
A FÓRUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosításol< félkövér, dőlt betűvel szedve.)

Elhatározva a Fórum Kulturális Egyesiilet létrehozását, a Polgári Törvénykörryvről szóló 2013. évi V. tÖrvérrY

(ptk.) és az egyesülési jogról, -á 
körhurrnú jogállásLó'l, valamint a civil szcrvezeteli niűkÖdéséről és

iánrogatásárót úto 20i1. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rerrdelkezéseirrek nlegfelelve a tagok az alábbi

tartalornmal fogadják el a szervezet alapszabályát:

1,

2.

L
Az egyesület adatai

Az egyesület neve: Fórum Kulturális Egyesület

Az egyesület rövidített elnevezése: -

Az egyesület idegen nyelvtí elnevezése: -

Az egyesület székhelye: 1l39 Budapest, Kartács utca 72,3,em, 20,a,

Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tarta|maző tagnévsor az aIapszabály l, számú

3.

4.

5,
ulellékletét képezi.

6, Az egyesi,ilet honlapjának címe; (lru vatt)

II.
Az egyesület célja, tcvékenysége

l. Az egyesiilet célia: olyan kulttrrális tevékenység végzése, arnelynek célja a dránrapedagógia, a színlráz és

színházi nevelés eszközrendszerét felhasználva i közösségépítés, a tár's_adalrni érzékenyítés, aZ

esélyegyenlőség növelése és a kulturális érzékenyítés különböző korosztályoknál,

2. Az egyesiilct tevékerrysége: Az egyesiilet céljának ntegfelelőetr az alábbi (korrkrét)

közhasznú tevékenységet fejti ki: [Ectv, 34, § (1) bekezdés a) pont]

I(özlraszrr[t tevékenység közleladat J ogszabálylrely

1 4. Nevelés, oktatás, képességfcjlesztés,
istrreretteri esztés

köznevelés 2011. évi CXC. tv.

74.§ ( 1)

2. 5. Krrltrrrális tevékenység a közösségi ktllturális
lragyornányok és értékek
ápolásának, a rrr[ivelődésre,

társasáetre szerveződő
közösségek tevékenysógét-rek, a

lakosság életrllódja javítását

szolgáló kultLrrális célok
rrregvalósításának tárnogatása;

1991. évi XX. tv.

12l.§ a)



l.

III.
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységdt ne,o folytat, szeíyezete pártoktól fi,iggetlen és azoknak

anyagi támogatást nem nyújt.

Iv.
Tagdíj

Az egyesület tagjai vagyonihozzájárulásként nem fizetnek tagdíjat,l,

1. Az egyeslilet tagia lehet az a terrnészetes

szervezet, aki az egyesület célkitűzésével
elfogadja.

V.
A tagság

személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező

egyetért, iouaUUa az a\apszabályban foglalt rendelkezéseket

vI.

l.

1.

A ta gsri gi jogviszony keletl<ezóse

Az egyesiileti tagság az a|apításkor az egyesi.ilet nyilvántaftásba vételével keletkezik, Az egYes|ilet

,negaiákulását kovetően a tag;ág a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik, A beléPési nYilatkozatot

az elnökséghez liell benyújtini, arrrely szerv a kérelem beéikezésétől szátrrított 30 napon beliil, egYszerű

szótöbbséggel, nyílt sruuaiással lratároz a tagfelvételről. Llatározatát arrrrak nrcghozatalát kÖvető 8 naPon

belül írásba foglaltan. igazolt nrócion kell niegkülderri a tagfelvételt kérelrnező szátnára. A tagfelvételi

kérelenr elutasítása esetén jogorvoslatnak ltelye trincs,

VII.
A tagsági jogviszony megszűnése

A tagsági jogviszorry trregszűnik:

a./ A tag kilépésével,
b./ A tag halálával vagy iogutód nélküli rnegszűrrósével,

c./ A tag kizárásával.

A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elrrökségéliez círnzett írásbeli nyiIatkozatával bár'ntikor',

irrdokolás nélkül nregszLirrtetTreti. i-tagsági .iogvisány a nyilatkozatának az elrrökséglrez törlénő

nlegérkezése napján szűtnik meg.

Az elrrökség nyílíszavazással, egyszerúi szótöbbséggel kizárhatja_az egYesület ta8iiai kÖzÜl.azt a tagot, aki

jelen alapsábály rendelkezéseit*vagy a közgyűlés Úíározaíát súlyosan vagy isrnételten sértő magatartást

taIlúsít.

A kizárási eljárást bárrrrely tag vagy egyesületi szerv.kezdetnényezésére az elrrÖkség folYtatja le, A

kizárási eljárásbarl a tagot u, .ti;ks"g tiléséLe igazolható módon rneg kell hívnÍ, azzal a figYelmeztetéssel,

hogy a szabályszerű rneghívása ellenóre történő távoltttaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt

nerrl akadály ozza. Az 1ilér",-, biztosítarri kel1 szárrrára a védekezési lelretőséget. Az i-ilésen a tag

képviselővei is képviseltetheti nragát. A tag kizárását kimorrcló határozatot írásba ke1l Íbglalrri és

iridokolással kell ellátni; az indokolásrrak tirtalmaznia ke1l a kizár,ás alapjául szolgáló ténYeket és

2.

J.



bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szÓlÓ

lratározatot a tagkizárási .tjait, rrlegindrrlásától szánrílott 30 napon beliil nreghozza és 8 rraPorr beliil

igazolható rrródorr közlti az érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kirrrondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított l5 naPon beliil

u, .gy.rút közgyűrlésélrez fellebbezéssel élhót, A fellebbezés beérkezését követően az elliÖkségnek

lraladéktalarrul, dJ-legkésőbb 30 rraporr belüli időpotrtra össze kell hívrria a lerrdkíviili kÖzgYŰiést. A

közgyűlés nyí|t szava}.ással. egyszerű szótöbbségget dönt. A közgyűlés lratározatát annak rlleghozatalakor

szóbarr kilrirdeti és 8 rraporr beiiil irasban, igazolható módor is közli az Órirrtett taggal,

VtII.
A tagok jogai

l. Az egyesület tagja jogosult:

a./ az egyesi,ilet tevékenységéberr részt vcrrr-ri

b,/ az egyestilet szolgáltatásait igérrybe verrni

c./ a közgyúilésen réizt verrni, Úavazatijogát gyakorolrri, a közgyiilés rerldjérrek megfelelőerr fels'zólalrri,

kérdésekét feltenni. javaslatokat és észrevételeket tenni

d.i az egyesi"ilet irataiba betekirltetni
e.l arra, lrogy az egyestilet tisztségviselőjévé válasszák, atrrennyiberl vele szetnben jogszabálYban

rlleghatározott kizáró ok nem áll fenn,

A tag a közgyiilésen a szavazatijogát meghatalnrazott képviselője útján is gYakorolhatja, A kéPviselő

részére adott rrteghataltnazást tel.iós uizonyitó erejű rnagárrokirati forrrrában Írásba kell foglalni és azt a

közgyiilés levezeiő elnökének a közgl,iilés kezdetér' átadrri.

A közgyiilésen valanretrtryi szavazásra jogosLtlt tag egyenlő szavazaíía| t,errdelkezik,

Ix.
A tagol< kötelezettsógei

l, Az egyestilet tagja:

a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának nlegvalósítás áí és az egyestilet tevékerrységét,

b./ Köteles a tagdíjat anrrak esedékességéig tlregfizetni,

c./ Köteles az elyestitet alapszabályá,iutl a aónteshozó szervek határozatainak reá vonaikozó előírásait,

rertdelkezósei1 betartarii,
d./ I(öteles a lakcírrrét annak trregváltozását követő 8 napon beliil az elnÖkséghez bejelerrteni,

x.
Az cgl,csület szervei

1. Az egyesület szerve i:

a./ Közgyűlés
b./ Elnökség

A Közgyűlés

A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) az a\apszabály módosítása;

2.
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4.

5.

b) az egyesttlet nregszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c) a vezeíőtisztségviselő rrregválasztása. visszahívása;

cl) azéves költségvetés elíbgadása, a tagdíj rrregállapítása;

i1 az éves besárnoló - Ő.rn belül az iigyvezető szervnek az egyes|ilet vagYoni helYzetéről szóló

jelentésérrek - elfogadása;

f)'avezető tisztségvÉelő feletti munkáltatóijogok gyakorlása. l-ra a vezető tisztségviselő az egyesÜlettel

mltnkaviszonybarr áll ,

c) az olyan srerzőclés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesiilet saját tag|ár,al, vezeíő

ti sztségvi sel őj ével vagy ezek hozzátartozój ával köt;

/r/ a jelenlegi és roŰ6bi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kárlérítési igénYek

érvényesítésér,ől való döntés;

l) döntés rrrindazorr kérdésben, arrrelyetjogszabály vagy alapszabály a liatáskörébe utal,

A közgyűlés évente legalább egy alkalonrrlral ülésezik,

A közgyűlést az elnökség legalább l5 nappa1 az ülés időporrtja előtt kiküldött rneghívóval, elsődlegesert az

egyesület székhelyére i-,iu.l-u orrr. írásban, igazolhaió módon. Írásbeli igazolható rrródon tÖrtérrő

kézbesítósrrek minősiil: pt. alanton vagy tértiveúnyes kiildernényként, továbbá a tagrrak az elektrorliktts

levelezési cítnére törtériő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerÜljÖn (elektronikus

térlivevérry),
Ha a közgyűlést tretn szabályszerűerr 1rívták össze. az i.ilést akkor lehet ntegtartatli, ha az tilésen a

részvételre jogosultak telatauu trarornrregyede jeletr vatr, és egyhangúl aghozzájártl l az ülés tttegtartásához,

A közgytilési meghívó tarta|mazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt

rrapirendi pontokat, A rrapirerrdi pontokat a rrreghívóban legalább olyarr részletezettséggel kell rögzíterli,

hogy a sz"avazásralogosLrit tagok álláspontjukatiialakíthassák. A meghívórrak tartalnraznia kell továbbá a

köigyűlés határozatképtelenslge esetére á rnegismételt közgyűlés lielyszínót ós időpontját, és az arra

tör,térrő felhívást, t1ogy a ,,ugírrrétrlt közgyűléi az eredeti rrapirendi porrtok tekintetében a tT]egjelerrtek

szánrára tekirrtet nélkül határozatképes lesz, lra azt az eredeii időpontot legalább hárotn és legíeljebb

tizenöt nappal követő időpontra lrívjárk össze,

A közgyűlési rrieghívót az egyestilet székhelyén és lronlapjárr nyilvánosságra kell hozni,

A közgyűlési rrleghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől szátnított 3 napon belÜl a tagok és az egyeslilet

szervei az elrrökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokoláiával, A napirend

kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon beliil dönt. Az elnökség a rrapirend kiegészítését

elutasítlratja yagy a kéreletnnek helyt Úhat. D'öntését, továbbá elfbgadás esetén a kiegészített naPirendi

pontokat tnirrden esetben arrnak megiro zatalátő! száurított legkésőbb i nupon belí,i1 igazollrató módorr kÖzli

a tagokkal.
Ha az elrrökség a napirerrd kiegészítése ir,áriti kérelemről nern dörrt, vagy a kér'elrnet eltrtasítja, ÚgY a

közgyúilés a r-,api,.errj elfogacláiáról szóló lratározat tneglrozatalát rrregelőzőcrr külÖrr dÖrrt a ttaPirend

kiegészítésének tárgl,ában,ázza|,hogy a szabályszerű",-,,l.nr közölt napirenden szerePlő kérdésberr csak

akkor liozliató határozat. lia a részvéóire.logosLritak legalább lrárornrregyede jelen van és a tlapirctiden netrr

szereplő kérdés rnegtárgy,alásálroz egyharrgúlag lrozzáj ártr1,

Az elrrökség köteles a közgyúilést haladéktalanul összelrívni a sziikséges irrtézkedések rnegtétele céljából,

ha
a./ az egyesLilet vagyona az eseclékes tafiozásokat nern fedezi;

b./ az elyestilet előieláthatólag nem lesz képes a tafiozásokat esedékességkor teljesíteni; vagY

c./ az egyesiilet céljainak elérése veszélybe került,

Ezekben az esetekben az összelrívott közgyiilésen a tagok kötelesek az összeltívásra okot adó kÖr|ilnrérrY

tnegszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyestilet tlegszüntetéséről dörrteni,

6.



7.

8.

A közgyiilés ltatározatl<épes, ha azon a leadható szavazaíok több rlint felét képviselő szavazásrajogosult

részt visz. A határozatképességet t-trinderr liatározathozatalnál vizsgálrri kell.

A közgyűlés rnegrryitását követően elsőcllegeserr rrreg kell állapítani a határ'ozatképességet, vagYis az

aktuálÜ taglétszáilúoz képest a tnegjelent és szavazásra jogosult tagok szárrtát. A közgYtilés a naPirendi

poritok tárgyalását nregelőzően egyúerű szótöbbséggel, nyílt szavazással rnegválasztja a levezető elnÖlt

szenrélyét, Lvábbá a jJgyzőkörryűezető és két jegyzőkörryv lritelesítő szenrélyét, valamir-rt sziikség esetérr

a két fős szavazatszátl láló bizottságot.

A közgyűléserr megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, arnelyer fel kell tiintetni a tag. valanrint -
hu o.ÍÍapr.abály a képvisetá tt3aniorténő részvételt lehetővé teszi - képviselője nevét és lakóhelYét vagY

széklrelyét, és -ia a tagokat n"i-,,, oro,lo, szár-rrú szavazat illeti meg - a tagot nregillctő szavazatok szárrlát,

n jelenietiivet a kozgyiilés levezető elrröke és a jegyzőköt-tyvvezető a|áírásáva| hitelesíti.

A közgyűlésről jegyzőkörryvet ke1l készíteni, arnely tartalmazza

a) az egyesttlet nevét és székhelyét;
b) aközgyűlés helyét és idejét;

c,/ a közgl,iilés levezető elnókének, a jegl,zőkörryvvezelőnek. a.jegyzőkönyv hitelesítőjétrek a nevét;

cü a koóiitéserr lezajlott fontosabb esetnényeket, az elhangzott indítvárryokat;

e) a hatát,ozati javasiatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valar-rrint a szavazástól

tafiózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlós levezető elnöke írja alá, és két erle

nlegválasztott. jelen lévő tag hitelesíti.

A tagok lratározatrtka t a haíározatképesség nregállapításánál figyelerrrbe vett szavazatok tÖbbségével

hozziknteg. A határozat t-negl-rozatalakor netrr szavazhaí az,

a) akit a határozat kötelezettség yagy felelősség alól mcntesít vagy a jogi szerlély terhére rrrásfaita

clőnyben részesít;

b) akivel a lratározat szerirrt szerződést kell kötni;

c) aki ellerr ahatározaí alapiárr pert ke ll irldítarri;

ál akinek olyanhozzátuno)o;u érdekelt a döntósben, aki az egyesületnek nern tagia;

,|) aki a clörriésben érdekelt trrás szervezettel többségi belolyáson alaprrló kaPcsolatban áll; vagY

.í) aki egyébkérrt szenlélyesen ér,dekelt a dörrtésbeI-r,

A közgyűlés haíározaíát - az a|apszabál1, vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában - egyszerű

szótöbbséggel, nyílt szavazással ior.u. Az Jgyesi,ilet alapszabályának módosításálroz, az egYesiilet

egyesiiléséhe z és szétválásához a közgl,űlés lrár:ornnegyedes szótobbséggel lrozott határozaÍa szi,ikséges,

Az egyesület céljárrak rrródosításához és az egyestilót negsziinéséről szóló közgYi,ilési dÖritéslrez a

,rarulátijoggal réndelkező tagok lráronlrregyedes szótöbbséggel hozott haíározata szükséges,

12. A közgyűlési határozatokat a levezető elrrök a közgyűléserr szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a

határozat nreglrozatalát követő 8 rraporr belül írásbarr, igazolható módon is kÖzli a határozatnak az

egyesiilet horrlapján törlénő közzétételével e,tyidej íileg,

Elnökség

Az elrrökség az egyesület 3 elnökségi tagból álló ügl,vezető szerve, arllely dÖnt tnindazon kérdésekben,

anrelyet jogi zabá|y vagy alapszabály nenr lttal a közgyűlés k,zár,ólagos hatáskörébe,

Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtanamla,

9.

10.

11.

l3.
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l5.

Megszűnik a vezető tisztségviselői rnegbízatás:

t1,1 a negbízás időtattamárrak lejárlával;
b./ visszalrívással;
c./ letlorrdással:
d.l avezetőtisztségviselő halálával vagy jogutód nélktili trregszíinésével;

e.l a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szül<séges ktirbett tÖrténő

korlátozásával;
f.l avezetőtisztségviselővel szerrrbeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztéve|,

A vezető tisztségviselő nregbízatásáról az egyesiiletlrez círrrzett, aZ egYesiilet nrásik Vezető

tisztségviselőjéhezlrrtézett n.viútkozattal bárrnil<oiiernotrclltat, }{a a jogi szertrély rnűkÖdőkéPessége ezt

nregkíiánja, a lerrrorrdás az i1 vezető tisztségviselő kijelölésével vagy rlegválasztásával, errnek lriárrYában

t.g[erouu a bejelerrtéstől szánlított hatvanadik napon válik hatályossá.

Vezető tisztségviselő az a nagykor,ú szenély lehet, akirrek cselekvőképességét a tevéke_nYsége ellátásához

sz[ikséges körberr netn korlátozták. Ha ayezető tisztségviselő jogi szernély, a jogi személY kÖteles kiielÖlni

azt a terllészetes szetrlélyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevéberr ellátja,

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabirlyokat a kijelölt szelnélyle is alkalnrazni _kell, 
A vezető

tisztsógviselő iigyvezetési feladatait szenélyesen köteles ellátrri. Nern lehet vezető tisztségviselő az. akit

bűrrcselekrlrény elkövetóse miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre Ítéltek, anríg a büntetett előéletlrez

fíiződő hátrányos következrnérryek alól trerr-r menteúlt. Nem lehet vezető tisztségviselő aki kÖzÜgYektől

eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk.61.§ (2) bek. i) pont), Nern lehet vezető tisztségviselő az, akit e

fbglalkozástóljogerősen eltiltottak, Al<it valarrlely íoglalkozastól jogerős bírói ítélettel eltiltofiak, az eltiltás

lratálya alaít azítéletben nregjelölt tevékenységet folytató jogi sienrély vezető tisztségviselője nenr lel-ret,

Az eltiltást kinrondó határoza]tan niegszabott ijota,tar-,-lig ,-,",,,-, t.t,,.t vezető tisztségviselő az. akit eltiltottak

a v ez,ető ti sztségvisel ői tevékenységtől.

Az egyesi.ilet vezető tisztségviselői :

Az egyesület elnöke:

Montvai Hanna, (ariyja tleve; Horr,áth Beáta, lakcírl: I146 Butllpest, Thököl1, tit l04,íe, 3,)

Az elrrökség tagiai:

Kar<losAlexanclra (a.n,: Horvátlr Réka, lukcím: III4. Burtupesí, UIűsz.Ió utcu 42, Fsz, I)

Csizmucliu ltilikó (u.n.: Julttisz lltlikó lttkcínt: 2l6t, Csomtitl, EszíergúIy uícu I0,)

Az egyesiilet törvényes képviseletét az elnök látja el,

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelnle: általárros,

A képviseleti jog gyakorlásának nródja: önálló,

Az elnökség liatáskörébe tartozik:
a,/ az egyesület rrapi iigyeinek vitele, a hatáskörébe t;.iozó iigyekben a döntósck meghozatala;

b./ a beiiánrolók előkészítése és azoknak a közgyiilés elé terjesztése;

c.l az éyes költségvetés elkészítése és arrnak a közgyűlés elé terjesztése;

d./ az egyesilleti vagyorr kezelése, a vagyoll fellrasználására és beí'ektetésére vonatkozÓ, a kÖzgYtilés

lratáskörébe rrerrr tarlozó clöntések nreghozatala és végrelrajtása;

e,/ a közgyűlés összelrívása, a tagság és az egl,esület szerveinek értesítóse;

f,./ az elrűkség által összehívott Éözgyűlés rrapirendipontjainakrrleglratározása;

g./ részvétel a közgyűlésetr és válaszadás az egyestilettel kapcsolatos kérdésekre]

l6.

t,7 .



l8.

h./ a tagság rtyilvántartása;
i.l az egyestiiet lratározatainak, szervezeti okiratainak és egyéb körryveinek vezetése]

j.i az egyesület rnűködésével kapcsolatos iratok rlegőrzése;

k./ az e-gyesr.iletet érintő nregszűirrési ok fennállásárúk minclenkori vizsgálala és arrtrak bekÖvetkeae esetérr

az e törvényberr előírt irrtézkedések nregtétele; és

I.1 atag felvételéről való döntés.

rlr/dörrtéi trlitrdazon kérdésben, arr-relyet jogs zabály vagy alapszabály a hatásköróbe trtal

Az elnökség i,iléseit szükség szerittt, de évente legalább egy aikalonrtlal taltja. Az elrrÖkségi |ilést az elllÖk

legalább 1inappal az í1lóíiclőpontja előtt kikúött nreghívóval, elsődlegesell az egyesület székhelYére

híi,ja ossze írástan, igazollrató,,,-.rÓdnn. írásbeli igazolható rnódon történő l<ézbesítésnek nrinősi,il: Pl,

ajantott vagy térlivevé*nyes küidentérryként, továbbá a tagriak az elel<tronikus levelezési círrrére tÖrtér'Ő

Éézbesítés ázza|,ltogy a kézbe sítés visszaigazolásra ker|iljörr (elektronikr-rs tér'tivevén,v),

Az elnökségi ülésre szóló nreghívó taftaltnazza az egyes|ilet nevét, székltelyét, az elnÖkségi Ülés lrelYét,

idejét és á .1avasolt napirádi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóbarr legalább olyan

részletezettséggel kell rögziteni, hogy azelnökségi tagok álláspontjr,rkat liialakítlrassák,

Az elrrökség határozaíáí egyszerúi szótöbbséggel, nyílt szavazással |lozza. Az elnÖkség határozatkéPes, ha

iilósén a szavazalijogában rrerrr korlátozott einökségi tagok tObb tlrirrt a fele jelerr van. Két elrrÖkségi tag

j elen l éte esetérr kizáró l ag egylran gú lag hozlr ató határ ozaí,

A liatározat rrreglrozatalakor ncnr szavazhaí az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól nlentesít vagy a jogi szernély tellrére rrlásfajta

clőrryberr részesít;
b) akivél a határozat szerint szerződést kell kötnil

c) aki cllen a határozat alapján pert kell indítani;

,í) akirrek olyatr lrozzátaíáia érdekelt a dörrtésberr, aki az egyesLiletrrek tlenl tagja;

e) aki a dörrtésben érdekelt tnás szervezettel többségi beíblyáson alapuló kapcsolatbalr áll; vagy

fl aki egyébkérrt szenrélyeserr érdekelt a döntésben,

Azelnökséglratározataitazelnökségiillésenszóbankihirdeti
rr'eghozatalá1 követő 8 napon beltil írásban, igazolható trródon

honlapján történő közzétételével egyidejiileg,

l9.

20. és az érintett tag(okk)al a lratározat

is közli a határozatokrrak az egyestilet

xI.
zárő renr]elkczéselr

Alutírott Mrlttívtti I!uttttrt, eItti)k iguzolont, lto91, jeten egységes szerkezetbe filglaIt léÍesítíí okirut

nrcgfeleI u léíesítő okirut núdtlsíttisok ulupjún haítil1,os íartulotnnali.

Az a|apszabályban rrern szabályozott kér<lésekre a Polgári -lörvénykönyvről szóló 20l3, évi V, tÖrvórrY

(ptk.) és az egyesiilési jogról, a közhaszrlír jogállásról. valamint, a civil szervezetek nlíiködéséről és

;il;;.,il;iü"r" io r t . e"vi cr_xxv. torvén1, (Éctv.) rendelk ezésci az irányadóalt,

I(elt: Budapest, 2019. év. rnárcius hó l1. napjárt J


