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,OANGELICA" SZABADIDŐS IFJÚSÁGI SPORTEGYESÜLET
ALApSZAnÁr,yr uóuosíró oKrn q.r

A Sportegyesület tagjai megallapítjták, hogy 2015. februar 23. napjart és 2015. május 22.

napjan trozott közgytilési hatírozatok alapján az alapszabáIy az alabbiakban módosul:

1. Az alapszabály lI. pontjában az egyesület célja, tevékenysége meghatálrozásra kerül és

kiegészül törvényi hivatkozással az alábbiak szerint:

A Sportegyesület működésével jelentős közreműködós Debrecen Város sportja fejlesztésében,

kiemelve- a ditáksportot. Cél a rendszeres sportolás, testedzés biztosítása nemcsak a
Sportegyesület köivetlen környezetében éIő diakoknak, hanem a testedzést kedvelŐ

felnottóknek is. Nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenrrtartása, a sportolás iranti

igények kiszélesítése, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység, az igényesség és a

közösségi élet alakítása.

Tevékenységét a Sportegyesület elsődlegesen aziflúságí sportfejlesztés terén fejti ki, különös

tekintettel a vízisportokra.

Ezen célok elérése érdekében az egyesület a következő tevékenységeket látja el:

- nyárí, ifiúsági táborok szervezése;
- helyi és vidéki kispályás labdarugó torniák szervezése és azokon való részvétel;
- edzőáborokszervezése;

nyari táboroztatás;
gyalogturak szervezése ;

- horgászversenyekszervezése;
- asztalitenisz verseny szervezése;
- vízisport-versenyek szervezése (kajak-kenu; evezés, stb.)
- háttányos helyzetű fiatalok testmozgásának biztosítása

Magyarország helyí önkormányzatairőI szőlő 2011. évi CLXXXX. törvénY 13. §. 15.

porrtiaU* foglalt sport, ifiúsági tigyek, illetve a sportról szőlő 2004. évi I. törvény 49.§. c) és

e) pontjába foglalt tevékenység.

2. Az alapszabály III. 1. pontja módosul annyiban, hogy jogi személy is lehet taga az

egyesületnek és a III. 3. pont kiegésziI a ,,rendes tag" lrivatkozással.

3. Az a|apszabály III. 4. pontja az alábbiak szerint módosrrl:

A tagfelvétel a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.

4. Az alapszabály IV.1. és 2. pont kiegészül a - rendes tagság esetén -, és - rendes tag -
hivatkozással.

5. Az alapszabáLy 6. pontja az alabbíal<ra módosul:

Pártoló tag tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén, azonban sem az

elnökség, sem az egyéb tisztségviselők sorába /egyesületi tisztségrel nem választhatŐ,
illetve a tisztségviselők megválasztásánál sem rendelkezik szavazatijoggal.
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6,Aza|apszabályV.2.pontmódosítasaértelmébenlsaurry9sikötelezettségecsaka
rendes og"#'r; :, í|i:;; ;;ádiffi . és 6. ponttal egészÜl ki:

5.AzegyesületÍaÍna]kötelesekaza|apszúalybanmeghatÍrozotttagikötelezettségek
teljesítésére

6.Azegyestilettagainemveszélyeztethetikazegyesületcéljanakmegvalósításfutésaz
e gyestilet tevékenysé gét,

7. Azalapszabá|y azaíábbíúj VL ponttal egészül ki:

A tagsági jogviszony megszűnése

-atag
- a tagságijo

kilépésével;
e gye sület általi felmon d6sáv a|;

gviszony

- atag
- atag

k\zárásá
halálával vagy

val;
jogutód nélküli megszűnésével,

A tag - rendes tasság és pártoló tagság

nv] latkozattal bárm i kor,
- tagsági jogviszonyát
nélkül megszüntetltett,

az egyesület képviselőjéhez
esetén is

ifltézettírásbeli
indokolás

3. Atagkizárása:

Atagnak-rendestag9spártolóji^:.".u'is_jogszabíiyt,azegyesületa|apszabályfutvagy
közgyűlési határozatit-súlyoian .,ugy ir.j;;ún ,ejo Á^euriiű "r;Íen .a.kglwfrlés 

- bármel'

esvesületi tag vagy 
"gy".tiieti 

szerv.kezde*eny"rere. " 
- utugg'ui.""r^[." r.r zárási é|járast folytathat

É,nuuralapszabály íir.ri"r.eó". er.ia.a.t uirtosito szaualyokat meghatárorta,

Atagkizőrását kimondó hatőrozaíot-írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak

*rta|mazniakell a 
-iitna"alapjáu| ,"őaá're.ir"ű é". b#ö,;|;t"i i"""uúá a jogorvoslati

lehető sé gről rrló táj éil;;;á.r iiii"*o t uii, o,utoí u .o.ggal kö zölni kel',

Atagdíjmegfizetésénekelmulasúásamíattarendestagcsakakkorzárhatőki,haalegalábbhat
hónaposmulasztás,eil"ffi kJ;;iá-"""#k,Ö-iáF;1.111Jilg.*"ffi 

,uuiuxu,:nun,uo

i oskövetkez.e"v"Úi, u zaz a kizárásra történó fi gyelmeztetesse

iefi esítésére, mely f;r"áffi öáűáioá" ;"r ii ií, eredményte len maradt,

A kizárasi eljárást bármely íag v,aw ,ewesületi 
szerv kezdeményezésér e akÖzg5ŰIés folytatja |e' Az

elnök a kizárást*"ro"*eny"á |:r"1:l 
iJit"r"**l ,"amitá;i"d**; uetÍÍi iaooontra kÖteles a

közgyrilést orr""r.,iíii. e,,tir*a.i "r:ara.üun 
erintett ,.g*.;'|;;gila;"-1ee leri 

hívni' azza| a

figyelmeztetésset, ffi a szabálys"..ú;;gil;;;; etlinerá ;fi"ő Óvolmaradása a kÖzgYŰlés

2,$ ta9 (íendes és pártoló tag\ tagsági jogviszon},ának felmondása:

Amennyiben u :u?.a taggáválás alapszabályában meshata1o.zott feltételeinek nem fele' meg' az

egyesület u tug,ag, jogui,??^v" iO nupb, r,J#iat,el íráJban felmondhatja,

A felmondá srőL azegyesület közgyűlése dönt, a közgYűlési határozatotaz elnÖkség'kÖteles a tagnak

,postai útón vagy ,r""iö"ila;rr.r - J)'i*e,"iiíáó""*.ia^^ir, rlŐJtésével - kézbesíteni' A tag a

ileóesítéstől sramitöíi ,rupoo b"lüJ iúi írrorat "íl"n.* "iro'rirJgt'* 
cimzett halasztó hatálYu

fellebbezéssel élhet. A f;í"űJ;ér, u" .t rot,.ffiiralja et a következő ülésén,
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megtartását és a hatrározathozatalt nem akadályozza. A közgytílésen biztosítani.kell számára a

védekezési lehetőséget, A közgyulésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát, Atagkizárásáről

lehetőleg az ezzel á ,rupir"rríi ponttal ösúehivott közgyűlésen ltaténozni kelt. A közg)Ólést egY

alkalommal legfeljebb 30 nappal lehet elhalasztani.-A tag kizárása tárglábly az indítvany

beérkezésétől számított három hónapon a közgyűlésnek határoiatot kell hozni. A kizárást kimondó

határozatotínísba kellfoglalni és in'doklá.sat ["n ellátni; az indoklásnak tartalmaznia kell akizárás

alapjáulszolgáló tényeket-és bizonyítékokat, továbbá ajogorvoslati lehetőségről valÓ tájékoztatást, A

kizárő hatérozatot a ágga| kozoűi kell. A határozatot a megltozatalát kÖvető 8 napon belÜl a

kizárással érintett tagnak-irásban, postai szolgáltatőútján tértivevényes levélben meg kell kÜldeni,

Akizárttagakizárást kimondó közgytilési határozatellen, a kézbesítéstől számított 30 naPon belÜl a

határozattr-atatyon kívül helyezése iiánt a ptk. 3:35. § _ 3:36. §_ai alapján birősá$lozfordulhat,

A kizárásra okot adó magatntásről való tudomásszerzéstŐ|, illetve a mulasztástól számitott egY év

eltelte úénkizárási eljárás aággal szemben nem folytatható le.

A tag _ a kilépésének az elnöknek benyújtott írásbeli nyilatkozatával - a tagsági viszonYát indoklás

nélkül, bármikor megszüntetheti.

8. Azalapszabaly VII. C. pontja, aSzámvízsgálőbizottság törlésre kerül,

g. Módosul az alapszabály VIII. A. 1. pont annyiban, hogy a közgyulést évente egy

alkalommal kell azegyesület székhelyére összehívni,

10. AZalapszabáIy VIII. A. 2. és3.pontja aza|éhbiak szerint módosul:

2. A közg}ílés nem nyilvános; azon atagokon és az elnökségen kívül a kÖzgYŰlés Összehívására

jogoű által meghívottak és az a|apsíabály vagy a közgyűlés határozata alapjántanácskozási

joggal rendelkező személyek vehetnek résá,

A közeyűlés összehívása:

Az elnök meghívó küldésével vagy közzétételével hívja össze. A meghívók kézbesítésére Írásban

igazolhatő rnódo1 kerül sor, 
"" 

iÓ.ténh"t írásbeli elismervénnyel személyes átvétel esetén, vagY

tértivevényes postai küldemény útján.

A meghívón ak tarta|maznia kell :

- a jogi személy nevét és székhelyét;
- az ülés idejének és helyszínének meglelölését;
- az ülés napirendjét.

Az eredeti közgyűlés napjána összehívott megismételt közg$ílés meghívójában_táqékoztatni kell a

tagokat tavohiadasuk k'<i'vetkezményeiről, szárepelnie kell á meglrívóban uzon ftgYelmeztetésnek is,

m|szerint a megismételt közgyűlés a megjelentekszámáratekintet nélkül hatarozatkéPes.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltiintetni, hogy a szavazásrajogosultak a

fu gy;líikívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák,

A közgyulési meghívó kézbesítésétől számított nyolc napon beliil a tagok és az egyesÜlet szervei a

tözgyííes összeiívására jogosult személytől a napirend kiegészítését kérhetilq a kiegészítés

indoklásával. A napirend ki"egészítésének'tárgyában a közg5rulés Összehívására jogosult személy

jogosult dönteni. Ha a napiód kiegészítér. iiaoti kérelemről a közgyűlés összehívására jogosult

s"!-ery a közgyűlés időpontjaig n"rridtint vagy azt elutasítja, a közgyűlés a naPirend elfogadásáról

szőlőiatároraímeghozaűtftmJgelőzően külön dönt a napirend kiegészítésénektárgYáhan,
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A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozhatőhatározat, kivéve, ha

valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés meglárgYalásához

egyhangúiag hozzá1áralnak. Amennyiben a közgyűlésen nem jelent meg minden részvételre jogosult

eáivagy a kiegészített napirendi kérdés meg!árgyalásához egyhangúan nem járu|nak hozzá, abban az

esetbén a kiegészített napirend tárgyáhan a közgyűlési határozatban meghatiározott időn belül az

elnöknek újabú ktizgytilesi tell szabályszetűen összehívni, amelyen a kiegészített napirendet trárgYalni

kell.

Ha aközg5űlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az Ülésen

valamenn}i részvételre jogosult jelen vart, és egyhangúlag hozzálláral az ülés megfartásáútoz.

11. Aza\apszabály VIII. A. 4. pontja azalábbirendelkezéssel egész ki:

Rendkívüli közgyűlést kell tartani akkor is, ha a bíóság az Ectv. 1l. § (3) bekezdés b) pontja

értelmében a közgyűlés összehívását rendeli el.

A rendkívüli közgyűlést 15 napon beliúl' azelnök köteles összehívni

Az elnök köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha:

- az egyesület varyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
- az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
- az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Az összehívott közglriílésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése

érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

12. Az alapszabáIy VIII. A. 5. pontjának első bekezdésének első kettő mondata az

alábbiak szerint módosul, illetve a következő rendelkezéssel egészül ki:

A közgyúlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra
jogosult résá vesz. Ahatározatképességet minden batározathozatalnálvizsgálni kell.

Az egyesület alapszabályának módosiásához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott

határozata szükséges.
Az egyesület céljának módosításrához és az egyesület megszűnéséről szóló közg$ílési döntéshez a

szavazati joggal rendelkezőtagokháromnegyedes szótöbbséggel hozott I'ntározaía szükséges.

A közgytílés kezdetén nyílt szavazással egyszení szótöbbséggel meg kell választani alevezető elnököt,

a jegyiók<lnyvvezetőt és a két jegyzőkönyv hitelesítőt az egyesület tagsai közül. Ugyancsak nyílt
szávúással egyszerű szótöbbséggel választja meg a közgyűlés a három tagű szavazatszámlálő
bizottságot,

A szavazatszémlátő bizottság megbizatása a közgyulés időtartamára szől, feladata a szayazás

lebonyolítas a, a szavazők összeszámolása és a szavazás eredményének levezető elnökkel való közlése.

13. Az aIapszabáIy VIII. A. 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

- az alapszabály módosítása;
- az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásanak elhatfuozása;
-azelnökségmegválasztása,díjazásánakmegá|lapitása;
- az éves költségvetés elfogadása;

,t
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- atas,felvételéről való döntés

_ -'u""beszámoló 
- 

"r"nbelül 
az ügyvezetó szervnek az egYesület vagYoni helYzetéről szóló

i elentésének-elfo gadása ;
,_ 

az elnökség feletti _rrr*attutoi jogok gyakorlása, ha az elnök ség azegyesÜlettel munkaviszonYban

állnak;
.azo|yanszerződésmegkötésén"\i:'*"oása,amelyetazegyesületsajáttaglával,veze,tő

:,."1'§,#,':$:Íl"1rru*lffí?lili:"#:iiff3- tagiai elleni kártérítési igények érvényesítéséröl

való döntés;
- a v ége|szőmoló kij el ölése,

14,Aza|apszabályvlll.A.pontjaakövetkező7-esújponttalegészülki:

elónyben részesít;
- akivel ahatározatszerint szerzódést kell kötni;

_ aki ellen ahatározat alapjánq"1l"ll indítani; .gy a|apítőja;

_ akinek olyanhozzát|irlá:^'eraekelt a aotJ.u"n, aki a jogi személvnek nem tag;a va

_ aki a döntésben é.dá;;,;;;"..*"".*riátiJgi t"roíYáon alaPutó kaPcsolatban á||;vagY

- aki egyébként személyesen érdekelt a.döntésben;

- aki a közgólésen tanácskozási joggal vesz részt,

A iagok határozatuk at ahatároz",9ry.:p megál|apításánal,figvelembe 
vett szavazatok tÖbbségével

hozzák meg. Ha e törvény egyszerú:Ő-; *9sryr'Íá '"á'titu.eget 
Ír elő a határozat

meghozata|áhor, utét"JÁ"f,i.uii"gvrr".ti ,"'dtoúegneiulacri"rrY "ai 
Űa'Ő'athozata|Í uánYt elŐÍrő

rendelkezése semmls. Ha e törvény "gyh;gú';öir 
lio 

" 
t *u," iÁ Á"g'i^olához' az a|aPítő okirat

ettől eltérő rendelkezése semmls,

,A közg$ílésror;egy"ákönyv készül, a191vet a közgyűlés |evezető elnöke é;,két,^ a közgyűlés által

mesválaszto tt szavazásra, jogosult ,"* oiJ*.,i:;]i;,dd"y" *)"tő aláír, A iegyzőkönyvben

miiden határozathizatalnál- a határozffi;ii;:i 
,*?9. 

1áií,airupituni 
és , 

röszíteni kell, A

jegyzókönyvnek_a ffiyure."n "rhuog"ottákut 'enJtoleg 
,ro .r]".ioiiJÍ^ÍÁ"^i^t<elí a hatarozatokat

a levezető etno* áit-ai,.";uun kihird"t"tt;i'-o"o.u"'\.lt ö:;t*.' ú:-r--fl.jelölni a leadott

szavazatok szőmátjr-Lor*"go sz|ásőti-"^T-*"ffi a nirsiliie, név szerinti sravazásről dÖntÖtt a

jegyzőkönyvn "u 
t"i^|iÁia ke1' u "Áu*uoú 

nev ."".iii'i*,'ieg'zőkÖn'vbe kell foglalni a

kö zgyűlé s ré sztvev ó i á|ta| rő gztteni kérteket is,

t5.Azalapszabá|yvlll.Bpontjaaza|ábbirendelkezésekkelegészülki:

Határozalhozata|:

Atagokaközglólésülésénszavazássa|hozzíkmeghatározataikat,

ifiTí"l,ff:}"íffilx:nff#§aí:1;ltrJég alól mentesít vagy ajogi személy terhére másfajta

Az elnökség az egyesület igyveze,íő szerve,

Az elnökség tag|ait az egyesület taglai közül kell választani,

Az elnökség megbizatásaöt évre szól,

Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, 1\tizgl,Úlésen 
y-egy:sÜlettel kapcsolatos

kérdésekre válaszolni, az egyesület t"uer."n"vröj,?r L,-g-au,a gi1e|yzetéről beszámolni,

Az elnöksé g tatarorutait-,a jelenlé"ők 
y"';tsJ".rű".io-,jÜurE 

"*Í"Ű;^, 
Az alapszabály ennél

alacsonyabb Uxa, ozutnÁafi aránY előíó rendelkezé se semrnls,
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16. Az alapszabály VIII. B. pontjanak 1. és 2. pontja az a|ábbial<ta módosul, illetve 3; 4;

6;7;8;9; 10; 1l; 12 és 13-as pontokkal egészül ki:

1. A sportegyesületi tevékenység irányíásaa k<izgyűlések kozötti időszakban, az egyesület naPi

üg}einek vitele, azüglrvezetés haüáskörébe tartoző ügyekben a döntések meghozatala.

2. A közgyűlés előkészítése, a költségvetés elkészítése és annak a közgyúlés elé terjesztése, az

egészségme gőrző, sport és egyéb szakmai programok összeállítása, a munka- és ülésterv

jőváhagyása.

3. A beszámolók előkészítése és azoknak aközgyűIés elé terjesáése.

4. Az egyesületi vagyon kezelése, a vagJon felhasználásána és befektetésére vonatkozŐ, a

közgyűlés haüáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása.

6. Azegyesület jo gszabály és az alapszabá|y szerinti szervei megalakításának és a tisáségviselők
me gv álasztatásának e lőké szíté se.

7 . Aközgyílés összehívása, atagságés az eryesület szerveinek értesítése.

8. Az elnökségáltal összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatfuozősa.

9 . Részvétel a közgyűlésen és válasz adás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre.

1 0. A tagság nyilvántartása.

'1I. Azegyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése.

12. Az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése.

13. Az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak

.. bekövetkezte esetén az e törvényben elöírt intézkedések megtétele.

t7. Azalapszabá|y VIII. B. 13. pontja azalabbiakszerint módosul:

Az elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik. Üléseit az elnök hívja össze a tagok

részére az ülést megelőzően 15 nappal kézbesített az ülés helyét, időpontját és napirendjűártalmaző
írrásbeli meghívóval.

18, Az alapszabáIy VIII. B. 15. pontja azalehbirendelkezésekkel egészül ki:

Az elnökséggel szembeni követelmények és kizáró okok:

Az elnökség taga az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták.

Ha az elnökség tagja jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni art aGrmészetes személyt, aki az

elnökségi feladatokat nevében ellátja. Az elnökségre vonatkoző szabályokat a kijelölt személyre is
alkalmazni kell.

Az elnökség tagiai feladatait személyesen kötelesek ellátni.

Nem lehet az elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés

büntetésre ítéltek, amigabüntetett e|őélethezftződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

I
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Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamelY

foglalkozástól jogerős birói itetettel eltiltottak, az e|tiltás hatálya alatt az Ítéletben megjelÖlt

teiékenységet fó$tató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségvise|Ő az, akit

eltiltottak a v ezető tisztségviselői tevékenységtől.

Nem lehet az elnökség tagaaz, akit a kOztigyektől eltiltottak,

Az elnöksé g tagi ainak me gbízatásának me gszűnése :

- határozott idejű meg!ízatásesetén a megbízás időtartamának lejáttával;

- megszünteto iettetettrez kötött megbizatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

- lemondással;
_ azelnökség tagsánakha|álávatvagy jogutód nélküli megszűnésével;
_ az elnöksjgi ág cselekvőképesiégének a tevékenysége ellátásáútoz szükséges körben

történő korlátozásáv al;
- azelnökségi taggalszembeni kizárővagy összeferhetetlenségi ok bekövetkeztével.

Ha azelnökség tagja jogi személy, akkor megbizatásának megszűnésére a Ftk. 3:25. § (2); (3); (a)

bekezdés rendelkezés ei az ir ány adőak,

Az esvesület elnöke:

Elnök fe|adata hatásköre elnökség és a közgyűlés összehívása
a kOzgyűlés és az elnökség által hozott határozatok és

ál lásfo glalások vé grehaj tásának ir ény ítása
yezeti az elnökség üléseit
ltalv ány ozás i j o got gyakorol
az egyesület bankszámlái felett rendelkezik
képviseli az egyesületet
gyakorolja Ű egyesület munkavállalói feletti munkáltatói
jogokat.

Az egyesület elnöke köteles a közgyűlés és az elnöks éghaíározatairól nyilvántartástvezetni, amelYbŐl

-egátiapíthatő ahatánozat időpontj a,hatálya,ártalma,a döntést támogatók és ellenzők számatánYa.

Az elnök köteles a közgyűlés és az elnökséghatározatait az érintettekkel a meghozatalt kÖvető nYolc

napon belül írásban postai úton vagy személyese átadással közölni.

Az egyesület elnöke köteles a tagokról naprakész nyilváfiartást vezetni, amelyben fel kell tÜntetni a

tag nevét, lakóhelyét.

Az elnök az egyesület tagai részére köteles az egyesületre vonatkozőan felvilágosítást adni, és

számukra az egyesületre-vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A
felvilágosítást ésá iratbetekintést az elnök ajogosult álta|tettírásbeli titoktartási nyilatkozattételéhez

kötheti.

79 . Az alapszabáIy XI. pontj a az alábbíak szerint módo sul :

Egyesület nem alapíth atő gazdasági tevékenység céljrára.

Az egyesület a létesítő okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagYonával ÖnállÓan

gazdráikodik, elsődleges en gazdasági - vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefiiggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult.

Az egyesület a létesítő okiratban megltatározott cél szerinti tevékenységet - ideértve a közhaszrú
tevékenységet is - folytathat és - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében -
gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét
nem veszélyezteti.

16. Az alapszabály Xí. 2. és 4. pontja az aléhbíak szerint módosul:

2, Állami és különféle társadalmi vagy egyéb szervek által nyujtott támogatások, pártoló tagok
időnkénti ámogatása.

4. Személyi jövedelemadó meghatározottrészének az adőző rendelkezése szerint kiutalt összege.

17. Az alapszabály az alábbi új XII. ponttal egészül ki:

AZ EGYESÜr,nr MEGSZÚNESE

Jo gutód lással történő megsnínés :
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel eryesülhet, és csak egyesületekre
válhat szét.

Eryesülés:

Az egyesület más egyesülettel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesülhet. Összeolvadásnál az
összeolvadó egyesületek megszűnnek, és új egyesület jön létre általános jogutódlás mellett.
Beolvadásnál a beolvadó egyesület szűnik meg, általános jogutódja az egyesületben részt vevő másik
egyesület.

Szétválás:

Az egyesület különválás vagy kiválás úüan több egyesületté szétválhat. Különválás esetén az
egyesület megszűnik, és vagyona a különválással létrejövő több egyesületre, mint jogutódra száll át.
Kiválás esetén az egyesület fennmarad, és vagyonának egy része a kiválással létrejövő egyesüleke,
mint jogutódra száll át.

Rendelkezés a fennmaradó vagyonról:

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont az alapszabályban rneghatározoíi, az egyesület céllával megegyező vagy hasonló
cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.

A nyilvántartó bíróság jo gszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabá|y
nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt
közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.

A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a
vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rerrdel ki. A vagyon feletti rendelkezési
jog az egyesület törlésével szá|l áú" az új jogosultra.
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18. Az alapszabély zÁtő reldelkezése az alábbiak szerint módosul:

Az eryesület a Ma5larorság helyi önkormányzatairő| szőlő 2011. évi CLXXXJX. törvénY 13. § (1)

bekeáésenek 15. póntjában, a sportról sző|ő 2004. évi I. törvény 49. § c) és e) pontjaiban foglalt

tevékenysegre jött létre.

Az eryesület működése felett az igyészség - az Ectv.-ben, valamint a Ptk.-ban meghatározott

erereóttel - azigyészségről szóló töivény réndelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol.

Az alapszabályban nem rendezett kérdésekben a Polgrári Törvénykönyvrő| szőlő 2013. évi V, törvénY

(ftk.), az egylsülési jogról, a közhasznű jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

ámogatásáő szőló 20I-I. évi CLXXV. törvény (Ectv.), a civil szervezetek bírósági nyilvántartásátról

és iezze|összefiiggő eljárási szabályokról szóló 201L évi CLXXXI. törvény (Cet.), továbbá a civil
szervezetek gazdálkódása, az adománygyűjtés és a közhasműság egyes kérdéseiről szóló 35012011.

(XII.3 0.) Korm. rendelet az irányadő.

Felek a jelen alapszabáIyt módosító okiratot, mint akarafukkal mindenben egyezőt

helyb enhagyó 1 ag aláírták.

Kelt: Debre cen, 2015. május 22. napjan

Lászlő

Ellenjegyzem:
Debrecen, 2015. 05.22 nn r,eprp:i
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