok kiegyenlitdsdhez
hozzd jdrulhatnak"
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,/ 6./ Az egyestilet bevdteleinek fornisa:
' ^) 

tagdiiak
b) az egyesiilet gazdasdgi-vdllalkozdsi tevdkenysdgdbdl sziitmazd bev{telek

'."lmrrrl:fw;iYW':}:r::"!:f ;:tr:r':;:;#:r;:ff :"''
cc) az Eurdpai Uni6 kdltsdgvetdsdb6l vagy nds dXlarnt6l, nemzetkdzi szeffezett6l
szdtnazd tdtnogatds;

:!),,f":";#:i{;:':;,y"':*add 
nnegtrtaairczott tdszdnek az addzd tendetkezfse

d) az dllamhdztattds alrendszereibdl kdzszolgdlutdsi szeufidds ellenirt1kekdnt
szetzett bevdtef;
e) mds szetvezett6tr, illetve magdnszemdlytdl kapott adoniiny, dnkdntes
hozztiititulds;
I) b e fe kte td s i tevd ke nys dg b 6I s z d rm a z 6 b evd te l;
g) az a)-t) pontok alitr nem tattozd egydb bev6te!"

7./ A civil szervezet kdltsdgein nifordftdsai (kiaddsai):
a) alapcdl szerinti tevdkenys €gtrtez kdzve tlenfil kapcs ol6d 6 kdtrts 6gek;
b) gazdasdgi wfllalkoztisi tevdkenysdghez (szolgdltatds nyrtitdsdhoz) kdzvetlentil
kapcsol6dd kdltsigek;
c) az egyesiilet szeweineko szervezetdnek miikdddsi kdltsigei (idedrne az
adninisztttici6 krlltsdgeit 6s az egy6b felmenilt kdzvetett kciltsdgeket), valamint a
tdbb tevikenysdghez haszndlt immateridlis javak 6s tdtgyi eszkrizrik irtdkcscikkenisi
Iei*isa;
d) az a)-c) pontok ald nem taftoz6 egydb kdlts4g.

Az egyesfilet bevdteleit a 14" 6,r/ pont szerinti tdszletez1sben, kdltsdgeit, rdfotd{tdsait
(kiaddsait) a VI. 7,/ pont szednti rdszletezdsben elktilSnitetten, a szdmviteli elfiirdsok
szednt tattia nyilwin"
Az egyest"iletnek az alapcdl szeilnti tevdkenysdgibd[ iiletve a gazdasdgi-vtillalkozrisi
tevdkenysdgdbdtr szdtmazd bevdteleit is kdltsdgeitn niforditdsait (kiaddsait)
elkiildnitetten keII nyilvz{ntaftani 

"

Az egyesfitret nyilvdntaftdsain egyebekben a M i*inyad6 kdnyvvezet1si szabdlyait keII
alkalmazni"

8"/ A tagdfi mdrtdke:

A tagdil mdrtdkdt {vente a kcizgyiil{s hatdrczza meg.

9"/ Az egyesiilet a tevdkenysdgi cdlia szerinti gazdasdgi-willalkoztisi tevdkenysdgdt 6s az
abbdl sziirmaz6 ercdmdny megdllapitrisdt a 2011. 6ui CLXXV. Trirvdnyben foglaltal5
valamint a td ininyad6 egydb hatdlyos iogszabdlyok szetint vdgzi.

10./ Az egyesiilet az dllamhdztattds atrrcndszeteibfi! igdnybe vett ftimogatr4si
Iehetdsdgeket, azok mdrtikdt 6s feltdteleit a helyi sait6 rt$dn nyilvdnosstigta hozza. Az
egyestilet dltal nyfiitott cdl szednti juttatdsok bdtki dltal megisnnethetdek.
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B. Beszdmoldsi szabdlyok

1./ Az egyesiilet miikridAsitdl, vagyoni, pdnztigyi 6s irivedelmi helyzetdtfiI az iizleti iv
kdnyveinek lezdnisdt kdvetden az iizleti 6v utols6 napitival, illetve a megszfin€s napfdval,
mint n6ilegforduli nappal a iogszabdlyban meghatdtozottak szednt kdteles beszdmol6t
kdsziteni. Az rtzleti 6v azonos a flaptdri 6vvel

2./ Az egyesiilet beszdmolfia tattalmazza a nddeget (egyszeriisitett mdtleget), az
ercdmdnykimutatdst (ercdmdnylevezetdst), kettds kdnyvuitetr esetdben a kiegdszitd
melldkletet

3"/ Az egyesiilet ktiteles a kdzgyiilAs dltal elfogadott beszdmol6idt az iizleti 6v
n6ilegfotdul6napidt krivetd 5. hdnap utolsf napidig a ciuil szenezetek bitdsdgi
nyilvdntattdsdt6l 6s az ezzel tisszeftiggd elidnfsi szabdtryokt1l sz6l6 ttiru1nyben
meghatdtozott mddon letdtbe helyezni 6s kdzzdtenni,

4./ I{a az egyesiilet sajdt honlappal rcndelkezik a kdzzdt1teli kritelezettsig kiteried a
beszdnol6 saidt honlapon tdttdn6 elhelyezds6rc is akkdnt, hogy a saidt honlapon kdzzd
tett adatok fotryamatos megtekinthet6sdgdt legaldbb a krizzdtEtelt ktivet6 2. tizleti 6vte
vonatkoz6 adatok kdzz6t6tel6ig biztos{tia"

5./ A civil szervezet beszdmol6fa taftahnazza:
a) a m4ileget (egyszedisitett mddeget),
b) a z e rc d m i nyki m u ta td s t (e rc dm 6 nyl e ve z e tE s t),
c) kett6s kdnyvuitel eseteben a kiegdszitf mell{kletet.
(3) A ciuil szetvezet kriteles a beszdmol6jdval egyideliileg kdzhasznrtsdgi mellikletet

is kdsziteni.

A kettds kdnyvuitek vezetf kdzhasznrt szetvezet kiegdszitd mell{kletiben be keil
mutatni a tdmogatzisi prograffi ketetdben vdgleges ielleggel felhaszndlt tisszegeket
tdmogatdsonkint. Ttimogattisi ptognm alatt a kdzponti, az ilnkormdnyzati, illetve
nernzetkdzi fottdsb6l, illetve mds gazddlkoddtdl kapott, a tevikenysdg fenntanisdto
feilesztdsdt cilz6 tdnnogattist, adomdnyt keII 6tteni. I{til6n keII megadni a kiegdszitf
mellfkletben a tdmogatdsi progtam keretdben kapott uisszat5fitendd (kdtelezettsdgkdnt
l<imutatott) tdmogatdsra vonatkozd, etrfibbiekben tdszletezett adatokat.

A kettds kdnywritelt vezetd kdzhasznrt szetvezet kiegdszttd mell{kletdben be keII
mutatni a szetvezet dltal az rizleti ivben vdgzett fdbb tevdkenys€geket 6s ptogramokat.

6"/ Az egyestilet beszdmoldidra egyebekben a szdmuitekfiI sz6l6 triwdny, valamint az
annak felhatalmazdsa alapfdn kiadott kotndnytendelet elSInisait keII alkalmazni"

C " Ad om dnJgJtiiitd s s z a b d lvai :

l./ Az egyesrtIet favdra adomdnygyiijtd tevdkenysdg folytathat1"

2"/ Az egyesfilet nevdben vagy iavdta tdttdnd adomdnygyifitds csak az egyesrilet irdsbeli
meghatalmazdsa alapfdn vdgezhetf is nem idthat az adomdnyoz6k, illetve mtis
szemdlyek zavatdsdval, a szemdlyhez fiizddf iogok 6s az embed rndltdsdg sdtelmdvetr.
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VIII.
Fegyelmi jogkrir gyakorlis a

1"1 Az elkcivetett-fegyetmi vdtsdg esetdben az egyesiilet tagiai felett a krizgy{il1s
gyakomlia a fegyelmi logk6rt.

2 
" /Fegyekni vd ts 6gn ek min 6s fitr:

a veze sza egYesiiletfoglak is s

b./ 1 vetsenyekem spottszeriftleniil uiselkedik, valamint az egyeslet 6t6keiben
szdnddkosan kdrt okozo

dget kdvet el az is, aki az egyesiilet tevdkenysigdnek k6r6ben vagy azzal

- bi{ncselel*ndnyt ktivet eI;
' magdnakn mdsoknak vagy spaftszetvezetdnek iogtatran elfinyt szerez, illetve mdsoknak
fogalan elfinyt nyrti6 valar.nint ezek bdrunehyikfirc Ffr€rl"rrt t"r";
- egyesfileti taghoz nem m6lt6 magatarttist tunrtsftt;
- az egJ/estitret tevdkenysdgdvetr kapcsolatos kivatalos iratot meghanisit, felhaszn1l, vagy
ez ek vatra m elyikd t m egkis 6rti.

a uizsgdla*di fegyzfkdnyvet vesz f,el 6s az {igyeket inisbeli hatdrczatta}

4"1A fegyelmi elidftls sordn a krizgy{ilis a kdvetkezd bfintet€seket alkalmazkatfa:
a"/ tag frgyelmeztet1se
h"/ tagsdgi iogok gyakoililsdnak felffiggeszt1se tregfeliebb 6 hfinapta
c./ kizd*1s

"rr;{:::"-":!;;"':';:I'i,i!:"f,[::;,2
tot hoz" Az indokoldsban fel kell tiintetni

szolgil6 bizonyitott t6nyeket 6s a tugot a
taggal az i*isbeli hatiftozato amelv a

Az idntett a f,egyelmi katdrczat eilem ann

vagy a tr€tesitd okitatba iitkrjzik. A ha
idfponttdl szdmitott 30 naPofl beltil lehet kercsetet inditani a iog szem1ly ellen, amikor a
fogosult a hatdtozatdl tudomdst szetzett, vagy a hatdrozatr6l tudondst szerczhetett
volna" A haairczat neghttzatalttrtfil szdmitott t Fies, iogvesztf ha*irid6 eltelt1vel pet neminditltat6. I{a a kat{rcza
szemdlynek nincs mds

m eginditis dn ak a ha tiiroza t v1gtehajttis tira
esetben a felpercs kitelm5te a hatiitozat

A tag a fegyelmi hatdtozattal kapcsolatos itatokba betekinthet, azokt,I ndsolatot kithet.
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IX.
Az egyesiilet kdpviselete

Az egyesulet k6pviselet6t az Kitptiti Benadett eln6k 6s rwln
egyfittesen l6tjik el, akik kivril6ll6 harmadik szem6lyek r6ny6ban
bitdsigi 6s egy6b szerwek el6tt egyiittesen jogosultak e1i6mi.

Zoltdn elndksdgi tag
illet6leg 6)lamigazgatisi,

X.
Az egyestilet megsz{in6se

1. / Az egyes iile t negszifnis e:
- iogutddldssatr tdttdnf megszifnds: az egyesiilet mds fogi szemdlly| nem alakulhat

dt, csak egyesiilettel egyesiilhet ds csak egyestiletekte wilhat sz6i
- iogut6d ndlkfili megsziinis:

o hatdrozott idfue i6n il6tte 6s a meghaterczott iddtartam ehelt;
o megsz{indse meghatdrczott feltdtel bekdvetkezdshez kdtdtt ds e feXt,tel

bektivetkezett;
o a tagok vagy alapit6k kimondidk megsziin6s6t, vagy
o az atta iogosult szetv megsziinteti ds a iogi szemdly vagyoni viszonyainak

Iezdrdsdta ininyul6 megf,elelf elltirtis lefolytattisdt kdvetden a bfudsdg a iogl
s zemdlyt a nyilvdntartAs b6I t6rli,

o az egyestilet megvaldsitotta cdlidt vagyl az egyestilet cdljtinak megvaldsfttisa
Iehetetlennd wilt, 6s $ c6lt nem hatdroztak rueg; vagy

o az egyestilet tagiainak szdna hat hdnapon kercsztii! nem 6ri eI a tiz fft"

2.) Rendelkezis a f,ennmarcdf vagyonr6l
- Az egyestilet jogut6d ndlkiili megsziindse esetdn a hitelez6k k^vetel1seinek
kiegyenlttdse atdn fennmatadd vagyont az alapszabrilyban meghatdrczott, az egyesiilet
cdlidval megegyezd vagy hasonlf cdl megval1sittistira l*tejtiti kdzhasznrt szenezetnek
kell dtadni. A nyilvdntattf bft1sdg iogszabdlyban neghatuirczott szetvezetnek iuttatia avagyont' ha az alapszabdly nem tattalmaz rcndelkezdst a negsziinf ,gytitilut
vagyondrdl, vagy ka az alapszabdlyban megiel1lt kdzhasznrt szetvezet a vagyont nem
fagadia eJ vagy azt netn szerczheti meg.
' A fennmandd vagyon sorcritdl a nyitrwintart6 bit1sdg a t(irl6st kimond6 hattitozattfban
tendelkezik, a vagyondttuhtizds teliesitdsdte szfiksdg eset1fi tigygondnokot rcndel ki. A
vagyon feletti tendelkezdsi jog az egyesrilet tritlisdvel szdll at az il iogoswtrta"

3.) A vezetd tisztsdguiselfik f,elelSss1ge iogwt1d ndlktili megsziinds eset1n

- Az egyestilet iogwtdd ndlktili megszdfndse utlifi a vezetd tisztsdguiselflkkel szemben e
mindsigiikben az egyestiletnek okozott ktitok miatti kittdrit1si ig1nyt - a foger1sbirdsdgi trirlAstdl szdmitott egy 6ven beltitr - az egyesiilet tdrldsdnek id6pintj6b^o'tngragl
ioguiszonyban 6116 tag vagy az 1ruinyes{theti, akinek a riszdte- a megsziinTskot
fennmaradd egyesiileti vagyont dt kellett adni, vagy ha lett volna vagJlorr, dt kellett voryna
adni"

- Az egyesrtIet iogutdd ndlktili megsz{{ndsdt megelflzd kdt 6vben a vezet7 tiszts1guisel1k
az egyestilet ffiegsz{indsitdl szdmftott kit duig egyetemlegesen kritetresek heny}tiUni az
egyesrtIet Etitetrezfivel szernben nindazon tafioztisokdrt, arnelyeket az egyesfile't vagyona
vagy a vagyoni kozzdidtuldst nenr szolgdltatd egyes{ileti tagoX<nak a iog simily
dltaldnos sz a b dlyai s zeiln ti h elynixtrdsi kti telezetts 6ge nem fedezitt.
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4./'4 csddelidnisfil 6s fetrszdmoldsi elidnisfiI szdl6 1991. 6ui XLIX" tdwdny szabtilyait acivil tdn6ny 10" $-dban foglalt etrt1rdsekkel keII alkalmazni. A ciuil szetvezet
vdgelszdmotrdsdra a cdgnyilvdnosstigtflln a bfuilsdgi cdgetrldttisr1l 6s a v1gelszdmoltist1l
szdl6 tdndny (C*.) rcndelkezdseit a Ciuitr tdwdny II. f,eiezetdben fttglalt eTt1ftsekkel keII
alkalmazni.

XI,
Zhtb rcndelkez6sek

x"l letun egysdges szerkezetfi mddasitott A-lapszabtilyt az egyestilet
napidn ffiegtartott e etrf,ogadta"

20X4. mdius 01.

2",/ A ielen Alapszabdlyban nern szabtilyozott kdrdisekre a 2013. dui V tdrvhnybenn a 2011"
6ui CLD(V" tv-bemn a 2004" 6vi I" tv"-ben fogtahak valamint a katdtryos pinztigyi,
vagyonkezelAsi 6s szdmuiteli szabdlyok az ininyadLk"

3./ Az Alapszabtilyban, illetve az egyestilet mds szabdlyzatdban \sszefoglalt
rcndetrkezdsek dnelmezds4rc az etrnciksdg iogosultn dltrdsfoglaldsa valamennyi tagn nZzve
kdtetrez6.

Az elnok a kozgyulls felhatalmazilsa alapj6n jelen Alapszabilyt, mint a tagok akatatdval
rnindenben rnegegyezSt, helybenh agy6Iag ila alb,,

Szeged, 2AM. m6ius A1.

Bemradett
Elniik

Kd s ryte ttem dr .e I k ryieg <€ rn :
Dr. If. S{ldgyi Jdnos iigyudd

6726 Sryged, Bdrkert a" 54"

Sqegederu, 2a/4. mQ'ws 0/. naBdn
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