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Hatźr ozati jav as|at a bizottsźlg szźlmźr a:

A Humánszolgáltatási Bizottság javaso|ja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztés
mestársyalását.

TÍsztelt Képvĺselő.testii|et!

Mákos-Mihályi Józset a Fővárosi Bíľóság á|ta| bejegyzésre váľó Józsefuáros
Közbiztonságáért Kiizhasznú Polgáľőr Egyesiilet (székhelye: 1081. Bp. Népszínhaz u.49.)

elnöke, azza| a kéréssel fordult a Képviselő-testĺilethez, hogy engedé|yezze, hogy az
Egyesiilet hivatalosan használhassa a ,,Jőzsefváros'' nevet (a kéľelem az előteľjesztés 1. szétmil

mellékletét képezi).

A ',Józsefuáros'' név felvételéről és használatáról' szóló 43/f007. (VII. 16') szémil
önkormányzati ľendelet 3. $ (1) bekezdése a|apjén az engedé|y iránti kéľelemnek taľtalmaznia
kell:

a) a kéľe|mező megnevezését, székhelyét: Józsefuáros Kiizbiztonságáért Kö,zhasznú
Polgárőľ EgyesĹilet, 1081. Bp. Népszínhĺáz u. 49.

Éffi p{EZtTT

2012 APR Iľ", ťľr



b) a kéľelmező tevékenységi kiiľét:

. Működési körzetében lakossőgi járorőzéseket szefilez a biĺnĹigyileg fertózött
teriiletek, veszé|yeztetett személyet ingó és ingatlan vagyontárgyak védelmére; a
hibákÍól' töľvényséľtésekľől haladéktalanul éľtesíti az illetékes szerveket.

o Ą bűnmegelőzés és vagyonvédelem érdekében a nyilvánosság eszközeinek
felhasználásával propaganda tevékenységet fejt ki' felkéľések a|apján az egyesiileti
célok megvalósítása éľdekében előadásokat és oküatásokat vállalhat.

. Kapcsolatot taľt a lakosságga| és a bűnüldöző szeľvekkel, melyekkel akituzőtt
cél eléľése érdekében egyiittmiĺktidik.
o Ą bĹĺncselekmények megelőzésére konkľét javaslatot tęsz a helyi
önkoľmányzat il|etékes szerveihizottságai, továbbá a keriileti rendőľkapitányság
tészére.

c) a használat célját és módját: Megnevezési céIból és minden olyan terĹileten és
feliileten való feltiintetés, ahol (törvényileg lehetővé téve) az egyesület nevének
szeľepelnie kell.

d) a haszná|atidőtartamńtz az egyesĹilet fennállásának teljes időtaľtama

Az engedély iránti kérelemhez csatolt dokumentum tarta|mazza a névhaszná|athoz szükséges
feltételeket.

Javaslom, hogy amennyiben a Képviselő-testiilet űgy dönt, hogy engedéIyezi a
névhasználatot, abban az esetben az engedé|y idotartama a fenti tevékenység folytaĺĺsának
idejéľe szóljon.

A Rendelet l. $ (2) bekezdése alapján a névhasználat Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefváľosi onkoľmányzat Képviselő-testÍilete engedélyéhez ktitött.

A Rendelet 5. $-a értelmébenaz engedély kiadása megtagadható:
a) ba a hasznéůat vagy annak módja és köľiilményei a Józsefuárosi onkoľmányzat és a

kerület lakossága jogait, j ogos érdekeit séľtené vagy veszéI yeztetné,
b) ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához mźr engedélý kiadott vaw a

nevet már valaki jogszeľiĺen használja,
c) egyéb, kĹilönösen indokolt esetben.

Kérem a Képviselő-testiiletet, hozza meg döntését.



Hł.rÁnoz.ł'TI JAvASLAT

A Képviselő-testület ligy dönt, hogy:

1. engedélyezi a ,,Józsefuáros'' név felvételét és hasznáůatáú a Józsefuáros
Kiĺzbiztonságőért Közhasznú Polgárőr Egyesület elnevezésében, azza\ a feltétellel'
hogy azEgyesület székhelye Bp., VIII. kerĹiletben legyen.

2. ahatźrozat l. pontjában meghatátrozott engedély az Egyesületnek Bp., VIII. keľületben
kifejtett tevékenységénęk időtartamátra sző|.

Felelős: polgármester
Határidő: l-2. pont esetében: 20|2. álpri|is 19.

A diintés végrehajtásáttvégző szervezeti erység: Kultuľális Iľoda

Budapest, 2012. ápri|is 9,

At,/-). | il I( ćłz,kŁry
Rimán Edina
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2. számű melléklet

FőváľosiTöľvéuYszé|<
9. Pk. 6l .05',7/2011/1.

vnczÉs

A Fővárosi Töľvéllyszé|< a Józsel.váľos Közbizĺonsńgáéľt Kiizhasz-nú I)olgáľtil' ĺl,gvcsiiIeĺ
nyilr.á'ntartäsba vétele iránt irrduĺt eljárásban felhívja a kćľeInrez(jt. hog:" az a|;ilrll j ltĺiilll rlirĺlt a
kéz|lezvéte|től szálrrított 45 napolr belü| elutasítás terhe rne|iett pótolja. A lliiinvpĺitlits kjl.scĺlcilllc'.
illetoleg hiányos előte{esztése esetélt igazolási kéreĺenllrek heIve llinc.s.

1.) A lĺérelenl-riyolĺtatványt a
ábalr IneglratáI ozott okĺrati
kell ben;'újtani'

2,) Csatolja a Budapest VIlll.
lrévbelr való haszná[atá.hoz

polgáľi peľľendtaľtásl.óI szó|<i l952. évi III. tł)ľvólr1 (I)p.) l9ó.r!'
foľlnában. azazkét o|<iľati tanťr aláíľásár,ai (ćs cílnćvel) is e||átr''a

I(eľiileti Örrkoľlllányzat Képvise|ő "festĹi|etéIrck ..jĺiz'scĺ.vtiľos.. szĺi
való hozzájáľulását.

3.) ĺ\z a|apszabćiy az alábbialc szeľint rnódosítást, iIleto|eg pol-ltosítást igc{lt1'cl:

Az a\apszabálybłrn rész|eÍesebbelr |ĺi lĺcl| íŁiteni, hogy mcl;.tcr.ékt:Ily.sćggcl llivlin.in
rnegvalósítaniaszeľvezst a kozhasznút<ént nlegje|ö|t cé|jait. Ĺ'sa|ĺ o|van cé|ok vehetij|i tlgv łlnis
fel közhasznúkérrt' nrelyeket a Szeľ\'ezeľ tényIegesen cIlirt. ez,ér|,l17. ala1lsr.allírlr'lltiI
egyéltelrniĺelr ki |ĺeIl derülnie, hogyan r.aIosíia nlegezc|<cl a có||ĺitŕizćsckct az cĺivesĹi]cĺ'
Azalapszabály 10' $-át módosítani lĺell, figyelernnreI aľra. |rog-v. a ĺ.e|ĺigvc|ő biZ()llsĺi!i ła!.'jill'

lnint ľendes tagok, a |ĺözgytt|ésen tetjes jogú tagként sz-avaz-ati .irigga| ćs Ilcll.l 1)ctli.r
taĺrácskozási .ioggal vehetnek ľészt

. A' 12. $-ban a képviseIeti jog is nlódosításľa szoľul' nle|.ĺ äf ĺinłiIló kcpvisclcti '1tl.u.,ľ.al

ľendelkezó elnök képr,ise leti .joga nęrrl korlátozhatĺi a ban|<szälll ĺa lelcttí ľcllc|cIkczr'is

tekintetében, figyelenrlrreI aľra is, hogy egy szelrlély csak eg,r'l.éle|ĺéppelr.iogosuIt a sz-cľvczctct
kéuviselni.

A fenĺiekre Íiľ)lelenmlel' az alakulĺj kiizg),íílósĺ újlłól meg ĺĺell tĺlľĹani, ahot vułanlcnn.t,i pľudĺlÍi ĺĺry

,ielenlétéveI rendelkezni keII'afentiek sz,erÍnt mótlosĺtĺlÍ,t ulapsz,abĺil.v elfoqudĺisĺiľĺil.

4.) Csatolja az 
^|apszabáIyt, 

az alakuló kozgyĹilés je.gyzőkönyvét és 'ie|enlćti ívet.

5.) Csatolja a széklielybaszrralat jqgcĺlgt igazo|o okiľatot. (t3érlcti szĺ:l.zoc|ćs. l,ag1 a tulaitlĺlltĺ.ls
hozzájáľtrlása az iltgyelles használathoz),Ą becsatolt olĺiľatbó| ug,.r.ĺrllis a hĺt.s.,'l'rli]rlt.ii>geiii:.:

nęm dęľült ki.

Budapest.20l2. évi január 30' napján
Dľ. l.:|olliol-v.ir Sz-i Ii. ia s. |.
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3. számrĺ melléklet

A JózseÍVáľos Kłizbiztonságáért Közhasznrĺ Polgáľőľ Egyesü|et alapszabálya

A Józ.sefváros Közbiztĺlnságáéľt Kłizlrasznú l,olgáľőľ Egyesülef alaktlló közgyíilćse az egyestĺ|ési jogľól
szóló 1989. óvi |I. t<irvény, illeWe a Polgáľi Törvénykönyvľől szóló 1959. évi IV. törvélly 6I. és következó $.ai
a|apjáll a maí llapoD az Egyesii|et A|apszabá|yźt az a|ábbi taľtalornnlal fogadta el.

1.$

Áz Egyesĺilet neve' székhc|ye és jogállása

(l) Az EgyesÜlet neve: Józsefváľos Közbiztonságáéľt Kcĺzlraszrú Polgároľ Egyesiilet.
(2) Az Egyesĺilet székllelye: l08 l Budapest, Népszínház u. 49.

(3) Az Egyestilet nrűködése Bu<|apest VIII. keľillet Józsefváľos teriiletén.

(4) Az Egyesület jogi személy'

2.$

^z 
Egyesiilet céIjai és fc|adatai

(l) Az egvesiilet fó céIia:

. bĹĺnnlege|őzés és tidozatvédeleln (a nűködési teľületén találhaÍó közosségi és szenlélyĺ tulajdoĺl fokoz.ott
t,édeIme, az ezeket káľosíľó jogséItések megelőzése, a bĺinalkaImak csökkentése)

- a közbizfollság eľősítése ritján a lakosság biztonságérzetének ncivelése, nyugalllrának bíztosítása

- a közösségi kapcsolatok eľősítése

- a lakosság és bűntildözo szervek közötti biza|onl és egyÜttmriködés kia|akítása, fenntaľtása

Céljai eléľése éľc|ekében az a|źlbbi konkľét feĺadatokat hajtja végre:

- nrűködési köľzetében lakossági jáľőľözéseket sze|vez a biinügyí|eg fęľtőzölÍ tertiletek, veszélyeztetett
szerné|yek, ingó és illgatlan vagyorrtáľgyak véc|e|rllóľe; a hibákľól, töľr'ényséľt.ésekľől hala<Jéktalanul éńesíti
az il|etékes szeľveket

- a bĺĺllnlege|őzés és vagyorrvédelenl éľdekében a nyilr,ánosság eszkozeinek fclhasználásával pľopaganda
ĺevékenységet fe.it ki, fę|kéľések alapjár ae egyesületi célok ruegvalósítása éľclekében eloaclásokat és
oktatásokat vállalhat

- kapcsolatot taľt a |akossággal és a bíiniildözó szeľvekkel' lne|yekkel a kitĺizött cél eléľése éľdekében
egytĺttrnűko<lik

a bĺincseIekmérlyek nregelőzéséľc konkľétjavasIatot tesz a helyi örlkoľlrlányzat illetékes szeľvei/bizottságai.
továbbá a keľü|eti ľendőľkapitányság rćszéľe

Az egyesÍjlet e.ayćb céljai:

- kultuúlis tevékellység (p|, nrĺĺvészeti tevékenység, ku]tuľá|is örökség tnegöľzése, néplnťĺvészet,

hagyolllányoľzés, kisebbségi, llentzetiségi kultťlľa ápo|ása),

- spoń1evékenysóg (pl. spoľtélet tánrogaĺása),

. oktatasí tevékenység (p|. isnleľetterjesztés, tánlogatás),

- szociális tev<ikenység (pl. családvédclell-r, egészségkárostlĺtak tálnogatása, idősek tánlogatása)

- ertlbeľi és á|lanrpo|gári.iogok véclelnle

- közlcnd- és köz|ekedésbiztonság véclellne, cinkéntes ttiz'o|tás, nlentés, kataszĺ.ófa-elháľítás



közhasznri s7.eľvezetek szánráľa biztosított szolgáItatások.

E célokat közhasznrj tevékellységk<int, e tevékellység í.olytatását kcizhasznú egyesiiĺet fonnájában végzi.

ĹAz ęgycsü|et céljai megfelelnek a ktĺzhagznú szeľvęzetekľő| szó-ló l997. é-Yi CLVI. tv. 26' {i c.) 2..4'. 5..
|f.. |4.. l5.. 20.. 23. nontiaiban fopĺn|taklrak \

Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztáľsaság Alkotrnányával és egyéb jogszabá|yaival összhangban
fejti ki.

Az Egyesület jogi szeméIy, alnely a táľsadalni szeľt,ezetek bíľósági nyilvántartásába ttĺlténő jogerós
bejegyzéssel jörr létľe.

(5) Az Egyesület cé|jának megvalósítasa élťekében együttműköclik lninderl állanri, táľsadalrni és gazdálkodó
szen,ezettel, nrás egyesüIettel és szövetségge|, arne|yek segíĹik az Egyesĺilet eľednlényes nrűködéséÍ és
céljainak megvalósítását.

(6) Az Egyesĺilet céljai megvalósításálroz szükséges anyagi feltéte|ek lnegteľemtése éľdekében a jogszabály
előírasaĺ szeľint gazdasági, vá||alkozási tevékenységet folytathat, gazdasági táľsaságot és alapítr'änyi hozhat
létľe' í|yenbe tagként beléphet.

3.S

' Az Dgyesület tagiai

(l) Az Egyesület tagja leheÍ az a terlnészętes személy, aki a jeten Alapszabályball foglalt egyesĺ'ileti célokat
elfogadja és tagfe|vételi kéľelĺnét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt káonek kélęlrnében nýilottđ*tot kell teĺnię
ana vonatkozóatr, hogy az Egyesiilet A|apszabályát ismeľi és az Egyesĺilet céljait, szellemiségét, éľtékľerrdjét és
kialaku|t szokasait rnagára nézve köte|ezőnck fogadja el.

(2) A tag felvételóvel kapcso|atos dÖntés lneghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik, A tag felvételének
kéľdésében az Elnokség a tag kéľe|nre alapján, tagiai több mint felének szavazatáva|, |latźrozatta| <|önt. A tagsági
jogviszouy a tagfe|vételi kéĺeleln Elnökség által tö''ténő elfoga<lásávaljön létľe.

(3) Az Elniiksóg köfoles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántaltást vezętni,

(4) ' Az Elnĺikseg taďai több mint felének szavazatáva| hozott hatáľozatíal tiszteletbeli tagnak kóľhet fel olyan
tet.tnészetes szelnélyeket, akiket aľra éľdenresttek talt. A tisztelętbeli tagság anuak a jelölt általi ír.ásĹeli
elfogac|ásáva| jön |étre. A tiszteletbeli ta1sáB az Egyesĺiletben tagsági jogokat és köte|ezętĺségótet nem kcletkez,teą
azza| a kivétellę|, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyiĺléserl ľészt vetrni, fe|szllalni, vélenlényét az adoÍt
kérťéssel összefilggésben kinyilvánítani és javaslatot tenlli, valanlint egybelr köteles az A|apszabít|y ľendelkezésoit
betartani és az Egyesiilet éľdekcivel összlrangban tevékeuykedrli'

(5) Ajelerl AlapszabáIyban atovábbiakban Ininclazon ľendelkezéseklté|, ahol a,,tag,, kifejezés szcIepel, csupán
az Egyesület ľendes tagiait kc|| ćrterli, a tiszteletbę|i tagokľa vonatkoz-ó eltéľő ľende|kezések nrillĺtÍg pontosan
tarta|nlazzák a,'tiszteletbeli tag'' kife.jezést.

(6) Azegyesületi tagságrnegszűnik:
a) atag lraláláva|,
b) a ki|épés íľásbęIi bejelentésével,
c) kiz,árássa|,
d) haaz Egyesü|et rnegszűnik
e) annak a tagnak, akit bíľóságjogeľős és véglehajtandó sizabadságvesztés btintetésre ítélt és a közügyektől

eltiltott.

(7) Ki|épési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökségbez' A kiľépés az Elnökség részéľe toľtélió
bejelentésscl eryezó id<ípontban hatályos.

(8) A Közgyűlés a jelen lévő tagok legalább háľonrnegyedéĺlekszavar.atáva| az' EgyesÜIetből kizáľhatja azt a
tagot, aki valanrely, az egyesületi tagságbó| eľedo kČiÍe|ezcĺtségét isulételteli vagy sú|yosan niegszegi, illetőleg ha az
Egyesiilet céliával, szellelniségével vagy az Alapszabál|yaĺ össze nenr egyeztetl]ető magataľĺást tanúsít.

(9) A Közgyűlés kizáýa azt a tagot, aki hat hónapon kęľeszĺiil elmaľadt a tagdíj nlegfizetésével' A tagdÍi
Inegfizetésének elrrlulasztása csak abban az esetbelr erednrérlyezheti atagkizÁrásćĺt, ha a k<itetezettség e|mulasztása a
tagnak felńható, azaz saját hibájából rlem Í.ĺzeĺte meg a tagdĺjat. A tag a tagdíjhátľałék rlliatt csak azt követően

(2)

(3)

(4)



záľhaÍó ki, lra a táľsadalni szeľvezet nregfelelo póĺtlatáľidő tíĺzésével felhívta a tagot a hátľalékos tagdíi
Inegfizetéséľe,

(10) A tiszľelotbeli tagi cílnet a KözgyűIés a jc|en lévő tagok legatább háromnegyedénęk szavaraÍ,ttval jogosult
megvonlli abban az esetben, ha a tiszteletbe|i tag az Egyesĺilet ce|já*a|, szellenrisćgével, értékľelldjéve| vagy az
Atapszabá|lya| össze tlenr egyeztethető ĺnagatańást tanúsít.

(ll) A (8) és (|0) bekezdésekben megje|öIt eljrfu.ásokbalr csak azt követően hozliató megakizáĺrásró| illetve a
tiŚzteletbeli tagi cím megvonásálol szőlô hatěn'ozat, ltogy a haÍźlľozatta| érintett személyt lneghallgatták, részére
lehetőséget biztosíĺoĺtak védękezésének elcĺterjesztéséľe és azenyhíĺő vagy mentő kőľĺĺ|rnények islneńetéséľe.

(1f) A kizáft. tag a kizáľással kapcsolatos hatfuozat ellen, tizenöt napoll belĺil az Egyesti|et Kôzgytlléséhez
fellebbezéssel é|het, A tagsági viszony ntegszűnése lrelrr lnentesíti a tagot a tagsága idején keletkezeĺt és tagsága
időlańalĺlára vonatkozó k(ĺtelezettségek teljesítése alól.

4.S

Tagsági jogol< es kötelezettségek

(l) Az EgryesĹilet ta&ia iogosul!
a) résztvelrniazEgycsületľendezvényein'kezdeményezniegyeskér<lésekrnegvitatását,
á/ szelnéIyeseu, a Közgyĺiléson a többi taggal egyenlő szavazati joggal ľészt velrni, felszóIalni' vélelnényót

kifejteni' hatáľozati javaslatot tenni és szavazrri,
c,) az Egyesület vezető tisztségvisel<1inek vá|asztásán választlratnak és vá|ászthatók
ĺý felvilágosítást kérhet az Egyesĺilet tcvékenységéľol, arnelyľc az Egyesĺilet 30 napoll beliĺI köteles választ

adni;
e/ betekinĺĺlet az Egyesĺi let nyi lvántaltásába
, a tagok egyhaľmada írásban, az ok és céI nregieliiléséve| ľendkívĹili Kĺĺzgyíĺlés és ľendkívÜ|i elĺtiksógí

iilés cisszehívásót kez.delnényezheti'

(2) Az-EryesüIet tagia köteles:
a) az lł|apszabálý és a belső szabá|yzatokat valanillt az Egyesület szeľVei á|tal hozott hatáľozatokat

lnegtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, éľtékľendjét tiszteletben tar.tani,
b) a Közgyti|ésllek a Íagokľa nézve kötelezó hatáľozatok szeľint eljáľlri,
c) aKozgyu|és által meghatároz-ott méľtékíl tagdíjat hatáľidőben rnegfizetni.

(3) A tag ajogait csak szetlrélyesetl gyakoľolha{a, rneghatalrnazotti képvisoletnek trincs helye.

(4) Alnennyiben ajelen Alapszabály eltéľően tlenr ľendelkezik' az Egyesĺi|et r'alatnelrtryi tagja egyenlo jogokkal
és kötelezettséÍIekke| ľende|kezi k.

s.s

Az Egycsiilet szeľvezctc, összeféľheteÍ|enségĺ szabályok

(l) Az Egyesület ĺogfőbb szerve a Közgyűlés (6. $)' amely a tagok cisszľssége' Az EgyesĹilet ügyintéző és
képviseleti teendóit, illetve a napi ügyvite|i feladatokat az EgyesĹilet ĺjgyílltéző, kópviselő szeľve, az Elnökség (7. $)
iľányítja és látia e|. Az Egyesii|et vezeÍő tisztségviselői: az 9!n0k (8. $)' az a|elnök, és az elnökségi 'Íagok. Az
Egyesĺilet szeľvezete|t belii|i el|enőľzését a FelüĘvelő Bizottság (9. $) |áÍja el.

(2) Az Egyesület iigyintézo sż"ęľvének tag|a, i|letőleg az Egyesü|et képvise|ője olyan magyaľ á|lampolgáľ,
Magryaľorságon letelepedett' illető|eg nragyaroľszági taltózkodási ellgedé|lyel rendelkező lleln magyaľ állampolgáľ
lehet, akí nenl ál| a köztigyek gyakoľlásától elti'ltás hatáĺya alatt.

6.S

A KözgyiĺIés

(l) Az Egyestilet legfrbb szęľVę a K<ĺzgyűlés, aĺneýct a tagok összessége alkotja. A Kiizgyíĺlé.s ĺilését évente
|egalább e61y alkalonlnral össze ke|l hÍvni. Az elnök az Elnökség taďai több Inint felének szavazaLtual bozo|t



hatáľozaÍa' alapján a l(öz'gyĺĺlést cgyéb alkalĺnakkoľ is jogosult összehívni, továbbá kötelęs azt összęlrívnĺ^ lra a tagok

legalább l/3.a íľásban kóri'

(f) A Közgyűlés.hatásktĺrébe tartozik:
a) az A|apsz.abáIy megál l ap ítása, tnódosítása,
b) az éves kö|tségvetés nreghatárĺrzása,

ą az Elncik éves beszálrrolójának elfogadása,
tl) azEgyesilet lnás egyesüIettel töľtérlő egyesüĺésének, feloszlásának kimondása,
e) az Egyesĺ'ilet tagiainak soľából tör'ténő kizáľás, itletőleg a tiszteletbe|i tagi cínr visszavonása,

, az Eluôkség tagiainak nregváĺasztása, illeĺve visszahívása
g) aköz|lasznúságijelentés (1997. évi CLVI. töľvény l9. $-a) elfogadása.

(3) A KözgyĹllés üIését az elnök ĺrívja össze vaĺanrennyi tag előzętes íľásbe|i éľtesítésével. A meghívót a

tagoknak a teĺiezętt időpontot nregelözően legalább tíz rraptári nappa| mog kell küldeni' a napiľendi javaslat

valamírrt a határozat-képtelenség esetélr megtaltandó esetleges lnegisInételt közgyíilési tjlés helyének és

időpontjának pontos megje|ĺiléséve|, azzal, hogy' arnennyiben a lnegismételt közgyíilési ĺilés nęn az eredęti

kozgyűiési ü|éssel azonos napon keľĹilnę megtartásra, az eluöknek a tagok ľészéľe új meghívót kell kĺi|deni. A
me{iirnételt KözgyĹilésľe vaianlennyi tag részére isĺnéte|ten rneghívót sziikséges kézbesítęlli. A megisnrételt

K<ižgyÍllés ureghív8jábarr a tagokat tájékoztaĺri kell távolrnaradásukjogkövetkeanérryeiľőI, nevezetesen aľról, hogry

a megismételt Kozgyĺilés a megielentek szÁsnára tękintet nélkĹil hatálozatképes.

(4) A Közgyĺilés Ĺilése lryilvános.

(5) A Közgyłllés ĺilése lratáľozatképes, ha a tagok több mint fele jelell valr. A határozatképtelenség rniatt

niegismételt ktiigyűlési ĺilés az crcdeti meghívóban ľögzített napiľendi javas|at tekíntetéberr a jelen lévők szánrától

fiigletleniiĺ hatá=ľozatképes abban az ęsetbęn' ha a távollnaradás jogkövetkezrnérryeiľe a tagok figyelnét a
rnegh ívóban kifejezetten fę|h ívták.

(6) A Közgyĺilés hatásköľébe tartozi ügyekbcrr |latározatait ajelen ĺévő tagok tiibb mirrt fe|éĺlek szavazatź*a|

hĺizä, kivéve {z (2) bekezdés a) , d) és e,) pontot, arnelylrél a je|elr lévö tagok |egaláblr lráľornnegyedének szavazata

szĹikséges.

(7) A Közgyűlés Ĺiĺését az elnłjk vęzeti.

(8) A Kiizgyűlés a személyi dijlltésęk |e),fl és g/ pontokl kivételével határozatait nyílt szavaz,ással. a szelllélyi

döntések tekintetćben pedig titkos szavazássa| |lozza'

(9) A hatáľozathozata|ball ĺreln vehet ľészt aza szelné|y, aki vagy akinek közeli hozzátaľtozőja [Ptk' 685. $ b)

pont], élettáľs a a hatáĺozat a|apján
a) köteĺezettség vagy fe|elősség aló| mentesiil, vagy
b) báľmilyen rnás előnybelr ľészesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként ér.dokelt'

(r0) A (9) bekezdés b) pontja esetében nem rninĺlsül elorryrrek a koz|rasznú egyesü|et cél szeľinti juttatásaĺ

keľetében a báľki álta| n.1egl.'tiĺo' nelt<tit igenybe veheto nenl péIlzbeli szo|gá|tatás, illetve az egyesÜlet által tag'iállak,

a tagsági jogr,isz.ony alapjárl nyÍljtott, létęsítő okiľatnak megfele|ő cél szeľinti juttatás.

(l l) Szavazategyon|őség esetén nyílt szavazás eśetén az elnők szavazata dölrt, titkos szavaás esetéIr ahattrozati
javas latot elvetettnek kell tekinteĺli.

(1f) A Közgyűlésí |latátozatotaz eľintettekkel ígazoĺható módorl közö|ni kęll. Az e|nök kotoles a Közgyĺilés által

meihozott hatá]ôzatokat a Hatáľozatok Kölryvóbe bejegyezni. A Hatáľozatok Könyve oly lnódoll tańallnazza a

hatäľozatokat, hogy abbó| a Közgyűlés döntěsérrek taľtalma, időponda és hatá|ya, illętve a döntést tł{mogatók és

ellenzők szárnaľárlya (ha lehetséges szenrélye) irregállapítható.

(l3) A Közgyiilés és az E|nökségaz A|apszabályban meghatáľozott llródon kötelesęk döntéseiket meglrozni. Áz
Älapszabálynařinegfolelő Irródon meghozotŕ cĺöntéseket nyilvánosságľa kell hoali. A nyilváuosságľa hozatal ĺnódja:

az Egyesiiĺet székhelyén töľtéIlő kiÍiiggesztés.

7.$

Az E|nökség

(l) AzEgyesĹiletvezető szeľve az5tagis Elnökség(ellllik, alelnökésaz elnökségi tagok), anrelylrek tagsaita

KözgyĹilés tagjai több nlint feléltek szavazatáva| 5 év iclőtaľtaInľa vá|asztja.



Áz E|nökség sztikség szeľint, de évente legatább hárorn alkalonln]al tart ülést' Az Elnokség iilése hatáľozatkćpes, ha
azon az Elnĺ1kségi tagok tőbb uliut fele jeleu varl. Az Elnökség határozatait szóttibbséggeĺ |lozza,
s.z.zYa7rLte1yenlőség esetéu az EInök szavazata c|önt.

(z) Az ülések nyi|'r,ánosak' Az Elrrökség üĺéseire _ annak táľgykörére figyolenllnel _ esetenké|lt további tagok
hívhatók meg.

(3) Az E|nökség hafáľozatait rryí|t szavażÁssa|, tą&iai tcibb mint felének szavazatáva|hozza, A|tatäĺazatot az
éľintettel igazolható rrródon közö|ni kel|.

(4) Az elĺrökségi ülést az elnök hívja össze az Elnökség valamennyi tagiának e|őzetes íľásbeli értesítésévęl. Á
rneghír,ót az Elnökség tagiainak a teľvezett időpontot nregelőzően |ega|ább tíz naptáľi Irappal lneg ke|l küldeni, ą
napiľendi javaslat pontos negie|ö|ésével. Az Elnökség iigyľendjét egyebekben maga ál|apítja meg.

(5) Az Ehlökség hatásköľébe tartozik:
a) az Egyestilet tagj aiľa kötelező lratáľozatok meghozatala,
b) azugytende|fogadása,
c) az eÍikai szabályok elfogadása,
d) tagfe|v étel jóváhagryása,
e) az, elnök utasítása a Közgyrilés cisszrhívásziľa,

"Đ döntés min<|elr olyan egyéb kéľdésbeno amely nern tartozik a Ktĺzgyrĺlés kizáľólagos hatáskörébe,

(6) Az Elnökségĺ tagjának rnegbízatása megszűnik halálávaĺ, lęmondásával és visszahívásäval. Äz Eln<ikség
időközben választott tagjának negbízatása a nráľ hivatalban |óvő tisztségviselök mandátumár,al egyezi5 időpontig
szóI.

(7) Az elnök köteles az Elnökség által. nteghozott hatáľozatokat a Határozatok Kt'nyvébe bejegyezni' A
Hatátozatok Ktirlyve oly rnódon tarta|lnazza a hatáľozatokat, hogy abból az Elnökség dÖntésének tartalnrą időpontja
és lratálya' illetve a döntést tánogatók és ellenzők szárnaľáuya (ha ĺehetséges szenlélye) nlegállapítható'

8.S

Az elntil<

(l) Áz Elnök a Közgyĺilés által, nyílt szavazással 5 év időtaľtanlrľa válasz.tott vezető tisztségvise|o, aki az
Egyesiilet szeľvęzetének képviseIetle cinálIóan jogosult vezetője.

(2) Az Elnök felaĺlat- és lratásköre:
a) az Egy esúlet adrnillisztratív szeľvezętének kialakítása és vezetése,
b) aKözgyťl|és és az Elnöksóg határozatainak végľelrajtása,
c) a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek előkészítése, összehívásaés levezetése,
d) azEgyesiilet képviselete hannadik szernélyekkel szenrben és hatóságok, illetve bíróság clott,
ą a Ktĺzgyíilós és az Elncikség hatáľozataiľól olyan nyi|vántaŕás vezetése, amelyből a vezető szerv

dontésének tarta|nra, időpontja és hatálya, illetve a dölltést tárnogatók és ellenzők számaúlnya és személye
megálIapítható,

'l) az éves beszáIno|ó tervezetének készítése, és jóváhagyás cé|jából a Kiizgyűlés e|é teljesztése"
g) aKozgyűlés és az Elntikség lratáľozatainak az Ä|apszabá|yban meglel<ilt lnódolr az éľintettekke| töľténő

közIése.

(3) Az elnök helyettesítését az alęlnök látia el.

e.$

A titkáľ

(l) Á titkár a?- Egyesület adnrínisztratív és nyilvántar'tási feladatainak ellátásával megbízott személy'

(2) A titkárt a Kĺĺzgytllés az Egyestilet tagiai közĺil nyĹItszavazással választja 5 év időtaľtamľa, A titklaľ az
EgyesĹĺ l et tisztségvíselőj e' A ti tká ľ tagsa az eI n ciksé gnek.

(3) Á titkáľ feladatai,jogai és kotelezettségei:
a.) a tagok és a pártoló tagok nyilvártar1ásának vezetése'
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b') aKozgyulés, valaminĺ az clllökség ülésęinck előkészítése, a neghívások elintézése
c.) a tagdíjak beszédese és nyilvártaľtása,
d') az Egyesiilet egyéb pérrzügyeinek, vagyonálrak, eszlĺözeinek nyilvántaľtása és kezelése
e') a Határozatok Könyvének vezetése.

(4) A titkári tisztség megsziĺnik:
a.) az 5 év elteltével,
b.) lemondással'
c') közgyiilés áItali visszahívással, melyre a megválasztás szabályai az irányadóak,
d,) halállal.

10.s

A Fclĺigye|ő Bizottság

A bizottság IétszÁma3 fö, akiket a közgyiiltls választ 5 éves időtaľtamra'
A Felügyelő Bizottságnak egy elnöke és két tagja van.
Évente legalább egy iilést taľt, rnelyet az elnök az ülés előtt legatább 5 nappal írásbeli meghívóval köteles

összehívni' A meghívónak a napiĺendi pontokat is taľtalmaznia kelĺ. A bizottság határozatképes, ha tilésén

a tagok 2/3-ajelen van.
A FetÍigyelő Bizottság az ügyrendjét maga á||apitja nreg. A. hatźtrozatait egyszeriĺ szótöbbségge| hozzn,
szavazategyenlóség esetén az elnők szavazata diint.
A Felügyelő Bizottság ellenőľzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ennęk sorrín a vezeto

tisztségviselöktő| jelentést, a szeryezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet,

továbbá az egyesiilet könyveibe és iľataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A Feliigyelő_Bizottság tagsa az egyesület vezetó szervének iilésén tanácskozási jogga| ľészt vehet, illetve

tésztvesz, hajogszabály vagy a létesítő okirat ĺgy ľendelkezik'
A Felügyelő Biżotĺság köteles az intézkedésľe jogosult vezetőszelvet tájékoztatni, és annak <jsszehívását

kezdeményezni, ha arľTl szeteztudomást, hogy
- a szęrvezęt műkođése soľán olyalr jogszabályséftés vagy a szęÍvezet éľdekeit súlyosan sértő eselnény

(mulasztás) töľtént, melynek megszĺintetése vagy kiivetkezményęinek elháľítása az intézkedésľe jogosult

vezetőszerv döntését teszi szükségessé
'- a vezetó tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merrilt fel.

Ha az utajogosult szglY a tciľvényes nrrĺktidés helyľeállítása érdekében a sziĺkséges intezkedéseket nem

teszi meg, a Feliigyető Bizottság köteles haladéktalaľrul éľtesíteni a ttirvényességi felÍigyeletet eIIátó

szervet.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagsa, illetve könyvvizsgálója az a szemé|y, aki

a,) a vezető szerv elnöke vagy tag1a
b.) az egyesülettel a megbizatasán kívüli rnás tevékerrység kifejtéséľe iľányuló munkaviszonyban vagy

munkavégzésre iľányuló egyéb jogviszonyban all
c') az egyisulet cél szeľintijuttatásából részesĺil (kivéve a bárki által nregkötés nélkül igénybe vehető nenr

pénzbefi szolgáltatásokat, és az egyestilet á|ta| a tagjának a tagsági jogviszony alapjátt nyújtott, létesítő

okiratnak megfelelő cél szeľinti juttatást

d.) az a.).c.) pontban meghatáľozott személyek hozzźttaftozőja
e') a közhaśznú szervezet megszunését követő 2 évig nem lehet más közhasznit szervezet vezető

tiśztségviselőj ę łz a személy, aki olyan közhasznű szewezetnél töltött be (annak lllegszúnését mege\ózó 2

évben1egalább l évig) vęzętő tisztségď, amely az adozás ľendjéľől szóló törvérry szerinti kiztartozását

nem egyenlítette ki.
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1r.s

Áz Egycsülct míÍködósc ós gazdá|kodása

(t) Az EryesüIet nlint táľsadalln i szetvezęttevékenységét a nyilvántaľtásba vételrőĺ szó|ó hatźrozat jogerőre
enrelkedése napján kezdheti meg.

(2) Az Egyesĺilet tagdíjaiból, részśre jrittatott Íámogató befizętésekből és esetleges egyéb jövedelmekbőI
gazdálkoĺ|ik'

. í3) . - A tagdii összegót, befizetesének módját ąz E|nökség határozra meg az a|akuĺás évében fizotęnĺĺn tagdíj
kivételéve|' A tagok tagdíj-beíizetéseiröl az E|niikség a tagnyilvántaľtáshoz kapcsolódó nyilvántar'tást vezet. A tagok
a tagdíj megÍizrtésén tű| az Egyesület taľtoz"asaiért saját vagyonukkal nem felehrek.

(4) Az EgyesüIet a vagyonával tiná|lóan gazdálkodík, tartozásaiért saját vagyonával felel.
(5) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céIjáľa alapítottłĺk, és az Eryesület

gazdasáryi vállalkoási tevékenységet kizáĺő|ag nrfuod|agos jelleggot, a céljainak elérését elősegítendő módon
folytathat.

(6) Az Egyestilet működése fe|ett az ĺigyészség gyakoľol törr,ényességi fe|tigyeletet.

(7) Áz Egyestilet _ cé|jai megvalósítása gazdasági feltétę.leiuek biztosítiĺsa érdekében * gazdasági-váIlalkoási
tevékenységet is folytathat.

12.$

.Ąz Egyesĺilet képviseleÍe

(1) Az Egyestiletet az elnök, illeĺve bizonyos esetekben a KözgyűIés által eľre felhatalmazott elnĺikségi tag
önálIóan képviseli, a (2) pontban fogla|t kivétellel.

(2) Az Egyestilet banksámlája fe|ętt az elnök és az Elnökségnek a KözgyÍĺlés áItal kijelölt násik tagia
egyĺittosen jogosuIt rendelkezrli.

t3.s
Közhasznúsági nyi|atkozatok .

(l) Az Egyesĺilet aza|ábbi cél szeriuti közhasznli tevékenységeketvégzi (|997. évi CLVI. töľvály 26. $ c.)
szerinĘ 2',4,,5.' 12., 14,, 15,,20.,23, pontjaibarl foglaltak):

- szociálistevékenység, családsegĺtés, időskoľúak gondozása,

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeľetteľjesztés,

- kultuľális tevékenység,

- olllberi és ál|ampolgári jogok védelme,
- sPort, a mutkavisz-onyban és a polgári jogi jogviszony keľetében megbízÁs a|apján folytatott
sporttevékenység kivételével,
. közľęlrd és kö'zbiztonság védelme' önkéntes tĺizoltás, mentés' kaĺasztľófa-elháľítás
- közhasznú szęrvęzetek szánlára biztosított _ csak közlrasznú szęrvęzętęk álĺal igénybe vehető -
szo1gá1tatások
_ biinmegelő zés és la|dozatvódelen

(2) Az Egyesület ňgziti, hogy a töľvényben és' jelen alapszabályban ňgzíteÍt közhasznú tevékenységet fo|ýat,
továbbá biztosítja, lrogy tagiaín kíviil más is részesiilhet a közhasznú szolgáltatásaiból,

(3) Az egyesĹilet vállalkoási tevékenységet csak közhasznú céljainak negvalósítása érdekében, azokaÍ netn
ieszé|yeztetve végez,

(4) Az Egyesii|et lntiködésérol a kiilönjogszabályok előírásai szcľinti ĺizleti ktlnyveket ke|l vezetni és azokataz
ĺizletév végén le kel'| záľni. Az iJz|etév végével a képviselő az eg1ĺesiJ|et gazdálkodásárol a Közgyiilés szÁnáľa
Inérleget, a gazdálkodás eľedményéről vagyonkimutatást készít.
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(5) Az Egyesüleĺ köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékellységébő| száĺmarś

bevételoit és nĺfordításait elkülönítetterr lryilvárrtartaní, ôgyóbekbeIl a reá irtanyadó könyvvezetési szabályokat ke|l

alkalmazni.

(6) A Közryű|és kizaľólagos hatáskörcbe tartozik annak oldcintése, Irogy a keletkezeĺt nyeľeséget' il|etve annak

mělý részot hđgyan használjJfe| firyelemme| aľra, hory az Egyesĺilet tevékenységébő| szÁnnaző nyoreség nem

osztható fel, az csak ajelen a|apszabĺĺlyban rögzített tevékenységre foľdítható.

(1) Az EryesüIet közvetten politikai tevékenységet nem folytat, szervez-ete páľtoktól függetlell, és azoknak

arlyagi tánrogatást nem nyújt.

(8) Az egyesÜlet jelen szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az á|ta|a

v€gzettszolgáitates igénybevételének módját a Világháló útján is nyi|vánosságrahozza,

(9) A társadalnri szeĺÝez.ęt mĺikiĺdésének" szolgáltatásai igénybe.vételélrek nródját, valamint besámolóit

nyiŃanosság'ahozza'A nyilvánosságra hozatal nró-dja: az egyesĺilet székhelyén történő kifiiggesztés,

(10) A közhasznúsági je|entésnek tartalmaznia keĺl:
a) a szamviteli beszárnolót;
b) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
c) a cél szerintijuttaĺĺsok kinutatását;
di a kozponti 

-ktiltségvetési 
szervtői, az elkĹilönított állami pénzalaptól, a helyi Önkonnányzattó|, a

kisebbségi teleptilési onkorinányzattól, a 
j települési önkoľrnányzatok társulásától, az egészségbiztosítási

önkoľmányzattól és nindezęk szerveitő] kapott tálnogatás rnértékét

e) a közhasznri tevékenységről sz,óló ľövid táľta|mi bęszámolót'

( l l ) A közhaszrrúsági jelentésbe bárki betekinthet abból saját kőltségére másolatot készítltet.

(l2) Az iratokba való betekintés iráuti ígényt (kérelĺnet) írasban kell az elnök részéľe mogktildeni.

(i3) Az elnök köteles bá.mely jogszabály által felhatalmazott szęrv vary személy által.kéľt.iľatbetekintést

halaienalanu|; egyéb esetekben az lmtbetekintést kéľövel törĺént megá|ĺapodás szeľinti határidőben, ĺlletve

jogszabály vagy hatósági hatäÍoznt á|tal ęlőírt hataridöben teljesĺteni.

t4.$

Az Egyesiilet nregszĺÍnésc

(1) Az Egyestilet nregszűnik, ha a Közgyiilés a feloszlását vagy más társadalmi szęlvvel va|ó eryesülését

kimondja.

(2) ' Megszűnik továbbá az Egyesiilet, ameunyiben az aÍTa jogosult szeľv feloszlatja, illetőleg megszrĺnését

megállapítja.

(3) Az Egyesĺilet nregszŕĺnése esetén varyonát ęlsődlegesen a hitelezók kielégítéséľe kell fordítatti.

ls.$

Záľó rendc|kezések

(l) A jelen Alapszabályban nętn szabályozott kéľdésekben a Polgári Törvénykönyvľol szńló 1959. évi lV'
tiiľv"ény, az egyest|lsi jogról szóIó 1989' évi II. töľvény, illetve a további vonatkozl lratályos jogszabáIyok

ľendelkezései megfelelően iľányadók'

(z) Az Egyesiilet A|apszabä|yilt az a|apítő tagok a Budapesten, 20ll. decęmbęĺ 29-én napján taľÍott alaktr|ó

Közgyűlése egyhangŕl határozatta| jov ábagýa.

Budapest, 201 t, december 29.

#b/4/;r
Mákos-Miháíý( Jőzseť
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4. szátmű melléklet

Jegyzőkłinyv
K.ószĺilÚ: 2011. decelnber 29-éll, a Józsefváľos KözlriztonságáĺiľÍ Kłizhasznú Polgáľőr

Erycsĺilet alaktiló ülésén'

HclyszÍn: az egyesület székhelye, l 08 1 Budapest, Népszínhá zu. 49.

Jelcn vaĺnak: az egyesületi tagokacsatoltjelenléti ív szerint

NapirendÍpontok: 1') A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növeléséľe,
nyugalmának biztosításáa alapítandó Józsefuáľos Közbiztonságáért Közhasanú
Polgaľőr EgyesüIet megďakításának kimondás\ az egyesület a|apszabá|yźĺnak
eIfogadása
2') Tisztségviselők megválasztása

í.ĺ;ffiťľil*#äůH*ň;,á'"
Hajdu László köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy az a|akulő közgyiĺlés levezetésével bízzĺk meg,
míg jegyzókönyvvezetĺinek Végh Jőzsef Jánost, hitelesítőnek és szavazatszĺímiálónak Lengyel Alexát és
Hajnal Alexarrdľat válasszák meg, lnajd javaslatot tesz a napiľendí pontokľa a fentiekkel egyezően.

Bevezető beszédében elóađja, hogy az egyesüleĺte alakulás szÍikségszeľiivé vált, mely Brrdapcst 8. ker.
ktĺzigazgatási teľületén lakók biztonságérzetének növelését, nyugalmának bíztosítását cé|ozzameg,

Ezt követően az alakuló közgyűlés egyhangúlág,nyiltszavazással nreghozta a

I/2001I. (ilI. 29) sz. hatórozatdt:
A közgyíÍIés levezető clnökćnek Hajdŕt Llźsxlót, jegĺzőklinywezetőnek Végh ůízsef ránost, hitelesítőnek
ěs sł,avazatszáłnláIlŕnak Lenglel Alexát és llĺljnal Alełgndľát vdlcšztjn meg, míg a tdrgyalantló
napirendi n apiľendet az előterjesztés sel egjłezően fogadta eI.

I'evęzętő elnök isnrerteti az a|apszabá|y tewezetét, azza|,hogy az egyesiilet közhasznúsági fokozatot is
szęľetne megszerezni annak ľeményéberr, lrogy ezáltal szélesebb lehetőségek nyíljanak megaz egyesületi
munka előtt rninden tekintetben.

Kérdés, észľevétel nem lévén a levezető elnök szavazásra Íeszi fel ajavaslatot, majd az alakuló közgyiilés
egyhangúlag, nyÍlt szavazással meghozta a

2/2001L (ruI.29) sz. hatdľozłtdt:
Áz alakuló kiizgyíĺlés egýhangúIay kí'monĺIja ĺ róaeJvóros Kiizbiztonságáért Kłjzha.łznú Polgĺirćír
Egyesiilet megalakullísłít, tovltbbá elfogadta az egyesíllet alapszabálydÍ.

Ezt követően a levezető elnökjavaslatot tesz a tisztségviselők szernélyéľe'
Elnök: Mákos.MiháIyi József
Kéľdés, észľevétel nem lévén szavazásra teszi fel a javaslatot, majd az alakuló közgytĺlés egyhangúlag,
nyí|t szavazással nleghozta a

3/2001I, (XII, 29,) sz ltĺtórozatát:
Az alakulő közgyíÍlés egyhangúI'ag elfogadÍa az egyłesiłIet clĺtijkének Mókos.Mihdlyi Jóaefet (sxiil.:
CegIéĺI' 1976,05.10.; sa ig. ,ľz... 334517MA; a, n.: Tĺjth Jalíanna BoľbdlĄ 1084 Budapest, Bacsó BěIa u.

6. 2/I. sz ahtti lakost, 5 éves iĺIőtaľtamra, akĺ cglidejíĺleg ĺz e$ogafui nyÍIatkozatdt atĺÍíľĺa.

Ezt kővetően Mákos-Mihályi József javaslatot tesz az elnökségi tagok (alelnök. titkáľ) és a felĹigyelő
b izottsági tagok (el nök, tagok) ny i|t szav azással töĺénő megválasztásáľa'
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Az elnökség; a|elnök: I{ajnal Alexarrdra
tiĺkár: Végh József J:ĺrlos
tagok: Tľinder Éva és Nagy Imľe

A fbliigye|ő bizottság elnöke: Hajdú LászIó
tagiaí: Lengyel AIęxa és Tényi Imre

Valamennyien kijelentik, hogy jelölésüket köszö,nettel elfogadják, és erejĺikhöz méľten aktĺvan ľészt
kívárrnak vęnni az egyesület nrurkájában.
Kéľdés, észľevétel nem lévén Máłosi.MiháIyi József szavazásta teszi fel a javaslatot, majd az alakuló
közgyíĺlés egyhangúlag, nyi|t. szavazással nreghozta a

4/200IL (XII. 29,) sz. hatdľozatót:
A közgłíĺlés egłhcngúIag elfogaĺIta az eglesÍłlet
- alelniikének: Hajnal Alexąndrdt (szíłI.: Budapest, 1977.l0,16.; sz.ig, sz,: AP263850; a, n.: Kovĺźcs Évĺl
Mđľia; Iakcím:IQ$4 Budapest, Víg u. 28. 3/4.)
--titkórdnak: Végh József Jĺínost (szliL: Budapest,I965.03.30,; sz, ig. sz.:183t62MA; a. n.: Szĺłcs
Teľézia; Iakcín: I089 Budapest, KlźIyáľia tér13. 1/6.)
- Íagoknak: Tľinder Évát Tri'nder Évlit (szltL: Nagłatiúd,t978.10.07.; sł, ig. sz: ÁF266524;
u-n.:Latgłndr Eľika, Iakcím: 8861 Sxepetnek, Áľany JłÍnos u.II,) és Nagł lmiét 6zĺil: Budapesi,
1986,02,20.; a, n.: Tamas Judií; szem. ig, sz.; 959104 I'A; lakeím: 1046 Butlapest, Lahner GyiiľgJl u,
1/D.)' tovdbbđ
a fel tigłelő b Ízoťłsdg ehi) kě nek:
- HajcllÍ Lászĺót (szlil.: Szeghalom,1978.07.02.; sa ig. sa:033700BA; ĺt. it.: Faľdltki Rąóza; Iakcĺm: 5520
Szeghalom, B ajcsy-Zs ilinszkÍ u. 4 4/2.)
- tagoknak: Lengłel ÁlexĺÍí (szĺiL: Székeýhérwźr,t9iĺ.I2,23., titlevél sz,: BBI558218i a. n,: Bozai Rita;
Iakcím:]083Busapest, Baross u,II5.10/41.) ćs Tćnyĺ Imrét (szii[.: Szeníes,I980.10.25.; sz, ig. sz.,:
845776LA; a.n,: Csató Edít Lenke,Iakcftn:1084 Budapest, Tavaszmező u. 8.1/3.)
Fent nevezeĺtek az elfogaĺtĺí nyilĺltkozaíukat 5 ěves időtartamra altútľtlźk.

A 3. napírendi pont keľetében Mákos Mihály József elnök isnreĺeti, hogy ďútoz, \logy az egyesület
ntűködni fudjon, meg kell teľemteni az,ahIrcz szĺlkséges anyagí foľľásokat, amely jelenl"g még a,
egyesületí tagok tagdíjábóI fedezhetők' A tagdíj mértékére évi 1 .000,- Ft.ot javasol.

Kérdés' észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a javaslatot, majđ az ďakuló közgyĺilés egylrangúlag,
nyílt szavazással meghozta a

5/2001 1, (XII, 29,) sz. hatdrozatát:
A közg1łĺtlés a tagdíj méľtékćt 2012. évre t.000,- Fĺ-ban hatúľozza meg, melynek esedékessége kirglév
január 15. napja.

Ezt követően a |ęvęzető elnök a tagok kérdéseiľe válaszolt, ĺIletőleg az egyesület előtt álIó feladatokat
vázo|ta, Elmondja, hogy az egyesület bevételei a tagdijakból, támogatásokból, egyéb beÍizetésekből,
esetleges páIyázatipénzekből képződnek. Kiadástjelent az egyesület megalakulásával Ŕapcsolatos köItség,
a kĺĺnyvelés, a számlanyitás és számlavezetés, valamint az egyéb adminisztativ költségek.

További 
'naRirendi 

porrt, észrevétel, javaslat, hozzászó|ás nem lévén az ełrrök megköszöni a tagok
megjelenését és az egyezöjegyzőkönyvęzéŚ mellett a közgyűlést bezárja.

- k.m.f. -

ł'ú'4^,-ťi,
ľIajdu Lásż|ó
levezető elnök

)a$},ą,c p-*
Végh JózsefJános

Ą,-łĺ/Ą
Lengyel Alexa

hiteIesítő

uŁ4'"-( AÉ,k"-"\*
Hajňal ÁIexandra

bitelesítőjegyzőköllyvvezetó
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