ALAPSZAB.^LY
(Egységes szerkezetben)

A NyÍREGyH^zI KosÁRSuLI UTÁNpÓrrÁs KoSÁRLABDA EGvEÜLET aíapítő tagsu a
Nyíregyházén 2001. március 5. napján megtartott alakuló közgyúlésen, és a 2001. március 28. napjén
valamint a2004.július 29. napjan megtartott közgyűlésen hozott hatírozatok továbbá 2014. május 17.
napján hozott közgyűlési határozat lvá|tozás kivastagítva/ alapján e|hatfuozték az Egyesület
megalakulását és annak alapszabályát az alabbiak szerint fogadták el.
Az Egvfsület neye:
1.)
?.)
NYIREGYHAZI KOSARSULI UTANPOTLAS KOSARLABDA EGYESUL
20í{ -ü5- Z
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Az Eeyesület székhelve:

4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 3. szám

2.) A NyíREcyulrzl KosÁRSuLI UTÁNpÓrrÁs KoSÁRLABDA EGvEsüLET ta$a a Magyar
Kosarlabdazók Országos Szövetségének, e szeívezet alapszabályát, szabályzatait és játékszabályaít
elfogadja és betartja.

Az Eevesület célia. közhasznú tevéhenységei:
Alapcél szerinti közhasznú tevékenységek
a. Az egószséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, a gyermek és
ifjúság sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának
3.)

támogatása, azok részéresportszervezési feladatok ellátása állami feladat, a sportról szóló 2004. évi
l. tv. 49. § c)-e), pontja alapján.
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés,egészségmegőrzése és ismeretterjesztés: A nevelés, oktatás,
pedagógiai-szakmai szo|gáltatás közfeladat, teljesítésüketa nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény t.§.l2lbekezdése írja elő.
bá az egészséges életmódra nevelés a rendszeres sportolás pozitív hatásainak
felhasznáIásával, a gyerekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése a korosztályok élettani
sajátosságainak figyelembe vétekével,valamint a kosárlabda sportág szélesköní népszerűsítése.

b.) AzEgyesület célja továb

c.) A fiatal sportolók folyamatos edzési és versenyeáetési

körülmények között,
e.)

hozzáértő szakemberek segítségével.

Az Egyesület együttmúködik

kívrán teremteni
Magyarországon

lehetőségeinek biztosítása kulturált

és a céIjai eléréseérdekében közös

edzési és versenyeztetési lehetőséget

határon túli szomszédos területek iskoláival, sportolóival illetve a Keletélő nemzetiségi, etnikai és hátrányos helyzetű fiatalok sportolása, társadalmi

a

esélyegyenlőségének elősegítése érdekében.

Eg_vesület tevékenységénekés gazdálkodásának legfontosabb
/rvww.nyiregyhazikosarsuli.egzinet.hu/ hozza nyilvánosságra.

Az

adatait a

honlapján

szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatőt, az önkéntest, valamint e szemólyek
közeli hozzátartozőját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szo|gá|tatások, illetve az
egyesület á|tal tagának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő
J
juttatások kivételével- cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

A

közhasz

nű

tV-U,
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Az egyesület a szolgáltaíások igénybevételérőlpályáaatot ír l<l.
Az Egyesület gazdasági

- vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszéIyezíetvevégez. A gazdálkodása során elért eredményétnem osája fel, aú, a létesítő
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítj a.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységetnem folytat,

szeweze,t pártoktól fiiggetlen és azoknak

anyagi támogatást nem nyújt.

Az

Egyesület

foglalkoztatni.

a

céI szerinti tevékenysége körében jogosult polgári szolgálatot teljesítő személy

Vállalkozás keretében v égzett tevékenység:
7311 08 Reklámügynöki tevékenység
4939 08 M.n.s. egyéb szárazfo|di személyszállítás
9319 08 Egyéb sporttevékenység

*

4.)

Az Egvesület felépítése:

A Nr,íREGyHprzI KoSÁRSULI UTÁNpÓrrÁs KoSÁRLABDA EGYESÜLET jelen aláps zabályáharl,
meghatározott módon a 2004. évi" I. törvény I7.§. 2 bekezdésben foglaltak alapján a közgyűlése
hatarozatával azŰjfehértói Kosarsuli az NyKS Szakosáálya, melyet önálló jogi személyiséggelrultézza
fel.

az

Ú3

renertói Kosársuli az NyKS Szakosztálya székhely e: 4400 Nyíregyháza, Semmelwe is u. 3 . Il2.

A

szakosztáIy a NyÍREGyílÁzl KoSÁRSULI UTÁNpÓrrÁs KOSÁRLABDA EGYESÜLET jogi
személyiséggelfelruhézott egysége, mely ellátja a jelen alapszabályban és más szabályzatokkal rá háruló
feladatokat.

A szakosá áIy szervezeti és működési szabályzattal, önálló képviselő és ügyinté ző szewezettel és a
működéshez sziikséges saját vagyonnal (önálló költségvetéssel) rendelkezik,
-,

A

szakosá áIy szewezeti felépítésétés működését a NyÍRpcYH^ZI KOSÁRSULI UTÁNPÓTLÁS
KOSÁRLABDA EGYESÜLET alapszabálya valamint egyéb szabáIyzatu hatérozzék meg. Ezen
szabályzatokban nem szabályozolt kérdéseket a szakosztaly sajatbelső szabályzatahatározzameg amely
nem lehet ellentétes a NyÍREGYH^ZI KOSÁRSULI UTÁNPÓrrÁs KOSÁRLABDA EGYESÜLET
alapszabályával.
feladatai ellátásának - belső működéstik elősegítése - céIjáből szabályzaíokathozhatlétre,
amely érvényességéhez a NYÍREGYHLZI KOSÁRSULI UTÁNPOTLAS KOSARLABDA
EGYESÜLET j óváhagyása sziikséges.

A szakosztály

A NyíREGyHlrzI KoSÁRSULI UTÁNpÓrrÁs KoSÁRLABDA EGYESÜLET ellenőrzi

és felügyeli
a szako sztály műkö dé s ét
- Az Egyesület az ellenőrzési és felügyeleti jogosítvany körében rendszeresen beszámoltatja a
szakosztáIyt
- Jóvtáhagyja éves költségvetését, gazdaságibeszámolőját.
- Elletőrzi gazdáIkodását, kötelezettségvá|lalását, bevételeit meghaladó kötelezettségvállalás
esetén az Egyesület Elnökségének írásosjóváhagyása(ellenjegyzése) szükséges.
- Jogszabálysértés, alapszabály vagy az Egyesület más szabályzatainak megsértéseesetén
kezdemény ezheti működése felfiiggesáését, illetve megsziintetését.

lW§.
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5.) Taesági viszonv:

Az

Egyesület taga lehet minden magyar állampolgár, illetve külíöldi állampolgársággal, de
magyarországi Ial<hatási engedéllyel rendelkező személy, aki elfogadja, és magára nézve kötelezőnek
tekinti az Egyesül et alapszabály át.
Jogi személy és nem jogi szeméty pártoló tagia vagy tiszteletbeli tagia lehet az egyesületnek, pártoló
tag az egyesület tevékenységébencsak vagyoni hozzájárulással vesz részt, tiszteletbeli tagot - aki
kimagasló tevékenységévelaz egyesület célkitűzéséttámogatja - az egyesület,közgyűlése választja
meg e tagságra. A pártoló és a tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal

vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.
6.) Taesági viszonv keletkezése

Az Egyesületi tagok, pártotó tagok és tiszteletbeli tagok felvétele kérelemre történi\ az Elnöksóg
hatáskörébe tartozik, a kérelem benyújtásátől számított 15 napon belüli döntéshozatallal.

Az Elnökség tagfelvételi kérelmet elutasító határozata ellen a kézbesítéstőlszámított 15 napon belül
közgyűléshez lehet fordulni. Az Egyesület tagiairól nyilvántartást kell vezetni, amely tarta\mazza a
tagsági viszony keletkezésének időpontj át, személyi adatait és egyéb tényleges körülményeket.

AzEgyesületi tagok a felvétellel egyidőben kötelesek az Egyesület és a tag jogaira és kötelezettségeire
kütön megállapodást kötni.
7.)

A taesáei viszony megszűnése:

A rendes tagok tagsági viszonya megszűnik kilépéssel,elhaláIozás esetén törléssel, vagy kizárással, illetve
az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével, tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával.
A pártoló és tiszteletbeli tagok tagsági viszonya megsánik lemondással és törléssel.
A tag kilépésiszándékát bármikor bejelentheti. A tagsági viszony a bejelentés időpontjával megszűnik.
A kil ép é st írásb e l i ny ilatkozattal. az Elnőksé gnek kell bej el enteni.
Az Elnökség kizárhatja az Eg_vesület tagiát:
a. Ha atagaz A|apszabály rendelkezéseit súlyosan megsérti.
b. Ha a tag tegalább már két éve a tagdíjat nem flzeti, úgy a tagot az Elnökség bármely tagia
írásban, bizonyítható módon, az elmaradt tagdíj 30 napon belüli befizetésére hívja fel, a
mulasztásának jogkövetkezményeire történő figyelmeztetéssel. Ha a felszólítás ellenére a tag nem
fizeti meg a tagdíjat, az azBgyesületből va|ől<lzárását vonja maga után. A tagsági viszony
megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó
kötelezettségek telj esítésealól.
esetén biztosítani kell számára a védekezésjogát. Az érintett tagot írásban kell
értesítenieaz egyesület Elnökségének az ellene indult eljárásról, melyben fel kell hívni arra, hogy
védekezésétírásban, 30 napon belül az értesítéskézhezvéte|étőIszámítottan adhatja be akár
személyesen, akár képviselője útján. Képviselője lehet a Ptk-ban meghatározott közeli hozzátartoző,
vagy ügywéd. Az Elnökség a védekezéselőterjesztésére nyitva álló határidőt követőenhozza meg
határozatát.
Ak|zárttagalljzárást kimondó elnökségihatározat kézhezvételétkövető 15 napon belül
fellebbezéssel fordulh at a közgyűléshez.
Ha az alapszabály szerinti feltételeknek a tag nem felel meg,J az egyesület közgyűlése egyszerű
szótöbbséggel a tagsági jogviszonyt 30 napo§ határidővel írásban felmondhatja

A tag kizárása

8.)

A

tagok jogai és kötelezettségei:

Az Egyesület

tagja jogosult részt venni az Egyesület tevékenységébenés rendezvényein, választhatnak és

választhatőr< az Égyeiület tisztségeire, valamint a vonatkoző jogszabályok alapján
sértő és törvénysért ő határ ozataival szemben me gtámadási j o ggal élhetnek.

az Egyesület céljait
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A

tagok kötelesek betartani az alapszabály és a külön megállapodás rendelkezéseit, az Egyesület
testületi szerveinek hatétrozatait, és kötelesek olyan magatarlást tanúsítani, amelyek az Egyesület céljainak
megvalósítását szol gálj ák.

A tagok kötelesek tagsági díjat megfizetni,

és kötelesek az egyesületi vagyont megóvni.

A tagsági díj

összege tagonként 1000.- Ft /hó.
9.)

Az Egyesület

a.)

Közgl,űlés

szervezete:

Az Egyesület legfőbb testületi szerve

a közgyűlés.

szükség szerint, de legalább évenkéntegy alkalommal kell összehívni. A közgyűl ést az
elnökség nevében az Egyesület elnöke hívja össze írásban, a napirendi pontok közlésével. A meghívót a
közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal kell a tagok tészéremegkülcl.eni, melyhez mellékelni kell a
napirendi pontok lényeges adataíttartalmaző beszrámolókat is. A közgyűlés ülései nyilvánosak.

A közgyűlést

közgyű |és határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. A hatfuozatképtelenség miatt
elhalasztott közgl.tilést 30 napon belül újra össze kell hívni, amely az eredeti napirendben szereplő
kérdésekbena megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben erről' a tagokat a
me ghívóban előre táj éko ztatták.

A

határozatait nyílt szavazássa!, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Egyesület
alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott ltatározata
szükséges. Az Egyesület céljának módosításához, a választott tisztségviselők visszahívásáltoz, és az
Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A közgyűlés

A közgyűl

és kizarőlagos hatáskörébe tartozik:

- Az Egyesület
-

-

megalakulásának, megszűnésének, egyesülésének és szétválásának

e|határozása./megszűnéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 3Á-es szőtóbbségéveV
Az alapszabály elfogadása, módosítása lez utóbbi jelenlévő tagok háromnegyedes
szótöbbségével/
Az Elnök és Elnökségi tagok, valamint a Felügyel ő Buottság tagiainak megválasztása és
visszahívásao valamint a választott könpvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazása
Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság beszétmolóinak elfogadása és döntés minden olyan
kérdésben,amelyet az a|apszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.
Az Egyesület éves beszámolójanak elfogadása, jőváhagyása, melyek elfogadásához 2l3-os
szótöbbség sziiksége
Az Egyesület éves költségvetésének elfogadása.
Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagiával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelő bizottság tagiával vagy ezek hozzátartozőjávalkőt;
Jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, avezető tisztségviselők és a felügyelő bizottsági tagok
való döntés;
vagy más egyesületi szervek tagiai elleni kártérítésiigények érvényesítéséről

Végelszámolókijelölése
Döntés a tagdíiról

Az elnökség köteles aközgyű|ést összehívni

a szükséges íntézkedésekmegtétele céljából, ha

a) azBgyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedókességkor teljesíteni; vagy
c) az Egyesület céljainak elórése veszélybe került.
A kötelezően összehívottkőzgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése órdekében intézkedésttenni, r-ag;/ az egyesület megszüntetéséről dönteni.
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A határozatképességet minden batározat előtt vizsgálni kell.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétőlszámított, három napon belül

a tagok és az egyesület szervei az

kérhetik, a kiegészítésindokolásával.
elnöktől a napirend kiegészítését
napirend
kiegószítésének
tárgyában
az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítéseiránti
A
kérelemről az elnök nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend etfogadásáról szóló
határ ozat meghozatalát m egelőző en külön dönt a napirend kiegészítésénektárgyában.
b.) Elnökség

A

közgyűlés 5 év idő:artamra 3 tagí Elnökséget választ - nyílt szavazással -, külön megváLaszfra az
Elnök személyét. Az Elnökség a két közgyűlés között a közgyű|és l<tzárőIagos hatáskörébe nem utalt
te stületi szervo.
legalább
negyedévente 1 alkalommal ülósezik.
Az Elnökség szükség szerint, de
Az Elnökség hatáskörébe :artozik minden olyan kérdéseldöntése, amely temtartozik a küldöttközg|ílés
kizár ő1 agos h atásköréb e.
Az Elnökséghatározatai az Egyesület egészérekötelező érvényűek,mely határozatokat nyíIt szavazással,
egyszerű szótöbbséggelbozza. Az Elnökség akkor hatérozatképes, ha azonvúamennyi tag jelen van.
Az Elnökség köteles a közgyűlésnek a tevékenységérőlrészletesen beszámolni.

kérdésekbe n az E gy esület vezető

_

és az elnökségi tagok konkrét feladatatt, az Elnökségen belüli jog- és hatásköröket, valamint az
Elnökség munkájának és tevékenységénekrészletes leítását az elnökség által elfogadott ügyrendhatározza
meg.

Az Elnök

Az Egyesület alkalmazottaifelett

a munkáltatói

jogkört az elnök gyakorolja.

Az Elnöksée tagjainak megbízása megszúnik:
- A határozott idő elteltével
- A tisztégrőI való lemondással

- visszahívással
- A taghaláIával

A határ ozatkép es séget minden határ ozat előtt
Az elnökség tagiai vezető tisztségviselők

vizs gálni kell.

Yezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták
Avezető tisztségviselő ügywezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezetőtisztsógvis e|ő azrakit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek,amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástót jogerős bírói ítéletteleltiltottak, az eltiltás hatálya a|att az ítéletbenmegielölt
tevékenységetfolytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az elnökség tagiai kötelesek

a közgyűlésen részt venni, a közg_vűlé§en az Egyesülettel kapcsolatos
kérdésekreválaszolni, az egyesület tevékenységérőIés gazdasági helyzetéről beszámolni.
c.) Felügyelő Bizottság

A

közgy,tílés

elsősorban

5 éves ídő:artamra 3 tagból álló Felügyelő Bizottságot választ, - nyíIt szavazással -

a

pénzngyi és gazdálkodási tevékenységfelilvízsgálatíra, a bizonylati fegyelem

megvalósítása, tovább á atagsági díjak, bef,rzetések rendszeres figyelemmel kísérésecéIjaből.

M*W
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Felügyelő Bizottság tevékenységétszabályoző részleteselőírásokatsajátügyrendjehatározzameg.

d.) Összeferhetetlensé gi szabálvok

Az alábbi

ös

szeférhetetlenségi szabályokat kell alkalm azni.

- Az elnökség,

-

-

nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozőja, a határozat alapján: kötelezettség vagy
felelősség alól mentesülo vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt, vagy ellene pert kell indítani. Nem minősül előnynek
közhasznú szervezet cél szerinti jutatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet tag|anak, a tagsági jogviszony alapján
nffitott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Nem lehet a felügyelő szerv elnökq vagy tagja, illetve könywizsgálója az a személy, aki
- közgyűlé§ vagy elnökség elnöke vagy tagia
- a köáasznű szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenységkifejtéséreirányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabáIy
másképp nem rendelkezik.
- a közhasznú szewezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet áItaI
tagsának a tagságt jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatást -, illetve
- az előzőekben meghatározott személyek közeli hozzátartozőja
Nem lehet felügyelőszerv tagia az a nagykorú személyo akinek cselekvőképességéta
tevékenységeellátáshoz szükséges körben korlátozták, akivel §zemben a
vezetőtisztségviselőkre vonatkoző kizárő okok állnak fenn, továbbá aki, vagy akinek
hozzátartozőja az elnökség tagsa.
A közhasznú szervezet megszűnésétkövető három évig nem lehet más közhasznú szervezet
közgyűtés és a felügyelő bizottságbatározathozata|ában

vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szewezet vez,ető
tisztségviselője volt - annak megszűnésétmege|őző két évben legalább egy évig amely jogutód
nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adő- és

vámtartozását nem egyenlítette kio
amellyel.".-ÚÓo az államiadó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tártfe|,
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóságűzlet|ezárás intézkedéstalka|mazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott kio
c. amelynek adőszámát az állami adó- és vámhatóság az adőzás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
- A vezeíő tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznu
szervezetet előzetesen tájékorta/uti ar. ől, hogy ilyen tisáséget más közhasznú szervezetnél is

a.
b.

betölt.

- A

vezető tisáségviselők az Egyesülettel sem munkaviszonyban vagy munkavégzéste irányuló
jogviszonyban nem állhatnak.

10.)

Az Egvesület képviselete

Az Egyesületet a hatóságok és bíróságok előtt az elnök képviseli. A cégegyzés akként történik, hogy

kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégnévalá az Elnök önállóan írja a teljes nevét
a közj e gy ző altal hitel e s ített aláir ási címp él diíny szerint.
11.)

Az Egyesület

gazdálkodása

Az Egyesület bevételeivel önálló an
tartozásaiért

-

]

gazdáIkodik, tartozásaiért saját vagyo návalfelel.
abeftzetett tagdíjakon tulmenően - saját vagyonukkal nem felelnek.

A tagok az Egyesület

Az

a tagok

7

áItaI befizetett tagsági díjakból, a pártoló tagok hozzájárulásaiból,
az esetleges költségvetési támogatásból illetve a gazdasági - vállalkozási tevékenységéből szétrmazik.

Egyesület vagyona

A bankszámla felett való rendelkezéshez Farkasinszki
1

2. )

GlT rla

Nyilvántartás vezetése. iratokba való betekinté s. nyilváno

elnök aláírása szükséges.
ssá g

Az Elnökség, közgyűlés köteles olyan nyilvántartás vezetésérőlgondoskodni, amelyből a vezető szew
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya
megállapítható.

elnökség, közgyűlós döntéseit 8 napon belül írásban köteles az érintettekkel közölni, és minden
esetben a felügyelő bizottság gal egyeztetni, azok tartalma nyilvános, kivéve ha az elnökség külön
határozattal egyhangú szavazás eredményeképpenkivételesen a nyilvánosságotkizárja.

Az

Az Egyesület működésével kapcso]atban keletkezett iratokba az érdekeltek egy fo elnökségi

tag jelenléte

mellett bármikor betekinthetnek.

Az Egyesület működésének, szolgáItatási igénybevételemódjrának és a beszámolók közlésének módja,

tartalma ós folyamata nyilvános, mellyel kapcsolatban az előző bekezdésben foglaltakaf megfelelően
alkalmazni kell, ezeket a honlapon teszi kőzzé.

13.)

A közhasznúsággal kapcsolatos rendelkezések.

A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhezközhasznú
tevékenységétveszélyeztető mórtékű hitelt nem vehet fel.

A közhasznű szewezet, valamint közhasznű szervezet jogi személyiséggelrendelkező szervezeti

egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni,
amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagynio letétbe helyezni és közzétenni.
A közhasznú szervezet beszámo|őjába, közhasznúsági mellékletébebárki betekinthet, és alrból saját
költségére másolatot készíthet.

A civil szervezetekműködéséről

és támogatásáról

szóló törvényben meghatározottbeszámoló

és

közhasznúsági melléklet tartalma:
Az Egyesület beszámolój a tartalmazzaz
J
a mérleget (egyszerűsített mérleget),
azeredúény kimutatást (eredménylevezetést) )
a kettős könyrwiteltvezető közhasznú szewezet kiegészítő mellékletét.

Az Egyesület köteles az elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági meltékl etét azadott üzleti
év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.
Az Egyesület a tetétbe helyezésikötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törwényben meghatározott módon tesz eleget.
Akőzzétételi kötelezettség kiterjed a beszámolóo valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon
történő elhelyezósére is.
Az Egyesület a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a
kőzzétételt követő második üzleti évre vonatkoző adatokkőrzétételéigbiztosítja.

Mrh,
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14.)

Az Egyesület

megszűnése:

Az Egyesület megszűnik:

1)
2)
3)

A közgyűlés feloszlást kimondó határozatával,
Más egyesülettel való egyesüléssel,
Az arrajogosult szerv feloszlatjaryá{y megszűnését megállapítja,

4)

Az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztak meg;
Az egyesület tagiainak száma nem éri el a tíz íőt.

5)

Az

E gyesület megszűnése es etén vagyonának

felhasználásáról a kőzgy űlés rendelkezik

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekrea Polgári Törvénykönyvről szóló törvény) az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáről sző|ő 2011,. óvi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók.
Jelen alapszabalytaz Egyesület alakuló közgyűlése a200I. március 05.napján, a2001. marcíus 28.
napján,valamint a2004.július 29-énmeglartottközgyűlésena21III./2001.(3.05.), az5lII.12001.(3.28.), a
212004{7.29), illetve a8l20I0. (07.20.) számtbatározatával és 3l20l4 (05.17.)sz. közgyűlési
határozatta| 2014. 05. 1,7 . napj án elfogadta.

Záradék
Ezen egységes szerke zetbefogtalt létesítőokirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a
2014.05. 17. napján tartottközgyűtés 312014 (05.17.)sz. közgyűlési határozattal elfogadott
módosítások alapján hatályos tartalmának
Nyíregyháza, 2010. 05. 17.
Előttünk, mint tanuk előtt:
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