
Alapszabálv*

Az alapszabályt a taggyűlésen megjelent tagok a Ptk, 61-64, §-ai és a2011,

a|ap jánaza|ábbiak"";;;;;J,átá-ruíufeltétellel,hogYazEgYesÜlete

1. Az Egyesület neve: Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete

Az Egyesület székhelye: 2 1 00 Gödöllő, Szabadság űt 23,

Az Egyesület célja:

a. az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a híaasságért és a

2.

Közigazgatási Szakág

2012 -08- 0 3
Erk, módja: sz.m{fiscn / postán /

gyűjtóládában / e-mailen /faxon

erősítése;

","gv.r"raaosok 
sajátos érdekeinek képviselete és szolgálaía;

felmutatni a tarsadalonrri "iÁu^razéiékeket,Á,iv,Ét 
anagycsaládok képviselnek;

a nagycsaládot "gv*a,t 
i,merO es segítő közössésekké szervezése;

szociális tevékenység, ;;lád"ÓÉ;, E1,""95, ifiíságvédelem, érdekképviselet;

elősesíteni u *ootu"ropiu.ru uisszateiö szülők foglalkoztatását;

:;:?;.rrl1l1 ,;[ ;;,|ll§.',:ilÜ ideológiaktól mentesen tevékenykedik. A sokszínű tagságot

osszJiartó közös érték a család,

Az Egyesület a fent meghatározott célok érdekében:

a.elősegítianagycsaládosokvalóstarsadalmihelyzeténekfelmérésétésbemutatását;
b. javaslatokat t"..;"r"il-rt u t.t}i, auu_t,:.1íi;;;l*t;;;;ű" és szervezetekhez a családokat,

különösen a nagycsaládokat érintő ügyekben;

c. törekszik u 
"ugv.ruiááo 

i jardasagi,tírr9"1"Li és erkölcsi jelentőségének megismertetésére;

d, ösztönzi 
"" 

.gy;;i;;;;ő ";;;áet"r 
rr"il""ir,,". ,i-"*v*"t láalakításái' segíti a tÖbb generáció

"gvt,tere.i 
re-iieteteinet megteremtését;

Az Egyesület céljának és feladatanak megvalósítási módjai:

a.anyagi,szellemi,szervezésierőfonásokfelkutatásaésfelhasználásaanagycsaládosokgondjainak
envhítése érdekében;

;;i"iiöilil,ilu ueg"er. a családok törvényes lehetőségeiről;

ff?§fritJT:iH,lTffiXilii,Ht1. illetve.,yervezetekkel 
történő kaPcsolatok kialakítása és az

"nutir*,itOaésből 
eredő lehetőségek kihasznalasa:

iiÍ"Oli".k es más kiadvanyok közzététele;

oáívázatok kiírása;
natuazatokon való részvétel l

:fu"s,nnlni§,.,Tit?T§llffi.TT,:ry{i!; ztörténőjavaslatok elóterjesztése és egYedi kérelmek

iá.ág"ári 
"gveU 

Ó,a,Űjpui,"letekke1 rendszeres kapcsolattartás,

4. Az Egyesület tagia:

a. rendes,
b. tiszteletbeli,
c. pártoló tag lehet,

a./AzEgyesületrendestagjalehetmindenki,akisajátháztzrrtásában'legalábbháromgyermeketnevel,vagy
nevelt fel, egyetért ", 

E;;?;i;; .lrr.inirer.i"e[, s réndszeresen tagdíjat fizet,

b.l AzEgyesület tisáeletbeli tagja lehet az a természetes vagy jo_gi személy, aki a rragycsaládosok vagy a

svermekek érdekében lr.á"it.áZ tevetenyse!et"';;;;;-."Űr;;i"ruaÍ'tugragot'az 
Elnökség javaslata aluPján a

[Ozgyűlés adományozhat,

* A pest Megyei Főügyészség up=l:q,9, KözigazgatásiJogr Osztályának a Budapest l(örnYéki TÖrvénYszék2}t2,

iúnius 28. napián kelt +.ii-.iő.toftzőű,/s. rra^Íoaigrer"itt"r, u.r,y"ritott r"uebbezése a'apiÁn módosított' egységes

szerkezetbe fo glult, 
"ö"i 
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c.l Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki munkájával vagy szellemi javaival,

illetve anyagi eszközeivel az Egyesület tevékenységét támogatja és vállalja a pártoló tagsággal járő

kötelezettségek teljesítését. A pártoló tag az eglesület tevékenységében csak vagloni hozzájárulással vesz részt.

Kóltségvetési szerv eglesület pártoló tagja nem lehet. Pártoló tag tagdíj fizetésére nem kötelezhető. Pártoló tag

felajánlásokat és hozzdjárulásokat fizethet, de ezt nem lehet kötelezővé tenni. A felajánlások összeghatára nincs
mmimálva.

Rendes tagok felvétele belépési nyl|atkozat alapján, 2 alapitő vagy már l éve tag ajanlásával történik. A
jelentkezőket az elnökség veszi fel. A felvételt megtagadó hatátrozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon
belül a Közgyűléshez Iehet fellebbemi, amely fellebbezést a következő Közgytílés tárgyalja. A fellebbezést az
elnökséghez kell benyújtani, de aKőzgyűlésnek kell címezni.

A tagságból eredőjogait a tag akkor gyakorolhada, ha tagsági díját befizette.

4.1 Jogok és kötelezettségek:

4.1.1.A természetes személy rendes tagságából eredő jogai:

a. az Egyesület bármely tisztségére megválasúható,
b. szav azati joggal részt v esz az Egyesület közgyűlésének munkáj ában,

c. javaslatokat, indítványokat tehet, továbbá felszólalással, fellebbezéssel fordulhat az Egyesület illetékes
szervéhez,

d. családtagiaival együtt részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, pályíaatain,
e. érvényes tagsági igazolvánnyal igénybe vehetiazEgyesület szolgá|tatásait és kedvezményeit.

4.1.2. A rendes tag kötelezettségei:

a. tartsa meg az Alapszabály és más belső szabályzatok előírásait,
b. rendszeresen fizesse atagdijat
c. jelentse be a család adatainak váItozását

4.1.3. A természetes személy tisaeletbeli tag jogai:

a. tanácskozási joggal részt yesz az Egyesület közgyűlésén,
b. javaslatokat, indítványokat tehet azEgyesület illetékes szerveinek,
c. részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyaman,páIyázatam,
d. igénybe veheti az Egyesület szolgáItatásait és kedvezményeit.
e. az eg,lesület szerveibe nem választhatók és az egtesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási

joggal vehetnek részt

4.1.4. A jogi személy tiszteletbeli tag jogai:

f. képviselője tanácskozásijoggal résztveszaz Egyesület közgyúlésén,
g. képviselőjejavaslatokat, indítvanyokat tehet az Egyesület illetékes szerveinek,
h. képviselője részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain,pályázatain,
i. képviselője igénybe yehetiaz Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit.
j képviselőjet az eglesület szeryeibe nem választható és az eglesületi szeryek dóntéshozatalában csak

t anács koz ás i j o ggal v ehet r észt

4.1.5. A pártoló tag jogai:

a. Tanácskozási joggal résá vehet az Egyesület közgyűlésén,
b. Javaslatokat, indítványokat tehet azEgyesület illetékes szerveinek,
c. A természetes személy pártoló tag a családjával egyi,itt jogosult részt yenni az Egyesület rendezvényein,

tanfo lyamain, p ály ázaíain,
d. az eg,lesület szerveibe nem választható és az eglesületi szeryek döntéshozatalában csak tanácskozási

joggal yehet részt
e. A jogi személy pártoló tagot illető egyéb jogokat a vele kötött szerződés tartalmazza.

* A Pest Megyei Főügészség Magátjogtr ésKözigazgatásiJogt Osztá7yának a Budapest Környéki Töwérryszék201,2.
június 28. napján kelt 4.Pk.60,1,07 /2012/5. számű végzése ellen benyrjtott fellebbezése alapján módosított, egységes

szerkezetbe fo glalt szöveg. A módo sítá s ok d ő lt b eíűílpus sal szerepelnek,



4. 1.6. A pártoló tag kötelezettségei:

a. a pártoló tag kötelessége az alapszabá,ly betartása

b. tágdíjfizetéire a pártoló tag ne:l kötelezhető,

c. A jogi szemé ry;:á;:;i;;^:83gyéb kötelezettségét a vele kötött szerzó dés tartalmazza,

4.2. Atagsági viszony megszíinése:

a. a tag önkéntes, írásbanjelzett kilépésével;

b. atagba|álával;

n 6?1j?JJJ#i.'#iJ;ffJJi elmulasztása esetén: egy évet meghaladó tagdijtartozás esetén' az adoIt

tárgyéydecember 3 1 . utan u" 
"rook.eg 

,o.áir,.,i 
" 

tagot ilrabol, aminnyiben a tag:, Tege'őzően 
írásban, a

jogkövetkezményekre történő rrgy"t*""t.i.rJ,-:ólupo, határidő kitúzésével felhívták a tagdiJhátra|ék

rendezésére és annak a tag nem tett eleget. (A ielszólítas után a kitíízött 30 napos határidő eltelte után' a

r;::iim::LT:ffii:Tfffr',i'JfrToÍ#?k^,amennyiben a tag azEgyesület Alapszabályában

;:*;l;*;X';'§§:Hi5Í"j#ffi:?il3,XJ"l)-'irr*ulet bármely rendes taga az ok megjelölésével

flt§JJx1l;*t megsziintetéséről.azehökség dönt kivizsgálás alapján, amíthatározatba foglal, A

kizárással érintett tag jogosult a tirarasi eljáiru* u .nea"i""J.et 
'iouur' 

és írásban előterjeszteni'

bizonyítékait megjelolni, és,,kérni szemeü", á.grratgatását. e.ivarastkimondó határozat ellen a tag 15

rm,:;mn'*'lri".it;*:irÍ;,"r'rt'-T,T:'; fthatnozataia székhely szerinti bíróság előtt támadhatók

*Ű. Íilg"t tájekoztatnikell a jogorvoslat lehetőségéről,

4.3,Tagságbólvalótörlés.Azelnökségtörlianyilvántartásbólatagot,haatagságíviszonyamegszűnt.

4.4. Azegyesület ügyintéző és képviseleti szervének tzgaazlehet,

a)akilegalábbkorlátozottancselekvőképes,kivéve,haacselekvőképességétabíróságaképviseletijoggal
eiinteu iigycsoportban korlátozta, és

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

c) aki

ca) magyar állampolgár, vagy

cb)aszabadmozgáséstartózkodasjogávalrendelkezőszemélyekbeutazásáró|éstartózkodásárólszóló
törvényben m"gnatűráttut ,r".irrt a szaiadmo,gas és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

cc) a harmadik országbeli állampots{o\beutaásaról és tartózkodásárÓl szÓlÓ tÖrvénY l'ntá'Ya a|átartozik' és

bevándoroltvagyletelepedettjogállasú,illetvetartózkodásiengedéllyelrendelkezik.

5. Az Egyesület működési területe:

AzEgyesületországosszervezetkéntmÍiködik,dekülönösenGödöllőnéskörnyékén.

6. Az Egyesület szervezeti felépítése, működése:

6.1. Közgyűlés

AzEgyesületneklegfóbbszerve.aközgyúlés,P.ly}yl:á1:'.AkÖzgyúléstatagokösszességealkotja'A
közgyűlést az Egyesület elnöke hi{a áisze. R kozgyíiiést sziikség ,""út, de legalább évente egyszer össze

*ApestMegyeiFóügyészségMaglli9_s,:s I{őztgzgatásíJogOsztáiyánakaBudapestKörnyékiTÖr"vénYszék201,2,

iúnius 28. napjáu,t"iti.p*.oő,r olizoti/s. r)i*i"ig;ar.".n..r, o"rryoiiott f.l'ebbezése alaPján módosított' egYséges

szerkezetbe f.gldt,;"""g, A módo sítá so k dő tt b etőtlpwssal szerepelnek,
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kell hívni, minden targyév első negyedévében, s azon be kell számolni az előző évi teljes tevókenységről. A
beszámoló jóváhagy ása egyszerú többséggel történik.

Az elnökség köteles a közgyűlést a következő esetekben is, mégpedig 30 napon belül összehívni:
a.) ha a tagok egltizede írásban, az okok és a cél megielölésével kéri annak összehívását, mely

kérésí az elnökségnekjuttat el.
b., ha a bíróság rendeli azt el
c., az Ellenőrző Bizoltság lnditványára. Az indítványozásra abban az esetben kerülhet sor, ha a

felügyelő szerv megítélése szerint a tisáségviselők (vezetés) tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba,
illetve a legfőbb szervének (közgyúlés) határozataba ütközik, vagy egyébként sérti az Egyesület yagy a
tagok érdekeit. Ha a közgyűlés összehívására az ndítvány megtételétől számítoít 30 napon belül sem kerül
sor, annak megtételére a felügyelő szerv elnöke isjogosult.

A közgyűlésre a napirendi pontok közlésével a meghívót a tagoknak legalább 15 nappal a közgyűlés
időpontja előtt elektronikusan kézbesíteni kell, valamint mellékelni kell az egyes pontokhoz készitett
írásbeli arLyagot, s a közgyűlés határozatképességére vonatkozó íájékoztatástazalábbiak szerint;
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazisra jogosult tagok több mint 50%-a jelen van.
Amennyiben határozatképtelen a Közgyűlés, az eredeti Közgyűlés napjával azonos napon, az eredeti
Közgyúlés meghívóban hirdetett kezdési időpontjahoz képest fél órával később megismételt Közgyúlés
megtartására kerül sor. A megismételt KOzgyűlés az eredeti napirend tárgyában, a megielentek száméra
való tekintet nélkiil határozatképes, feltéve, ha ezen jogkövetkezményre az eredeti közgyűlési meghívóban
felhílták a tagok figyelmét.
A meghívónak tartalmazniakell azt is, hogy a közgyűlés nyilvános, azonhallgatőként brárki megielenhet.

A közgyűlésen minden rendes tagnak egy szavazatavan.
A közgyűlést az Egyesület elnöke, vagy általa kijelölt személy vezeti

A közgyrilés határozatait nyílt szavazással, egyszeni szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a
kérdést újra kell tárgyalni, majd új szavazást kell elrendelni. Ismételt szayazategyenlőség esetén a
szavazásra feltett témakört elvetethek kell tekinteni.

Az elnökség és az Ellenőrző Bizotlság tagjainak megválasztásához jelölőbizottságot kell felállítani. A
jelölőbizottság 3 tagu, elnökét és tagjait a közgyúlés választja, a jelenlévók javaslata alapján. A
jelölőbizottság javaslatát a közgyűlés tagjainak véleménye a}apján, anrrak ismeretében teszi meg. A
szav azatok számlá|ásáért a j el ölób izotts ág e lnöke fe le 1.

A közgyrilés határozata meghozatalához az alábbi esetekben az összes szavazásra jogosult tag
kétharmadán ak szav azata szük sé ge s :

az Egyesület megalakulásának, egyesülésének, feloszlásának
kimondása, valamint

6.1.2, A közgyúlés kizárólagos r,atasto.eu]t :"r:^*^oály 

elfogadása' illetve módosítása'

a. az elnökség megváIasztása, visszahívása,
b. a felügyelő bizottság, megválasz&ísa, visszahívása,
c, jelölőbizottság megválasztása,
d. az Egyesület feloszlásának és más üfusadalmi szervezeltel való egyesülésének kimondása, illetve

együttműködés megsziintetése,
e. atérgyévben a tagok által fizetendő díj megállapítiása,
f. az elnökség évi beszámolójanak elfogadása,
g. az éves munkaterv és ahozzáíartozó költségvetés elfogadása.
h, az Egyesület alapszabályának elfogadása, alapszabá|y módosítása, s mindazon ügyekben való döntés,

amelyeket a törvény vaw az Egyesület alapszabáIya a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

6.2. Azelnökség

Az Egyesület élén, a közgyűlés által,3 évre választott, 3 fős elnökség áll, akiknek tisztségviselői és

tisztségei a következők:

* A Pest Megyei Főügyészség Magánjogr ésKözigazgatásiJogi Osztályálak a Budapest Kömyéki Törvényszék2012.
június 28. napján kelt 4.Pk.60.107 /2012/5. szárrrívégzése ellen benyújtott fellebbezése alapján módosított, egységes

szetkezetbe fo glalt szóveg. A módo sítá s ok dő lt beíLnpus sal szerepelnek.
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a.elnök:képviseliazEgyesületetésszerveziazEgyesülettevékenységét,gondoskodikahatétrozatok
végíehajtásáíó1,

U. tÉar: gondoskodik az Egyesület ügyintézéséről,

.. p*"tár: kezeli az Egyesület pénzügyeit,

A tisztségviselők újraválaszthatók,

AZ ELNÖK JOGAI És rÖrBlBssBcgi:

- aKözgyűléstbármikor összehívhatja;

- atagságpénzérőLa kezelőket elszámoltatja;

- a kiadások szám|á|t elLenőrzi;

- megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez;

.harmadikszemélyekkelvalószerződésekmegkötéseésképviseletellátása;

.atagságészrevételeitmindenkorfigyelembekellvenni,aKözgyűléshatírozatainakmegfelelően
kell az intézkedéseket megtenru;

-atagságtól,illetveharmldi]<személyektőlbarmelycímenbefolytösszegkezelését'illetve
fethasznahsat e[enőrizrie kell ;

- azEgyesület tevékenysége során keletkezett dokumentaciók ellenórzése,

A TITKÁR JOGAI Bs KÖTEI-BSSEGEI:

_ Gondosko dk az Egyesület nyilvantartásainak vezetéséről, iratkezeléséről, bevételi és kiadási

H"J,1?l"L:XTri§j,ljsa esetén teljes hataskörben önállóan helyettesítheti az elrrÖkÖt, az elnÖk

harom hónapot meghaladó ^u.áaiárt"tasa 
esetén _oobuo u t"í3" hatáskörű helyettesítéshez a

§rffi]::irÍtr:::l ;'ffiff; hatérozatainab,, azEgyesületi tisztségviselŐk intézkedéseinek

,eg,"lru:tÁűoíés üléseihez ,r"t-JÍ", .^*eiv i,_fu?"tig}viteli, 
ügykezelési feltételeket,

_ Folyamatosan gondosko aiu u" uűir|ráigí_rtatasioi _Égy"Jut"t tisztségviselői számára,

A PENZTÁROS JOGAI És KÖTBIBSSEGEI:

A pénztaros feladata:

- azEgyesületpénzállományánakkezelése,

, a számlákkezelése és nyilvántartasa"

- apénztárkönyvvezetése,

- mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése,

- a szilmlákhitelesítésének ellenőrzése,

-Apénztárosmunkájátsziikségszerint,szerződésesmegbízással,könyvelősegíthetiahatályos
jogszabályok szerint,

Az elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve,

*APestMegyeiFőügyészségMagániogiés KöziFazgatásíJo_pto.utály.anakaBudapestKömyékiTőwélyszék2012,

iúnius 28. napián k.lt 4.P;;ö.i ol7 zől,í,ts. ,rá^Í;:Ű;"'.u?" slr"ltott fellebbez ése alap)án módosított' egységes

szerkezetbe fo glalt szoveg, A módo sításo k d,ő tt betőttpussal szerepelnek,
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Két közgytilé§ közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a

közgyílés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni.

Az elnökség az Egyesület nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. E döntéseiről beszámolni
köteles a közgyűlésnek, és tájékoztatnia kell azE|Ienőrző Bizottságot is.

6.2.1. Az elnökség hatáskörébe tartozk:
a. az Egyesület folyamatos ügyeinek intézése,
b. az Egyesület programjainak szervezése,
c. aközgyúIés előkészítése,
d. az éves munkaterv közgyúlés elé terjesztése,
e. az éves elszámolás elkészítése, közgyűlés elé terjesáése,
f. közg|ílés i hatilr ozatok végrehajtása,
g. beszámolás az elnökség tevékenységéről a közgyűlésnek,
h. kapcsolattartás más tarsadalmi szervezetekkel,
i. új tagok felvétele,
j. tagnyilvántartás vezetése,
k. a tagdíjat nem fizetők felszólítása
l. a kizarással kapcsolatos feladatok ellrátása,
m. törö]rri a tyilvántartásból azt a tagot, akinek tagsági viszonya megszűnt, illetve feladatkörébe tartozik a

tagdilfizetési kötelezettség elmulasáása esetén a törlésről szóIóhatározat meghozatala is,
n. bevezetni a közgyúlés és az elnökséghatározataitahatátrozatok könyvébe.

Az elnökségi ülést negyedévente tegatább egyszer össze kell hívni. Az ülést az elnök hívja össze elektronikus
levélben. Össze kell hivni az elnökségi ülést akkor is,ha az ok és cél megjelölésével bármelyik einökségi tag,

vagy az Ellenőrző Bizottság, vagy bármely Egyesületi tag kéri.
Az elnökség ülései nyilvánosak,
Az írásbeii meghívót - legalább 8 nappal az ülés előtt - az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni. A
meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat, valamint mellékelni kell az egyes pontokhoz készitett
írásbeli anyagot is. Személyi kérdések esetében az érintett felet meg kell hívni.
Az elnökségi id'léshatározatképes, ha az elnökségi tagoknak több mint 50 %-a jelen van.
Az elnökség haíározataií nyilt szavazással, egyszerű szótöbbséggelhozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést

újra kell tárgyalni, majd új szavazást kell elrende]ni. Ismételt szayazategyenlőség esetén a szavazásra felteít
témakört elvetettnek kell tekinteni.
Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, azt az Egyesület hivatalos dokumentumai között iktatni kell.
Az elnökség és a közgyúlés által hozott határozatokról az érintetteket elektronikus levélben tajékoztatni kell.

6.3. A szervezet beszámolói közlésének nyilvánossága:

Az elnökség, illetve a közgyűlés határozatait a batározat teljes szövegének leírrásával és számozásának
megjelölésével minden érintettel írásban kell közölni. Írásbeli közlésnek sámít az ts, lta az érintett a teljes
jegyzőkönyvet, az álta|a megadott e-mail címre, kézbesítési igazolassal megkapta.
A határozatokól készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját a napirendi pontokat az

egyes hozzászólások lényeges tartalmát, a döntés tarta|mát, idejét, haályát illewe a meghozott döntés
szavazatarányát, az ellenszayazaíot tevök és tartózkodók számát - személy szerint -, valamint az esetleges
különvéleményt. A határozatokaí tartalmazó nyilvántartás nyilvános, abba - az Egyesület elnökével vagy
titkárával előzetesen egyeztetett időpontban, az Egyesület székhelyén - bárki betekinthet.

A meghozott határozatokat az érintettekkel ajegyzőkönyv lpl-nak megküldésével írasban értesíteni kell.

A szeryezethatározatajnak nyilvánosságát azza| is kívánja biztosítani, hogy a közgyűlésnek, és elnökségnek
valamennyi határozatát, annak meghozatalát követő 30 munkanapon belül nyilvánosságrahozza az Egyesület
honlapjián, és tartja 30 napig.
IJgyanezen nyilvános helyen el kell helyezni az ülést megelőző 15 nappal, a közgyúlés, és az elnökségi ülés
meghívóját a napirendi pontok közlésével együtt, valamint a napirendi pontokhoz mellékelt írásos anyagot is,

Ugyanitt el kell helyemi ahataridőlejártáig,legalább 30 napig a támogatási lehetőségeket, és azok mértékét
tartalmazó hirdetményeket, illetve az Egyesület minden egyéb szolgáltatását Ártalmazó hirdetményét is.

Az alapitő okiratot az Egyesület honlapján közzé kell tenni.

* A Pest Megyei Fóügyészség Magánjog és Közigazgatási Jogi OsztáIyálak a Budapest Környéki Töwértyszék 201,2.

június 28. napján kelt 4.Pk.60.107 /2012/5. szárrlívégzése ellen benl,ujtott fellebbezése alapján módosított, egységes

szerkezetbe foglalt szöveg. A módo sítás ok dő lt b eűtj.pussal szerepelnek.
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A nyilvános helyen történő valamennyi előzőekben megjelölt irat kifuggesztésről az Egyesület titkara

gondoskodik, es ,rgyaoJrui^o rettigyeti, ;1r*91^ió az eftzaekbe, m"geíoit hirdetmények legalább a jelen

alapító okiratban *"g,.6tlj.ü]rú# álhndó jó[eáel kifiiggesztve maradj anak,

6.4. Ellenőrző Bizottság:

Az alapszabály úgy rendelkezik, hogy a tarsaságnál 3 tagtt Ellenőrző Bizottság működik, Az Ellenőrző
-nirot 

r'ag osszóteteÚ: egy fő elnök és két fő tag,

AzEl|enőrzőBizottságtisztségviselőit(elnökétéstagjait)aközgyúlésváIasztla.

AzEllenőrzőBizoítságtagiai megbí zatás,a3 évre szól, mely időtartam alalt azEgYesületben más tisztséget nem

"ir"Trr.,"Jt 
és közvetlJnüÜ ktizg}úlésnek vannak alárendelve,

Az Ellenőrző Bizottság tagjai illetől ac a:* a Ptk,685,§(b) pontjában meghatározott köze|i hozzálartozói _

megbízatásuk iaotartaila ?ratt _ neá leheáek u, .lrrokrég ,ug;ui Jr'nem állhatnak az EgYesÜlettel

munkaviszonyUun uugy *uotavégzésre irányuló egyéb viszonyban,

AzEllenőrzőBizottságtagiaiésaPtk.685.§(b)pontjábl.me#ajéy,o,zottközelibozzátartozőinemkaphatnakaz
Egyesülettől semmifé-le Jufiatást kivéve J'Őirui altal megkoter-"Jrnr igénybe vehető nem pénzbeli

szolgáltatásokat, vataÁini az Egyesület tugiair]t"u i"gragi joguioo.y alapin nyújtott, létesítő okiratrnak

megfelelő cél szerinti juttatást,

6.4.1. AzEllenőrző Bizottság feladata:

a,FigyelemmelkísérniazEgyesületjogszabály-ésalapszabáLlyszerintiműködését,
b. Ellenőrzni az Egyesület penzugvÍ i""ájm"á*;i ]":}91ű az Egyesület.,évi költségvetésében

jóváhagyott tlsszegek rendeltetéssz.rti?, 
" 

Ái"aenkóri előírásoknak megfelelő felhasználását,

c. Megvizsgálni az Egyesület ,arrra^uáirat, es velemenyét közölni a Közgyűléssel,

6.4,2. AzEt|enőrzőBizottság elnöke és.tagiai részt vehetnek azelnökség ülésein' iratokba betekinthetnek' az

Egyesület tisaségvisetáiiái, uTr<ur*u,ottaitoilajetoztatást kérhetnek,

6.4.3i.AzEllenőrzőBizottságtevékenységérőljelentéstkészitaközgyűlésnek.

6.4.3. AzEllenórző Bizottság megátlapítasa és javaslata ?|apján 
az EgyesÜlet illetekes szerve kÖteles az

intézkedést megtenni, annak végreh ajtisát"rrJno-áái Js minderr-ot azElenírzŐBizottságot értesíteni'

6.4.4.AzEllenőrzőBizottságüléseitsziikségszerint.:uüu,ABizottságösszehívásárólannakelnöke
gondoskodik. a nirottrágot áitalában e".n[, ,.uru*iot 1toi is tissze kell Úvni, ha az El|előrző Btzottság

bármely taga vagy ár-Jr"ot írasban ueri"-Á a, ot és a cél *"gi.iororeu?L-.+ ÖsszehívásrÓl az elnÖk

gondoskodik az utesLty-Jnek, időpontjan;k é";napirendnek,*,,á':ll \o,zre;ele1 1ely 
meghívót az ülés

megtartásának időpontja átott s nappal u tugot .er"e.. i.árbur' *.;k;ii küldeni. A naPirendet az elnÖk állÍtja

ösSze.

ABizottságakkorhatározatképes,haülésénlegalábbk:lőllc,kÖztiikaze]nökisjelenvan.Határozataitnyílt
szavazássa|, egyszerú szótöbbséggel torri. {a tag jelenléie .r"iJ" u hatírozai meghozaía'áhozegyhangú

szavazásszükséges. A hatátozatarrot tesziitt i.gvÁárv*ek.taiulmumia kell az ülés helyét, időpontját a

napirendi pontokat - ő., n" zzaszolasáu-rj,iág., turtul*át, a dÖntés taÍtalmát' idejét' hatálYát illetve a

meghozott döntés ,űuXoranvát, az el.enlszurűűttevők és tartózkodók számát - személY szerint -' valamint

az esetleges kütönvéleményt. A -"ghorott h; Árá,zatokataz erintettJ<kJ a jegYzokonYv lPl-nak megkÜldésé-vel

írásban értesíteni kell. A hatírozat^"ghoriiulitól számított 15 napon belulizt koteles az elnÖk kifiiggesztent az

Egyesület honlapjan,

Azülésjegyzőkönyvébebarkiue|e\int}retAjeglzőkönyvb'e.valóbetekintéstírásbelivagvszóbelimegkeresés
esetén azEllenőrzb Bizottság mindenkori^.Úoi. köteíes oirtoritáni-u"'"gY.rur"' szeűetyen a megkeresést

TTT:,I'-:§:}'.J}szség Magánio^g ésKöztgazgatásiJogr oszta|yálaka Budapest KörnYéki TÖwérryszék2072'

június 28. mplártr.rti.pr..oő.r olizótils. Jiűr3gre*.il""., u",rfli.ii r.u"tt"" ése a|aPlálmódosított' egYséges

szerkezetbe ro grat ;ö;g, irnaao,íta,o k d, ő lt b etíúpus sal szerepelnek,
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A jegyzőkönyv egy péIdanyáí az elnökség tartozik megőrizni. A jegyzőkönyv mindenkori melléklete a
jelenlévők és meghívottak névsorát feltiintető jelenléti ív.

7. Az Egyesü|et képviselete:

Az Egyesületet az Elnök önállóan jogosult képviselni harmadik személyek előtt. A bankszámla felett az Elnök
önállóan, a Pénááros és a Titkár együttesen jogosultak rendelkezni...
A bankszámláútozbanld<ártya nem sziikséges. Haapérzintézet mégis ad bankkárryát, akkor aÁpecséítel lezárt
borítékban az Ellenőrző B izottság elnökéné l kell elhelyezni.

8. TisztségviseIőkvisszahívása:

A közg$ílés a tisztségviselők (elnökségi és felügyelő bizottsági tagok) visszahívását kezdeményezheti az alábbi
esetekben:

o ha a tisáségviselő az Egyesület alapszabályában ftgzített célkitúzéseivel ellentétes magatartást
tanúsít,

. vagy ha a tagsági viszonya megszíínik.

A tisztségviselők visszahívásáról a közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többségge!,hatfuoz.
Szavazategyenlőség esetén az elnök, az elnök visszahívásatárgyában döntő szavazás esetén pedig a közgyűlést
levezető személy szayazaía dönt. A visszahívó batérozaíot indokolni kell!

A visszahívásról a visszahívást kimondóhatározat ellen annak kézhezvételétől számitott 15 napon belül halasztó
hatállyal fellebbezésnek van helye a Közgyúléshez. A fellebbezés kérdésében a Közgyűlés a következő ülésen
haíároz.

9. Az Egyesület gazdálkodása:

Az Egyesület a rendes és pártoló tagok által befizetett tagdíjakból, valamint jogi személyek, magánszemélyek,
pártoló tagok felaj ánlásából, hozzájárulásából gazdálkodik.
A rendes és pártoló tagok évi tagdíjat fizetnek, melynek összegét a mindenkori évi rendes közgyúlés hatlrozza
meg.
A rendes és pártoló tag az évi tagdtlat, yagy az Egyesület bázipénztárába, yagy bankszámlájara köteles befizetni.
A befizetésnek legkésőbb tárgyév január 31-éig meg kell történnie.
Az a tag, aki felvételét íárgyév június 3 0. napja után kérte, csak a felévi tagdijat köteles megftzetni, aki viszont
ezen időpont előtt kérte a tagfelvételét, a teljes évitagdijért, annak befizetéséért felelős tagfelvételét követő 30
napon belül.
Az Egyesületnek a pénz bevételezésénél mindig be kell tartania a bizonylati fegyelmet, és a számviteli törvény
előírásait,
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdij megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért
saját vagyonukkal nem felelnek.

10. Vegyes rendelkezések:

Az Egyesületet az alapitó tagokhatározatlan időre hoztiák létre.

11. Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik: ha a feloszlását, vagy más tarsadalmi szervezettel való egyesülését a közgyűlés
kimondja, bíróság az Egyesületet feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja.
Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után a megmaradt vagyont más, hasonló célú
Egyesületnek kell átadni. A konkrét vagyonátadásról az Egyesület közgyűlése dönt. Az ezzel kapcsolatos
teendők ellátása a felszámolók feladata.
A megmaradt vagyonról a Ptk.64.§.4. és a Ectv. 6. §-ában foglaltak szerint kell gondoskodni:

Ptk.64.§.4 Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezésehiányában a jogutód nélkül megszűnt
egyesület - hitelezői igények kielégítése után - megmaradt vagyonát az egyesúlési jogról, a közhaszní
jogállásról, valamint a civil szervezetek múködéséről és támogatásáról szóló törvényben meg$atározott célra
kell fordítani és az olt megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni.

x A Pest Megyei Főügyészség Magánjogr és Közigazgatási Jogl Osztályának a Budapest Kötnyéki Töwényszék 2012.
június 28. loapjál kett 4.Pk.ó0.107 /201,2/5. száművégzése ellen beni,ujtott fellebbezése aIapján módosított, egységes
szerkezetbe foglalt szöveg. A módosítás ok dőltbettlúpussal szerepelnek.
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Ectv. 6. § Az egyesületa|apszabályaYagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a megszűnt egyesÜletnek a

hitelezői igerryeti tietegitjsó után áegmáadt vagyona a civil szervezetek támogatására valÓ felhasználás

.eriauor a freÁzeti ngfiftmíiköoési Alápot illeti mig. A vagyon felhasználásának módját a Civil Információs

Portálon nyilvánosságra kell hozni.

12. AzEgyesületre a2}lt.Clxxv. törvényből azalábbibeszámolási szabályokvonatkoznak:

201 l, Ectv. 2s. § (1) A civil szeíyezeta működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helYzetéről azidzleli

eu to"Y";i*v,"tizarasat követően az izleti év utokó napjával, illeWe a megszúnés naPjával mint

mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolÓt készíteni,

(2) Civil szervezetesetében azizletiév azonos anaptari éwel. Az üzleti év az év kÖzben alakulÓ, illetve

megszilnő szervezetek esetében a megalakulás, illetve megszíinés évében tér el a naPtári évtől, A mérleg

fordulónapja - a megszíiLnést kivéve - december 31,

Q)a Abeszámoló formáját a civil szerve zet áltl|folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az a|aPcé|

szerinti tevékenyséj és a gazdasági-vá|Iakoási tevékenység összes bevételének) nagYsága, valamint a

könyvvezetés módj a hataro zza meg.

29. § (1) A civil szerYezet könyvvezetése - a besámolasi kÖtelezettség fiiggvényében, az egyszeres vagy

a keios ktinywitel rendszeréberr, magyar nyelveq forintban történhet.

(2 ) A c ivil szer y ezeí b e s zámolój a tartalmazza:

a) a mérleget (egyszerúsített mérleget),

b) az eredménykimutatast (eredménylev ezetést),

c) kettős könywitel esetében a kiegészítő mellékletet,

Ectv. 30.§ (4) Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezih a közzétételi kötelezettség kiterjed a

beszámoló, valamint köáaszrrúsági melléúet saját honlapon történő elhelyezesére is. A civil szervezet a saját

honlapon Űouet"ttadatok folyamátos megtekinthetőségét legalább aközzétételt követő második Üzleti évre

vonatkozó adatok közzététe|éigbiáosi§a.
Ectv. 30. § (6) A civil szervJzet besámolójára egyebekben a számvitelrŐl szÓlÓ törvény, valamint azannak

felhatalmazás a alapjánkiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazri,

Az Egyesület alapftő okiratát a közgyűlés megtiá,rryalta és azt elfogadta.

Kelt:Gödöllő 2012. július 3l,

/vE
hitelesítő

x A pest Megyei Főúgyészség Magánjogi és Kőzigazgatási Jogi OsztáIy.ámk a BudaPest Körnléki TőrvénYszék 2072,

június 28. napjfulkelt 4.Pk.óŐ.1 oli zőpts. ,rá*i u{g"éreill*e" be"y"rjtott fellebbez ése alapján módosított, egységes

szerkezetbe io glalt szöveg. A módosítás ok dő lt b etőtipussal szerepelnek.
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