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Á LEGUÁN oSzTAG TERMÉszErrÁnÓ EGYESÜLET
ALAPsZAnÁrya

_

a 2017. február 23-án elfoeadott alanszabálvhoz képesti változások
Íétkövér betűvel és aláhrízással kerültek ielölésre _

Leguán osztag Természdáró Egyesütet létrehozását, a Polgári Törvénykönywől szóló 2013'
évi V. törvény p*.; es az egyesülé*i .1og'ól, a közhasmú jogállásról, valamint a civil szervezetek
múködésérőt ei tamogatásár-ol ."oto lo t t . e"i cr.xxv. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok
Elhatátozva

a

az alitbbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:
I.

Az Egyesíilet adatai
1.

Az Egyesület neve:

Leguán OsrtagTermészetjifu'o Egyesület

Az Egyestilet rövidített elnevezése:

L.O.T.E.

Az Egyesület székhelye:

1041 Budapest Rózsa u. 59. III/9.

+.

Á

Az Egyestilet jogi személy.

5.

Az EgYesület weboldala:

6.

Az Egyesület alapító tagjainak

www.lizzard.hu
nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsort az alapszabály

I- sz:ímú

mel léklete tartalt:nzza.

II.
Az Egyestilet célja, tevékenysége

.
i

osszabálvhelvek szerin

tiirvén

t:

természedárás rrépszeriisítése, az egészségeséletmódra történő nevelés, valamínt a ,,Zóld"
gondclkodásmórl kialakítrísának elösegítése és a természeÍjátás és turizrrus szewezett keretek között
to.te''o szakszerű megvalósítása, a lakosság és az Egyesüteti tagok bevonásával, valamint
ráinak vel
M

l. A

nonti aiban meghatározott kiizÍ'eladatok.
Kapcsolattartás hasonló tevékenységet fol}tató más magyar, hatrírontuli (elsősorban európai), valamint
nemzetktiá társadalmi szervezetekkel.

4.

jogi személyek és jogi személyiséggelnem rendelkezö
gazdálkodó, *gyeu szervezetek által felkért és örrrí11ó kezdeményezéskéntindított közmúveleidési'
valamint terniészetvédelmi célútáborok, túÍák, versenyek és egyéb rendezvények szervezése,
lebonyolítasa Magyarországon, valamint határontúli (elsősorban európai) országokban.
r]
Szalr:rnai tevékenységkénttermészetes személyek,

Ál,ur

//
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A tagok tagsági viszonyának nyilvántartása, igazolása és érvényesítése'

Gazdálkodrísi, vállalkozási tevékenység folytatása annak érdekében' hogy céljat eleréséhez a

pénzeszközöket biztosítsa. A gazdasági tevékenység korlátja, hogy ne veszélyeztesse az Egyesület
közlrasznú és egyéb céljait. Az Egyesület a tevékenysége soriin, a hivatalos iratain, levelezéseken, és a
gazdasági tevékenység folytatása körében az Egyesület nevét használja. Az Egyesület az egyéb (igy
ktilönösen a jelen fejezet 1_4. pontjai alá tartozó) tevékenységeinek szervezése, promotáliása és
lebonyolítása során az Egyesület neve mellett sztikség szerint a "Lizzard outdoor'', illetve a "Lizzard

Klub'' megi el<iléseket is használhatj
7.

2/

a.

Egyéb az Egyestilet céljaival összefiiggő tevékenységek szervezése és lebonyolítása.

uI.

Az Egyesület miíködésóre vonatkozó általános szabályok

L

Az Egyestiiet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól fiiggetlen és azoknak
anyagi trimogatást nem nyújt.

z.

szolgáltatásait tagjain kívül mások is igénybe vehetik' Az Egyesület vállalkozasi
tevókenységet csak közhaszrrú éslvagv ielen alapszabálvban meehatározott cóljainak megvalósítasa
érdekében, azokat nem veszélyertefte végezhet' Az Egyesület a gazdá\kodása soriin elért eredményt

Az Egyesirtet

nem oszthad afel, azt az alapszabályban meghat{rozoLttevékenységre kell fordítania.

Az

egvesület nem zária

szolgáltatásaibóI.

ki. hogv tagiain kívül más is részesüliiin az egYesiilet közhasznú

Az egyesÍilet a miíködésének. szoleáltatásainak' azok igénvbevételimódiának nYilvánosságát az
EgYesület weboldalán és az egvesület székhelvénelhelyezett hirdetőtáblán való közététel útián
biztosítia. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év február 28. napiáig az
egYesület weboldalán és az egvesület székhelvén kihelvezett hirdetőtáblán kiizzéteszi. A
Kiizgviilés döntéseit a diintés meghozatalától számított 3Ü napon beliil az EgYesÍilet a tagok
részéree-mail útián. az ewéb érintettek részóre postai úton kézbesíti'továbbá azokat a
weboldalán nvilvánosságra hozza.

tevékenvségévelkapcsolatosan keletkezett iratok - a törvénv alar'ián
nem nvilváncs adatok kivételévet * nvilvánosak. azokba bárki betekinthet. és a saiát költséeére
másolatot készíthet.Az iratbetekintésre és Íratmásolásra vonatkozó igénveket írásban" az

Az egvesület közhasznú

egYesÍilet elnökségóhez címzetten kell előterieszteni. Áz elnökség az iratbetekintést és az
iratmásolat kiadását az ewesiilet székhelyén. az ieénv beielentésétől számított 8 nanon beltil
ktiteles biztosítanÍ a kérelmező számára'

Iv.
Tagdíj
1.

Az Egyesület tagjai vagyoni hozzájáru\ásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 5000,'Ft, amelyet

z.

Az Egyesület

a

megatakuláskor a nyilvrántartásba vételt elrendelő végzésjogertire ernelkedésétől számított 15 napon
beliil, ezt kilvetően 1egkésőbb minden év január 30. napjáig kell egy összegben, az Egyesület
h:&zipénztÍrába vagy az Egyesiilet bankszámlájara történő átutalás údrán megfizetni.
megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszorrya keletkezésének
évébena tagdíj időarárryosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétőlszámított 15 napon
belül, eá követően legkésőbb minden év január 30. napjáig köteles az EgyesületházipénztátiLba vagy
az Egyes'll,et bankszámlájara történő átutalás útján teljesítsni'
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A tagság

1.

Az Egyesületnek, tiszteletbelí, ós rendes tagjai lehetnek.

2.

Az Egyesiilet tagja lelret az

a telmészetes személy' jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezö
Szervtzet, aki az Egyesület célkitrizésévelegyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket

elfogadja.

3'

Egyestiletrrek természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
trársaság rendes tagjai lehetnek. A rendes tagok felvételéről az Elnökség hatátroz. Fellebbezés esetén a
tagfelvételről a Közgyúlés egyszerii többséggel dönt.

4.

A tagok felvétele belépésinyilatkozat alapján történik' A tagokat az Elnökség nyilvrfurtartásba veszi és

Az

a rendelkezésre á11ó adatokat

az adatvédelmi szabályoknak megfelelően rírzi'

vr.

A tagsági jogviszony megszűnése

1.

Á tagsági jogviszony megszíinik:

a')
b)
c)
d)
2. A

A tag kilépésével.
Ataghalálával vagy jogutód nélküli megsz,tinésével.
A tag kiz:írásával'
A tagsági jogviszony felmondásával

tagsági jogviszonyát

a tag az Egyesület Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor,
indokolás nélkiil megsziintetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatánú< az Elnökséghez történő
megérkezése napjárr szúnik meg'

3.

Az Elnölaég nllt szavazással, egyszerií szótöbbséggelk;lzárbatja az Egyesület tagtrai közül azt a tagot,
aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a Ktizgyúlésbatározatát súlyosan vagy ismételten sértő
magatarti{st tanúsít.A je1en porrtban foglalt kizárási eljárás megindításáróI az éríntett tagot _ a jelen
alapszabál1&an meghatározott, igazolható módon - írásban értesíteni kell, majd személyesen is meg kell
hallgatni a kizárásró1 dilntő szerv (Elnökség) iilésén.Az indokolással ellátott 1<lzáts hatirazatot az
érintett taggal * a je1en alapszabályban meghatarozatt, igazolható módon - írásban közölni kell' Az
indokolrisnak tartalmamia kell a kizánás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a

jogorvoslati lehetőségril való

4.

táj

ékoztatást

.

A Közgytilés a tag tagsági jogviszonyát 30 nap határidővel írásban felmondhatj a,ha atag

il)
b)

a tagra vonatkozó alapszabá)yi rendelkezéseknek nem felel meg' vagy
a tagsági díjjal írásbeli Íblszólítás ellenére, három hónapnál tovább hátralékban van.

A

felmondásról szóló közgyúlési határozatot az éttntett taggal késedelem nélkiil, de legfeljebb a
batárazat keltétöl számított 3 napon beliil - a jelen alapszabályban meghatiírozott, tgazolható módon írásban ktizolni kell. A felmondásról szólÓ kozgyúlési batÍrozat ellen a tag akézbe'zvételtől szrlmitott 15
napon beiül az Egyesület Kozgyűléséhez fellebbezhet. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.

$ur

Leguán osztag
Természetjáró

Egyesület

otdat: 4

/

11

Alapszabály-

VII.

A tagok jogai és kiitelezettségei

l.

Arendes tagjogai:

a)
b)
c)
d)

Részt vehet az Egyesület tevékenységében,tilésein, rendezvényein. Felszólallhat, szavazati jogával
éllret.

Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a lagságot megillető kedvenrrényekkel.
Jogosult betekinteni az Egyesü1et ilataiba.

Jogosult arra, ltogy az Egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennviben vele szemben

jogszabályttan meghatározottl<tzárő ok nem á11 fenrr.
tag a Kózgyiilésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A
képviselő részéreadott meghatalmazást teljes bizonyítóerejti magiínokirati formában írásba kell
foglalni és aa a Közgytilés levezető elnökének a közgyúlés kezdetén átadni.
A Ktizgyrilésen valamennyi szavazitsra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

e) A
.í)
2.

A rendes tag kötelezettségei:

ű}
b)
c)
d)
3.

Az Egyestilet céljainak megvalósításában va1ó aktív közreműködés'
Az Egyesrilet a7apszabátlyrinak, rendelkezéseinek betartása.
Atagdíj rendszeres befizetése.
Egyesületi vagyon megóvása'

Átiszteletbeli tagjogai és kötelezettségei:

a) Nem veszélyeztetheti az Egyesület céljrának megvalósítását és az Egyesüle t tevékenységét.
b) A tiszteletbeli tagot az Elntikség javaslatára a Közgyrilés választja nyút szavazással, egyszerú
többséggel'

,) A

tiszteletbeli tag jogosult tanácskozási joggal reszt venrri az Egyesiilet Közgyűlésein és
rendezvényein.

vIIr.

Az Egyesület szervei

l'

Az Egyesület szervei:

a)
b)

Közg1ti1és

Elnökség

AKözgyűlés

z.

A közgyiiJés az Egyesület legföbb döntéshozó szerve.

3.

A közgyiilés harískörébe Íartoz1k:

a}
b)
4
d)
e}

az alapszabály módosítása;
az Egyesület megszűnósének, egyesülésének és szétválásrínak elhatrározása;
a vezetö tisztségvíselő megválasztása, visszahívása;
az éves kö1tségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
az éves beszámoló - ezen be1ül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni helyzetétől szóló
l')

-t!nW

U
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elentésének- j óváhagyása;

a vezetö tisáségviselö feletti munkáltatói jogok gyakorlása' ha

a vezetti tisztségviselo az
Egyesiilettel munkaviszonyban á11;
a jelenlegi és korábbi Egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni krírtérítésiigények

érvényesitésérőlva1ó döntés;

döntés mindazon kérdésben,amelyet jogszabály vagy alapszabály
kíilönösen amit a Ptk. 3:74' $-a a hatáskörébe utal'

a

hatáskörébe utal, így

n

lhat
nzz
pl.
aiánlott vaw tértivevényesküldeménvként' továbbá a
módon ttirténő kézbesítésnekminősül:
taenak az elektronikus levelezési címéretiirténő kézbesítésazzal. hogv a kézbesítés
visszaieazolásra kerüli iin (eltktronikus tértivevénv).

Ha a kiizgvűlést nem szabályszerűen hívták össze. az iilést akkor lehet megtartani. ha az tilósen a
részvételre iogosultak legalább háromnegvede ielen van. és egYhanqúlag hozzáiárul az ülés
meetartásához.
5.

ó.

A közgytilési meghívót az Egyestilet székhelyénés honlapján nyilvánosságra kell hozrri. A Köze}'űIés
ülései nyilvánosak' amelv nvilvánosság iogszabálvban meghatározott esetekben korlátozható.

Az elniiksée köteles a közgYűlést haladéktalanul iisszehívni a

szüksóges intézkedések megtétele

céliábríl.ha
a) az egvestilet vagvona az esedékes tartozásokat nem fedezi:
b) az egvesiilet előreláthatrílae nem lesz képes a tartozásokat esedékességkorteliesíteni: vagv
c) az cgt'esület céliainak eléréseveszélvbe került.
d) Ezekben az esetekben az összehívott köze\'űlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülménv meeszüntetése érdekébenintézkedésttenni vagy az egYesület meeszüntetéséről
djintení.

7,

Az Alapszabály

módositisa, az Egyesüiet feloszlásának kimondása, egyesülés más szervezeltel,
szövetségtre töfiénő belépés,a szétválás elhatátozása a közgyrílés 3/4-es szótöbbséggel hozott
határozatával történik. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszúnésérőlszóló
közgyíilési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 3l4-es szótöbbséggel hozott dtintése
sziikséges. A beszámoló elfogadása nyílt szavazással egyszerú szótöbbséggel történik' Minden más
kérdéseldöntése is nyí1t szavazással, egyszeni szótöbbséggel történik, kivétei ezek alól a személyi
kérdésehrrrelyek titkos szavazással töÉénnek'

8.

A Ktizgyrilés haúrozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásta
jogosult tésztvesz.Ahatározatképességet minden hatiírozathozatalnál vizsgálni kell'

9.

A

10.

A Közgyrilésről jegyzőkonyvet kell felvenni'

közeYűlésen megielent tagokról ielenléti ívet kell készítcni.amelven fel kell tüntetni a tag.
valamint _ ha az alapszabálY a képviselő útián történő részvételt lehetővé teszi _ képviselőie
nevét és lakóhelvét vagv székhelvét'és _ ha a taqokat nem azonos számú szavrzat illeti meg - a
tagot megillető szavazatok számát. A ielenléti ívet a közevűlés levezető elnöke és a
iegvzőkönYwezető aláírásával hitelesíti.

hitelesítő ir a|á.

amelyet a jegyzőkönywezető

és a két jegyzőkönyv

A jegyzríköny"- tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát,
időpontját és hatályát, illetve a dtirrtést támogatók és ellenzők számatányát (ha lehetséges, személyét).
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EInökség

11. Az

Elnökség az Egyesrilet operatív tigwezető és diintéshoztí szerve, amely dönt mindazon

kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyúlés kizrírólagos hatiískcirébe'

12.

Megsztinik a vezető tisztségvisel iji megbizatás

,) a megbízás idtjtartamiínak 1ejrírtával;
b) visszahívással;
c} lemondássa1;
d) a vezető tisztségüselő halálával vagy jogutód nélkiili megszűnésével;
-) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
Í)
13'

szükséges körben

törtenő koriátozásával;

avezető tiszlségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi okbekóvetkeztével.

Az Elnökségnek minden olyan nagykoru magyffi állampolgar tagja lehet, aki nincs eltilwa a köztigyek
gyakorlásától. Az Elnökség tagjai munkájukért díjazásban nem részesüLnek, azt trírsadalmi munkában
végzik'

elnöksée létszáma 3_5 fő A ielen alapszabálv módosításokkal egvséees szerkezett'e
filglalásakor a következő elnökségi tisztségek vannak rendszeresítve az egyesületnél. Ezen

14, Az

tisztséqek számát és összetételét az elniiksée mandátuma alatt bővítheti vagv csökkentheti.

a)
b)
4
d)
e)

egvesületi elnaik
egyesületi alelnök

szakszövetségivezető
iogrvezető
elnökségi tag

15. Az Elniikség tagiait _ akár egyiittesen. akár személyenként
a) a közgYűl€s öt óvre választia meg
b} a közeYűlés bármikor vissz*hívhatia
c} a megbízás leiártakor úira választhatia.
d) Iemondási iog illeti meg. melvet írásban kell benvúitania az elnökség

számára és amelvhe,z

nem szükséges a közgvűlés elfogadása.

1

6. Az Egyestilet vezetíj tisztségviselői

:

a}

Az Egyesület

e1nöks:

Koczur Krisztián Richárd

b)

Az Elnökség

tagjai:

Komjáthyné Kerényi Krisztina (alelnök)
Szúletett: Budapest, 1967 .12.16'
Lakcim: t041 Budapest, Rózsa a.59.YII123.

Született: Budapest, 1987.a7.24
Lakcím: 1041 Budapest, Rózsa u.59.III19'

Yárhegyí Áttila (elniikségi tag)

Született: Budapest, 1987 .Ü2'2'l .
Lakcím: 1141 Budapest, Öv utca 54.

1?. Az Egyesület

torvényes képviseletét az elnök látja el.

általános. A képvi seleti

jo

g gyakorl ásÍnak módj a: {lnálló.

A

képviseleti jog gyakorlásiínak terjedelme:

Leguán Oszt*g

18.

Az ElnÓkség hatáskörébe tartozik:

a}
b)
4
d)
E
Í)
g)
h)
ü
.il
k)
il
,")

az Egyesiilet napi ügyeinek vitele, a hatásköréb e ta:toző ügyekben a dontések meghozatala;
a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyiílés elé terjesztése;
az éves koltségvetéselkészítéseés annak a Közgyiilés elé terjesztése;

az Egyesületi vagyon kezelése, a Vagyon felhasználására és befektetésérevonatkozó, a Kózgyíílés
hatiiskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
a Közgyíílés összehívása, a tagság és az Eryesület szerveinek értesítése;
az Elnökség áIta1 összehívott közgyúlés napirendi pontjainak meghatáu"azása;
részvétela Közgyiílésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
a tagság nyilviíntartása;
az Egyesülethatátazalainak, szetvezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
az Egyesület műktidésével kapcsolatos iratok megőrzése;
az Egyesütetet érinto megsztinési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetérr az e törv-ényben előírt intézkedések megtétele; és
atag felvételéről való döntés'
döntés mindazon kérdésben,arnelyet jogszabály vagy alapszabáiy ahatásktirébe utal

az a nalrykorú szemóly lehet" akinek cselekvőképességéta tevékenvsége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő ioei személv" a icgi
személv köte|es kiielölni azt a természetes személYt. aki a vezető tisztséeYiselői feladatokat nevében
ellátia.

19. Vezető tisztséwiselő

Á vezető tisztségliselőkre vonatkozó szabálvokat a kiÍeltilt személvre is alkalmazni kell. A vezető

tisztségYiselő Íitrlryezetési feladatait személvesen kiiteles ellátni' Nem lehet vezető tisztségviselő az.

akit bűncselekmény elkövetése miatt iogerősen szabadságvesztés büntetésre ítóltek. amÍg a
büntetett előélethez Íűződő hátránvos következménvek alól nem mentesÍilt. Nem lehet vezető
tisztsóqviselő aki köziigyektől eltiltó ítélethatálya alatt áll. Nem lehet vezető tisztségviselő Lz. akit
e foglalkozástól ioeerősen eltiltottak. Akit valamelv foelalkozástól ioeerős bírói ítéletteleltÍltottak.
az eltiltás hatálya alatt az ítéletbenmegielölt tevékenvséget folvtató iogi szemólv vezető
tisztséeviselőie nem lehet. Az eltiltást kÍmondó határozatban meeszabott időtartamie nem lehet
vezető tisztségvisető az' akit eltiltotÍak a vezető tisztségviselői tevékenyséqtől.
20.

A közhasznrÍ szervezet megszűnésétkövető három éviq nem lehet más kaizhasznú szerYezet vezető

21'

A

tisztségviselőie az a személv. aki korát'ban olvan közhasznú szerYezet vezető tisztsóeYiselőie volt annak megszűnésétmegelőző két évben legalább ew évig _.
a) amelv ioeutód nélkül sziínt meg úgy. hoev az állami adó_ és vámhatósáenál nYilvántartott
adó_ és vámtartozását nem ewenlítette ki"
h) amellvel szembcn az állami adó_ és vámhatóság ielentős összegű adóhiánYt tárt fel.
c) amellve| szemben az államí adó_ és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott. vaev
íizletlezárást helvettesítő bírságot szabott ki.
d) amelvnek adószámát az állami adó- és vámhatósáe az adózás rendiéről szóló törvénv szerint
felfíiegesztette vagv tiirö|te.

vezető tisztségviselő. illetve az ennek ielölt személv köteles valamennvi érintett közbasznú
szervezetet előzetesen táiékoztatni arrróI. hogv ilven tisztséget ewideiűleg más közhasznú

szervezetnél is betölt.

22. Áz egYesÍileti elntik:
*) a vezetőségeel egvüttműködve az eevesület arcaként. annak képviseletét látia el
b) önállóan ellátia az Ewesület kénviseletét harmadik személvekkel szemben minden
a feletti

e)

üwkörre

Leguán Osztag
Természetiiáró

d)
e)

Eeyesület

otdat: 8 /
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pondoskodik az egvesiilet vezetéséveliáró mindennapos. illetve általános ügYintézési és
adminisztrációs feladatok ellátásáróL továbbá az egYesület vezetőséqének döntéseivel'
ktizgviÍlésÍhatározatokkal. illetve az alapszabállyal összhangban vezeÍi az egyesiiletet és
biztositia annak zavartalan és ioqszerű miíködését.
Gondoskodik a taesági kártva készíttetésérőlés a tagdíiak t'eszedésénekiránlntásáról.
ellenőrzéséről.

23. A szaksziivetségi vezető:

Természetiár{í Szövetséeeel (a továbbiakban: MTSZ} való
karcsolattartás. az MTSZ szabályzatának nvomon_kiivetése. a vezetősée táiékoztatása és

a) feladata a Maevar

alkalmazása az Egvesületre vonatkozóan.
tagságok nYilvántartása. adminisztrációia. valamint az egvesület tagiainak az
MTSZ felé történő üweinek intézése.
Á taeságeal iisszeÍüeeő tliraielentések adminisztrációia a tagok MTSZ pontiainak vezetóse
és leielentése az MTSZ Í'elé.
Képviseleti és aláírásÍ ioggal neTn rendelkezik.

b) Áz MTSZ
c)
d)

24. Aioeivezető:

*)
b)

25.

Í'eladatg a vezetíi tisztséEviselők íámogatása ioqi ügYekben

Képviseleti és aláírási ioggal nem rendelkezik

Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy a1kalommaltartja. Az elnökségi ülést az
elnök legalább t5 nappal az ülés időpontja előtt kiktildött meghívóval' elsődlegesen aZ Egyesület

székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon' hásbeli igazolható módon tÓrténő kézbesítésnek
minöstil: pl. ajrlnlott vagy tértivevényes kiildeményként, továbbá a tagnak az elekkonikus levelezési
címéretörtÉnő kézbesítésazzal,hagy a kézbesítésvisszaigazolásra kerüljön (elekÍronikus tértivevény).
Az eln<ikségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét,az elnökségi ülés helyét,
idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
rószletezettséggel kel1rogzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassrák.

Áz elniikséei iilésre szóló meghívót az egyesület székhelvén és honlanián nvilvánossáera kell hozÍli.
Az elnökség ülései nyilvánosak amelY nvilvánosság iogszabálvban meghatározott esetekt}en
korlátozható.

26.

Elnöksé g határozatát - az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése lllányában * egyszerű
szótöbbséggel, rryílt szavazással ltozza. Az Elnökséghatározatképes, ha ülésén a szavazatijogában nem
koriátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén lrlzárólag
egyhan gúl ag hozható hztározat.

Az

27. A hatát ozat me glrozatalakor nem szav azhat az,

{r)

akit a hatarozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta

b}
c)
d)
e)
fl

akivel ahatározat szerint szerződéstkell kötni;
aki ellen abaÍÁrozat alapjrfur pert kell inditani;
akinek tlyanhozzátartozőja érdekelt a döntósben , aki az Egyesületnek nem tagja;
aki a dt}ntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban á1|;vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

előrryben részesít;

28. Az elnökséei iilésröl iegvzőkönYvet kell felvenni. amelvet a ielenlévő elnökséei tagok írnak alá. A
iegyzőkiinw tartalmazza a határozatok sorszámát. a döntésének tartalmáL időpontiát és hatálvátilletve a döntést támoeatók és ellenzők számarányát (ha lehetséees. személvét).Az Elnökség
lratározatait az etnöksógi tilésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)a| a határozal meghozatalát

Leguán osztag

TettnészetjÍróÉgyesíilet
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követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az Egyesület honlapjrín
történö közzétételével egyidejilleg.

29. A kiizgyűlés és az elnökség határozatait az elnök köteles

a

Határozatok Könwébe bevezetni a 9.

és

a 28. pont szerinti adattartalommal.

IX,

Az Egyesiilet vagyona

1. Az Egyesület

és gazdálkodása

céljai eléréseérdekébengazdálkodási' vlillalkozási tevékenységetfol1tatltat, azatbat

ezzel nern veszély eztetheti az Egyesület kozhasznú céljait.

2.

Az Egyesület tisztségviselői feladataik

3.

A

végrehajtása során fe1merü1t kiadásai megtérítéséreindokolt

esetben i gényt tatibat.

tisztségviseltík a Közgyiílés döntése alapján rendszeresen vagy alkalomszerúen tiszteletdíjban

részesüllretrrek.

4.

Az Egyesiiletben kimagasló munkát végzők számása

5.

Áz Egyesület b€vételi for'rrisai:

a)
b)
,)
d)
e)
Í)
d
h)
6.

a vezetőség

jutalmat adhat.

tagsági díjak
páIyánati bevételek

természetes és jogi személyek trá.mogatásai
a tagok tagdíjon feInlibarzé$árulásai
jagi és magánszemélyek hazzá1árulásai

gazdálkodási- ós vállalkozási tevékenységből származő bevételek
verserryekbtil, táborokból, eseményekbőt befolyó bevételek
egyébbevételek

Áz Egyesiilet lehetséges kiadásai:

a)
b)
4
d)
e)
,
s)

ferurtartási,

hivatali adminisztrációs
mtiködési
j avítási, kalh antartási, felúj íLlsi' b eruházási,
eszkozbeszerzési, bérleti díj, tagdíj
megbízási-vállalkozói díjak és közterheík
ktiltségtérítés

7.

Az Egyesület a cél szerinti tevékenységéből illetve avállalkozási tevékenységébtilszátmazó bevételeit
és ráfordításait elkÍilönítetten tar1ja nyilvrin. Az Egyesül et tutozásaiért saját vagyonával felel. A tagok
a tagdíj megfizetésénliil az Egyesület tzrtozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek'

8.

Az

9'

Az Egyesület a

Egyesrilet a vagyonával önríllóan gazdálkodik. Az Egyesiilet vagyonával történő gazdálkodás' a
vagyon felhasználásráról való döntés a Közgyűlés által meghatározott keretek között az Elnokség
hatáskörébe tartozik'

gazdá1kodiísa soriírr e1ért eredményét nem oszlhatja fel, azl a jelen Alapszabályban
meglratrirozott közhaszrú tevékenységéreke1l fordítania.

Leguán osztag
Temészetjáró Egyesület
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x.

Zá*ő rendelkezések

Az alapszabályban nenr szabályozott kérdésekre a Polgári Törvényktin1v'röl szóló 2013' évi V. törvény (Ptk.)
és az egyesülési jogról, a közhaszrú jogállásról, valamint a civil szervezetek műkiidéséről és ti{mogatásaról
szóló 20 l l ' évi CLXXV' tötvény (Ectv.) rendelkezés ei az ftányadőak'

Az Álapszabály ezen módosított szövegét az egyesúlet 2019.január 27-én tutott közg1nilése az alulírott
napon és helyln a közgyíílési jegyzőkönywben foglalt szótöbbségge| 20t9/04 hatfuozatában elfogadta,
vaiamint 2üLglÜ5 hxirozatában felhztalmarta az Egyesület elnökét, hogy az Alapszabály módosításának
nyilr'ántar1ásba vételéta Fővárosi Bíróságon kérelmezze'

Koczur Krisztián Ric

Tanúk előtt:

Sz.ig.sziám:

C2.5YW EE

Sz'ig'sziím: "€trr43

g 'TR

Leguán osztag

I. Melléklet
Az egyesiilet alapító tagjai

A Leguán osztag Ternrészetjríró Egyesület {104l Budapest, Rózsa utca 59. IIV9.) alapítását az
23-rin elfogadottAlapszabálybanazalábbi természetes személyek hatÍroúákel:

201? . februrir

GálAnikó

t979.L2.3L 1138 Budapest, Párkány u. 8' lll/5'

Hadabás Katalin

L987.08.24

2092 Budakeszi, Pataki Ferenc utca 5.

Katulic Kitti

1986.04.25

1146 Budapest, lstvánmezei út 2/Bvul17L.

Kerényi Gábor

1963.02.01

1138 Budapest, Párkány u' 8.

Koczur Krisztián Richárd

L987.O7.24 1041 Budapest, Rózsa u. 59. lll/9.

Koczur Kálmán

1963.01.28

2].31 Göd, Kiss János

Komjáthy János

1956.08.03

1041 Budapest, Rózsa

Komjáthyné Kerényi Krisztina

L967.12.16 1041 Budapest, Rózsa u. 59. Vll/23.

VárhegyiAttila

t987.02.27

1141 Budapest, öv u.54'

Nacsa Nóra

1986.02.13

1162 Budapest, Csömöri

u

lllA.

27

u

59. Vtl/23
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