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L
Preambulum

Az alapitő tagok a nemzeti hagyományok, katonai erények' a huszár és honvéd emlékek megtartása,
ápolása, a nemzeti kultúra megőrzése, a történelmi és kulturális tradíciók ápolása és az egészséges
testkultúra ösztönzése céljából társadalmi szervezetet, egyesületet hoznak létre, soraikbavárják azigy
iránt elkötelezett természetes és jogi személyeket.

II.
Általános rendelkezések

II.1' Az egyesület alapszabálya elsődlegesen aZ 1989' évi II' tV. - az egyesülési jogról - alapján,
másodlagosan az egyéb kapcsolódó jogszabályi rendelkezések szerint szabályozza az egyesület
szew ezetét, műkö dés ét, a tagok j o gait, kötelezettsé ge it.

IL2. Az egyesület a törvény értelmében tevékenységével nem sértheti a Magyar Köztársaság
Alkotmányának rendelkezéseit: működésével egyéb torvényt nem sért, nem valósít meg
bűncselekményt, és bűncselekmény elkövetésre való felhívást' mások jogainak megsértését, vagy
szabadságának sérelmét.

II.3 ' Az Egyesület szervezeti egységet nem kíván létrdrozni.

II'4. Az Egyesület jogi személy.

II.
Az Egyesület elnevezéseo és székhelye

II.1. Az Egyesület neve:

BÉxÉs MEGYEI rÁRoI-yI_HUSZÁR És HoNVÉD HAGYoMÁNvÓnzo És
KUUIURÁLIS EGYESÜLET

II.2' Az Egyesület székhelye, telephelye:

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 14. fsz.3 '

Telephely: 555 1 Csabacsűd, Szabadság ilt 44'

IIr.
Az Egyesület céIja

III.1. Az alapítő tagok a nemzeti hagyományok, katonai erények, a huszár és honvéd emlékek
megtaftása, ápolása, a nemzeti kultura megőrzése, a tor'ténelmi és kulturális tradíciók ápolása és a
testkultúra ösztönzése céljából társadalmi szervezetet, egyesületet hoznak létre, soraikbavárjákazugy
iránt elkötelezett természetes és jogi személyeket.

III.2, Az egyesület fontos feladatának tekinti rendezvények és bemutatók szervezését. A nemzeti
kulturális és katonai hagyományok bemutatását. Ünnepségeken való részvételt, azok szervezését és a
korhű egyenruha és regula szerinti díszelgést'

III13' Az egyesület rendezvényein biztosítja mindazok részvételét (az egyesületi tagokon kívül), akik a
fenti III.1 ',III.2. pontban foglalt célok szerint kívánnak a rendezvényeken részt venni.

III.4. Fontos feladat a testi és szellemi kultúra ápolása és elősegítése.



a" ngv"rliY"t tagsága

IV.l. Az egyesületnek tagja lehet bárki, aki az egyesület céljait elfogadja, az a|apszabályt magára
nézve kötelezően ismeri el, és akit az elnökség a tagsai sorába felvesz. Az egyesületnek a jogszabály
értelmében tagja lehet jogi személy, és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is. Amennyiben az
egyesületnek cselekvőképtelen személy kíván a tagtra lenni, úgy tagsági viszonyának létesítéséhez
törvényes képviselőjének a nyilatkozata, amennyiben korlátozottan cselekvőképes személy kíván a
tagja lerrni, úgy tagsági viszonyának létesítéshez törvényes képviselőjének utólagos jőváhagyása
szükséges.

IV.2. Atagok jogai:

- résztvehet azegyesülettevékenységében és a rendezvényein,
- választhat és választhatő az egyesület szerveibe,
- részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.

IV.3. A tagok kötelességei:

- A tagdíj mértéke 18' életévét be nem töltött egyestileti tag esetében 200,- Ft/főlhó, 18.

életévét betöltött egyesületi tag esetében 500,- Ft/főlhó, amely minden hónap 15. napján
válik esedékessé, egyösszegben készpénzben.

- az a|apszabály rendelkezéseinek, közgyűlési és elnökségi hatÁrozatoknak a betartása,

A tagfelvételi kérelemről az elnökség a kérelem benyújtásátől számitottan 30 napon belül dönt.
Amennyiben a kérelem a kózgyúlésen kerül előterjesztésre, úgy az elnökség a tagfelvétel iránt
előterjesztést tesz a közgyűlésnek, akozgytllés pedig dönt a tagfelvétel kérdésében. Az elnökség által
elutasított tagfelvétel ellen a közgyűléshez, a kozgyulés által elutasított tagfelvételi kérelem esetén
pedig a bírósághoz lehet j ogorvoslattal fordulni'

Atagokról az elnökség nyiÍvántartást vezet.

Törlésre kerülnek azok a tagok, és ezzel tagsági viszonyuk megszűnik, akik a tagdíjfizetési
kötelezettségnek az elnökség írásbeli felszólítása ellenére sem tesznek eleget.

v.
Az Egyesül et szerv ezete

v.1.
Az E&yesület közryűlése:

V.1.1 Az egyesület legfőbb SZerVe a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll'

Y.1.2'Az egyesület közgyűlését szükség esetén, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Össze kell
hívni a közgyűlést akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve a tagok egyharmada, az ok és cél
megjelölésével az elnökség felé indítványozza, valamint az összehívásról az elnökség egyhangúlag
határoz'

V.1.3.A közgyűlést az elnökség hívja össze a napirend közlésével, írásban.

V.1.4. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van (50 %+ 1 fő).
Val am enny i határ ozatot e gy s zerű s zótöbbs é g g e l, ny i lt szav azás s al ho zza.
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V.1.5. Határozatképtelenség esetén az eredeti időponthoz képest 30 perc múlva összehívott közgyűlés

az eredetinapirendi pontoktekintetében' a jelenlévők létszámától ftiggetlenül határozatképes, ha erre a

tagok figyelrnét az eredeti meghívóban felhívták'

v.1.6,
A közgyűlés kizárólagos hatásköre:

- ű a1apszabály módosítasáról való döntés, - az elnökség megválasztása, visszahívása,

- az elnökség beszámolójának elfogadása,
_ az egyesüIetnek más tarsadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása és megszűnésének

elhatározása.
A közgyűlésnek hatáskörelvonó funkciója is van' amit a közgyűlés határozatképessége esetén

bármikor, bármilyen ügycsoportban gyakorolhat.

Y'I.1. Az évi rendes közryű!ésen meg kell tárgyalni az éves pénzügyi tervet, illetve az előző éves

pénzugyiterv teljesítéséről szóló, a számvitelitörvény rendelkezései szerint készített beszámolót.

v.2.
A tisztségviselők'

Y.Z'I. Azegyesület tisztségviselői elnökséget alkotnak. Az elnökség az egyesiilet végrehajtó' operatív

irányttő r".-*". Fő fe|adata azBgyesület működésének a biztosítása' annak megszervezése.

Y.2.2' Az elnökség 3 (három) tagű, az elnökséget a közryűlés vá|asztja 5 évre nyílt szavazással' Az
első elnökség -.fr'au'"tását kővetően a közgyűlésen részt vevők ll3-a indiwányozhatja az elnökség

titko s szavazáss al történő v álasztását'

Y'2.3'Azelnökség szükség szerint ülésezik' Akkor határozatképest, ha azon az elnökségi tagok2l3-a
jelen van. Határozatait mi-nősített szótöbbséggel, nyílt szayazás itjánhozza. Az elnökségi üléseknek

m in d enkor m e ghív ottj a t az e||enőr ző bizotts ág e lnöke'

Y.2.4.Az elnökség hatáskörébe tartozik különösen az éves költségvetési eLőirányzat megá|lapitása,

valamint döntés minden olyan kérdésben, amit j ogszabá|y, vagy aZ a|apszabá|y nem utal a közgyűlés

kizárólagos hatáskörébe.

Y.2'5. Az e1nökség tagjai közül az elnököt az elnökség választjameg. Az elnök, mintaz egyesület

elnöke az egyesülétet önállóan képviseli a hiteles aláírási nyi|atkozat szerint. Egyedi ügyekben vagy

ügyek egy cioportj íranézve az elnökségi tagoknak meghatalmazást adbat'

vI.
Az Egyesület gazdálkodása

VI 1. Az egyesület a tagdíjakbó|, a magán-és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli

gazdasági ú*rsaságok fe1ajánlásaiból, önkormányzati támogatásból, rendezvények bevételeiből,

iatyariowól befo1yó összegekből gazdálkodik' Az egyesület gazdálkodásához felajánlható bármilyen

anyagi és nem anyagi juttatás, vagyoni és nem vagyoni érték.

YI'Z. Az egyesületi tagdij az egyesület megalakulásakor megállapításra került' a folyamatos tagdíj

megállapítása az elnökség feladata.

VI.3. A gazdálkodás eredményessége érdekében az egyesület korlátozott mértékben vállalkozási,

illetve gaLdaságitevékenységet is fo$athat' Az enől való döntés az elnökség feladata.

YI.4. Az egyesület tartozásaiért a saját vagyonával fele, a tagok az egyesület tartozásaiért - a tagdij

megfizetését túl - saját vagyonukkal nem felelnek.
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VI.5. Az egyesület bankszámlája felett rendelkezni jogosultak, mint ezen ügyben képviseleti joggal
felruházottak az egyesület elnökségének tagjai, az elnök és az elnökségi tagok.

A bankszámla felett akként rendelkeznek, hogy az elnök önállóan, bármelyik elnökségi tag bármelyik
e lnöksé g i taggaI ketten' e gyüttesen intézkedhet.

\.IL
Ellcnőrző bizottság

VII' 1. Az ellenőrző bizottság három (3) tagú szervezet'

VII.2. Tagjait első alkalommal az alakulő közgyűlés' ezt követően a közgyltlés választja 5 évi
időtartamra.

VII.3. Az ellenőrző bizottság elnökét tagjai kozül egyszsru többséggel magaválasztja.

YII'4' Az elIenőrző bizottságot az elnök képviseli, bármelyik tag részére egy ügyre nézve
meghatalmazást adlnt'

VII.S. Az ellenőrző bizottság munkaterv szerint végzi tevékenységét, amit az ellenőrző bizottsági
ülésen fogad el.

VII'6. Negyedévente ülésezik. Össze kell hivni akkor is, ha bármelyik tagja kéri. Az ellenőrző
bizottság ülést az elnök hÍvja össze, legalább az úlés előtt 8 nappal irásban, meghívó iÍ1án' Ha az
elnök hataridőre az ülést nem hívja össze, aúbármelykvagy aZ indítványt tevő tag összehívhatja.

YII.1. Az elnökségi ülésekre és a közryűlésre az ellenőrző bizottság elnökét meg kell hívni, aki
azokon tanácskozási joggal vesz részt.

VII.8. Az ellenórző bizottság figyelemmel kiséri az egyesület munkáját és gazdálkodását' Jogosult
összehívását indíwányozni az elnökségnek és a közgyűlésnek. Ha ezt az egyesület elnöke ezt nem
teljesiti 10 nap alatt, az összehívásra az e|lenőrző bizottság elnöke jogosult.

VIII"
Az Egyesület megszűnése

VIII.1. Az egyesület megszinik:
- felosz1ással'
_ más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,
- feloszlatással, illetőleg
- megszűnésének megáll apÍásáv al'

VIII.2. Az egyesület köz5'űlése 2l3-os többséggel kimondhada az egyesület feloszlását.

VIII.3. Az egyesület egyéb okból való megszűnése esetén a hitelezőket megillető követelések
kiegyenlítése után megmaradó Vagyon a Békés megyében működő ugyanolyan vagy hasonló
egyesületnek kell átadni.

rx.
Az egyesület tisztségviselői

IX.1. Elnökség
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Elnök
Mayerhoffer Miklós (an': Solti GabriellaAranka, 5600. Békéscsaba, Derkovits sor 14. fsz.3.)

Tagok:
Szenczi János (an. : Lestyán Mária, 5 5 5 1' Csaba csid, Tany a 4 42.)
Bor László (an.: Szűcs Anna' 5600. Békéscsaba, Pásáor u' 44')

IX.2. Ellenőrző bizottság

Elnök:
dr. Bagdi LászIő (an.: Csuvarszki Mária, 5600. Békéscsaba, Puskin u. 2.)

Tagok:
Matuska Zsolt(an; Vörös Ilona, 5600. Békéscsaba, Bessenyei u. 52.)
Unyatyinszki Csaba (an': Vandlik Mária Zsőfia,5600. Békéscsaba, Nagyváradi u' 23.)

x.
KöZreAsZNÚsÁcnl' voNATKo zÓ sz tn tLYoK

Az egyesület közhasznú tevékenysége folytán hagyományőrző, kulturális feladatokat lát €l,
rendezvényeken, bemutatókon prezentálja a nemzeti múlt részét képező honvéd hagyományokat.

Nem zárja, hogy tag|ain kívül más is részesülhessen közhasznú szo|gáltatásaiból.

Gazdasági vállalkozási tevékenységet csak közhasznir vagy létesítő okiratában meghatározott egyéb
céljainak valósítása érdekében közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztefrte vfuez.

A gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, azt\étesitő okiratában meghatározott közhasznú
tevékenységre fordítj a.

Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szewezete pártoktól fiiggetlen, és azoknak anyagl
támogatást nem nyújt.

Azigyintéző és a képviseleti szerv ülései nyilvánosak.

A legfőbb szeÍv' azugyíntéző és a képviseleti szerv felévenként egy_egy ülést köteles tartani.

Az ülést meghívó útján kell összehívni, az ülés helyének, idejének megjelölésével, a tárgysorozattal'
valamint utalással arra, hogy az ülések nyilvánosak'

Az ülés akkor hatarozatképes' mert azon a tagok több mint 50 %o-a megjelenik.

Határ ozatait e gyszerű több sé g ge 1 hozza.

Atöbb tagbólál1ó legfőbb szery valamtntazúgyintéző és képviseleti szerv ülései nyilvánosak, amely
nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

A több tagból ál1ó legfőbb szerv esetén a közhasznú szewezet létesítő okiratának tartalmaznia kell
a) az ulésezés gyakoriságára - amely évi egy alkalomnál kevesebb nem lehet -, az ülések
összehívásának rendjére, a napirend közlésének mődjára, az ülések nyilvánosságára,
határozatképességéreésahatározathozatalmódjára,
b) akozhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére,
c) ha aközhasznű szervezet működését és gazdálkodrását ellenőrző felügyelő szerv létrehozásavagy
kijelölése kötelező' ennek létrehozására, hatáskörére és működésére, valamint
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d) aközhasznu szervezet éves beszámolója jóváhagyásának módjára
vonatkozó szabályokat.

A közhasznű szewezet létesítő okiratának vagy - ennek felhatalmazása alapján - belső
szab ály zatának rende lk e zn ie ke l l
a) oIyan nyilvántartás vezetéséről' amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja
és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye)
megállapítható,
ó/ a döntéseknek az érintettekkel való közlési' illetve nyilvánosságrahozatali módjáról,
c) aközhasznű szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről'
valamint
d) a közhasznu szewezet működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói
közlésének nyilvánosságáro1.

Szabályzatot 60 nap alatt megalko{a'

Az egy tagból (személyből) álló legfobb szerv esetén a döntéshozatalt megelőzően e tag (személy)
köteles _ a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - a felügyelő szeív, valamint a felelős
személyek véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket
beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkonyvek nyilvánosak.

Az egy tagból (személyból) álló legfőbb szerv esetén a létesítő okiratnak rendelkeznie kell

a) a20lI' évi CLXXV.tv. 37.s ()bekezdésben foglalt véleményezési jog gyakorlásának módjaról,
b) abban az esetben' ha a véleményezési jogot ülésen gyakorolják - ahatározatképesség kivételével -
a (2)bekezdés a) pontjában foglaltakról, valamint
c) a2011' évi CLXXV.tv. 37.$ (2)bekezdés b)-d) pontjában és a 2011. évi CLXXV.tv. 37.$ (3)
bekezdésben foglaltakról.

A legfőbb szerv, valamint az ugyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója ahatározat alapján

a) köte|ezettsé g v agy fe lelős sé g alól mente sül, v agy
á) bármilyen más előnyben részesül' illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekeh.

Nem minősül előnynek a közhasznú szewezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagsának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagtra, illetve kön1vvizsgálőjaaz a személy, aki
a) a legfőbb szerv, illetve az úgyintéző és képviseleti szerv elnöke Vagy tagja (ide nem értve az
egyesület legfőbb szervének azontagsait akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbizatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp
nem rendelkezik,
c) a kozhasznu szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe veheto nem pénzbeli szolgá|tatásokat, és az egyesület által tagsÍnak a tagsági jogviszony
alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozőja.

A közhaszn,í szervezetmegszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szewezetvezető
tisztségviselóje az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetvezetó tisztségviselóje volt -
annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig _,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az á|lami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
v ámtartozását nem egyenlítette ki,
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b) amellye| szemben az álluni adó_ és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tártfel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság úzletlezárás intézkedést alkalmazoit, YZEY
úzletlezárá*' helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adőszámát az állami adó- és
fe lftigge sztette v agy törö lte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról,
szerv ezetné| is betölt.

vámhatóság az adőzás rendjéről szóló törvény szerint

jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznű

Ha a közhasznu szewezet éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, avezető szervtől elkülönült
felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva
egyébként nem áll fenn.

A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg'

Afelügyelő szerv ellenőrziaközhasznűszervezetműködésétés gazdálkodását' Ennek során a vezető
tisztségviselőktől jelentést' a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá aközhasznű szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokatmegvizsgálhatja.

A felügyelő szerv tagja a közhasznű szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt
vehet, illetve résztvesz,ha jogszabály vary a létesítő okirat így rendelkezik.

A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet vagy
azúgyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni,ha artőI szerez
tudomást, hogy
a) a szewezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása,
i lletve enyh ítése az intézkedésre j o go sult v ezető szerv döntés ét teszi szüksé ge s sé ;

b ) a v ezeÍő tiszts é gv iselők fe lelő s sé gét me galap oző tétty merült fel.

A legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet a felügyelő szerv indítványára - annak
megtételétől számitott harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a legfőbb szerv és az úgyintéző és képviseleti szerv összehívására a
felügyelő szerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg' a felÍigyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó
szervet.

A közhasznú szervezet gazdálkodására vonatkozó különös szabályok

A közhasznű szewezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő
okiratában meghatár ozott közhasznú tevékenysé gére ke l1 fordítania.

A közhaszn(l szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatőt, az önkéntest, valamint e személyek
közeli hozzátartozőját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szo|gáltatások' illetve az
egyesület áltaItagának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások
kivételével - cél szerintijuttatásban nem részesítheti.

A közhasznu szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok
szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a páIyáaati felhívás nem tartalmazhat olyan
feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a
pá|yázatnak előre meghatátozott nyertese van (színlelt pá|yázat).
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Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

A közhasznú szervezetváltot, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú
tevékenys é g ét v eszé|y eztető mértékű hite lt nem vehet fel'

A befektetési tevékenységetvégzőközbasznű szervezetnek befektetési szabályzatot kell készítenie,
amelyet a legfőbb Szerv - ha ilyet létrehoáak - a felügyelő szerv véleményének kikérését követően
fogad el.

A közhasznű szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg kozhasznúsági mellékletet
készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon kotdes letétbe helyezni ésközzétenni.

A közhasznu szervezet beszámolójába,közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját
költségére másolatot készíthet.

A közhasznú működés felügyelete' a közhasznűsági nyilvántartás

A közhasznu szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatőság, az államháztartásbő| származő
(költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az
Allami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetkózi
fonásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabáIy szerinti
ellenőrzési szervezet, a közhasznű működés feletti törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadő
szabályok szerint azigyészség látja el.

A közhaszn.ű szewezet hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törléSét' ha a
közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg.

Az igyész a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szervnél indíwányozhat1a a
közhasznújogállás megszüntetését, ha a közhasznil szervezet működése és vagyonfelhasználása az e
törvényben, a létesítő okiratban vagy az ennek alapján készített belső szabályzatokban foglalt
rendelkezéseknek nem felel meg, és ezen a szervezet azíágyészi felhívás ellenére sem változtat'

Közhasznú szervezetközhaszntl jogállását az ugyészség indíwánya alapján a bíróság megszünteti, ha
a szervezet a megszabott határidőn belül nem, vagy nem az előírásoknak megfelelő tartalommal
teljesíti
a) a számviteli beszámolójának a 30. $-ban szabályozott letétbe helyezési, kozzétételi
kötelezettségét, illetve
b) a szervezet - letétbe helyezett beszámolója, közhasznúsági melléklete - nem felel meg a 32. $
szerinti feltételeknek.

Cégjegyzékbe bejegyzett közhasznú jogállású szervezet esetében a 2017. évi CLXXV.Iv. a8.$ (2)
bekezdés a) pont1át nem kell alkalmazni.

A bíróság az igyész indítványa alapján megvizsgálja, hogy a közhasznú szewezet a közhasznixá
minősítés követelményeinek továbbra is megfelel-e. Ha e követelmények a vizsgált időszakban - az
adatokból megállapíthatóan - nem teljesültek, a bíróság a kőzhasznú jogállás megszüntetéséről
határoz, és az erre vonatkozó adatot a nyi|vántartásból törli.

A közhasznu szewezet a közhasznű jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait
rendezni, illetve kozszolgá|tatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit
időarányosan telj esíteni'
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i ZÁnanÉr:

A jelen alapszabál7,L az egyesület 2010. évi novembet hő 27 ' napján 17'00 órakor megtartott alakuló
közgyűlésén fogadta el, a módosítást2013. évi február hó 16' napjántartottközgyiÍlésen fogadta el.
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