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1. §
Az Egyesület adatai
Az Egyesület neve: Pollackos Diákokért Egyesület
Az Egyesület székhelye: 7622.Pécs, Batthyány utca 1-3.
Az Egyesület működési területe:
az Egyesület működése kiterjed Magyarország egész területére.
Az Egyesület jogállása: önálló jogi személy.

1.)
2.)
3.)
4.)

2. §
Az Egyesület célja és tevékenysége
Az Egyesület célja a Pollackos diákok segitése. Az iskolai tanulmányaikkal, a
szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatos programokat támogassuk, felkaroljuk a
rászorulókat, valamint támogassuk a pedagógusokat a programszervezésben és a
pályázatirásban.
2.)
Az Egyesület tevékenysége keretében szakmai, kulturális, sport területen működik
közre a Pollackos diákokért.
3.)
Az egyesület tevékenységei:
- kulturális tevékenység
- kulturális örökség megóvása, s ezzel kapcsolatos programok
- környezetvédelem
- hátrányos helyzetű diákok esélyegyenlőségének elősegítése
- gyermek és ifjúságvédelem
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- műemlékvédelem
- a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
1.)

Egyesület elsősorban a következő gyakorlati tevékenységeket végzi:
4.)
5.)

kulturális rendezvények szervezése, kulurális programokon való részvétel támogatása
tehetség gondozás, felzárkóztatás
szakmai programok, versenyek szervezése, és tanulmányutak szervezése
közösségépítő, szabad idős tevékenységek
sport rendezvények szervezése és a diákok részvételének támogatása
iskolai bemutatkozó kiállitások, rendezvények szervezése, lebonyolitása
kimagasló tanulmányi és kulturális tevékenységű diákok támogatása, jutalmazása
Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami,
társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek
segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése
érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet
folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.
3. §
Az Egyesület tagsága

1.)

2.)

3.)

Az Egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik.
A tagok felvételéről – írásbeli felvételi kérelmük alapján – az Egyesület Elnöksége
dönt. A tagsági jogviszony kezdete az Elnökség által a tagsági felvételről meghozott
határozat napja. Az Elnökség a határozatát a felvételi kérelem benyújtásától számított
maximum 60 napon belül hozza meg és írásban (postai úton vagy emailben )
megküldi határozatát a felvételét kérő tagnak.
Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát
és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület
munkájában, valamint fizeti a tagdíjat.
Az Egyesület rendes tagja
a.

részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a
Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet,
véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;
b. ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására; indítványt
tehet a Közgyűlés napirendi pontjaira;
c. felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről a testületi szervek
vezetőitől és a tisztségviselőktől,
d. választhat, illetve választható az Egyesület elnökségébe és egyéb (ad hoc)
ügyintéző vagy képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire; a 18. életévét be
nem töltött rendes tagok választanak és választhatóak az életkori
sajátosságaiknak megfelelő tisztségre,
e. betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;
f. a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és
rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti;
g. igénybe veheti az Egyesület által nyújtott kedvezményeket.
h. Vezető tisztségviselővé választható amennyiben legalább korlátozottan
cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal
érintett ügycsoportban korlátozta, és a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva
a magyar állampolgár tag, vagy aa szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben
meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik,
vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású,
illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei:
a.

4.)

köteles megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok
rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait;
b. köteles teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként
elvállalt feladatait, és tőle elvárható módon elősegíteni az Egyesület
célkitűzéseinek a megvalósítását;
c. köteles a tagdíjat késedelem nélkül befizetni.
Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület
Alapszabályát elfogadja, és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A pártoló
tag, illetve képviselője tanácskozási joggal vehet részt az egyesület szerveinek
döntéshozatalában, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs, az Egyesület

nyilvántartásába nem tekinthet be, közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés
összehívására nem jogosult, az egyesületet a vagyoni támogatáson kívül más módon
nem támogathatja.
5.)
6.)

7.)

8.)

9.)
10.)

Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen
gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.
A tagsági viszony megszűnik:
a. a tag halálával illetve megszűnésével;
b. az Egyesület megszűnésével;
c. a tag kilépésével;
d. a tag kizárásával.
Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül
a. azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével és az
elnök írásbeli felszólítására 90 napon belül sem fizeti meg a tagdíjat. A tagdíj
megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag
kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját
hibájából nem fizette meg a tagdíjat;
b. azt a természetes személyt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó
szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.
Az elnökség az elnök írásbeli felszólítására 90 napon belül sem fizető tagot a
fizetésre megadott határidőt követő 15. napon törli a tagnyilvántartásból. Erről a
tagot az elnökség írásban értesíti. Az elnökség a tag ellen a bíróság jogerős és
végrehajtható szabadságvesztés büntetést és közügyektől való eltiltást kimondó
határozatáról való tudomásszerzést követő 5. napon törli a tagnyilvántartásból.
Erről a tagot az elnökség írásban értesíti.
A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül az Egyesület
Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.
A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és
tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.
A tag kilépési szándékát az Elnökséghez kell, hogy írásban bejelentse. A kilépő tag
kilépettnek tekinthető az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával. Az
Elnökség a következő Közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket a lemondott tag
személyéről.
A tagdíj az alakulástól 1.200.-Ft /év. Későbbiekben az Elnökség javaslatára a
Közgyűlés módosíthatja, állapíthatja meg a tagdíjat.
A tagdíjak a tárgyévre előre esedékesen fizetendőek az Egyesület bankszámlájára
történő átutalással, csekken, illetve készpénzes befizetéssel. A tagdíjat a tagsági
viszony keletkezésekor köteles befizetni tag az Egyesület számlája alapján a
belépéstől tárgy év december 31.-ig , a tört évre vonatkozóan egy összegben az
egyesület pénztárába. A további tagdíjak vonatkozásában tag a tárgy év 06.
hónapjának 31. napjáig köteles egy összegben befizetni Egyesület számlája alapján
annak pénztárába a tárgy évre vonatkozó tagdíjat.
4. §

1.)

Az Egyesület szervezete és tisztségviselői
Az Egyesület szervezeti felépítése:
a.

Közgyűlés,

b.
2.)

Elnökség,

Az Egyesület tisztségviselői:
az elnök és 2 elnökségi tag.
5. §
Közgyűlés

1.)

2.)
3.)

4.)

5.)

6.)

A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A
Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok
közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére levélben, faxon vagy emailen meghívót kell küldeni legalább öt munkanappal a Közgyűlés időpontja előtt.
A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt
Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem
határozatképes.
A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a
jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt Közgyűlés a
jelenlévők számától függetlenül csak abban az esetben lehet határozatképes, ha erre a
tényre, erre a jogkövetkezményre előzetesen a meghívóban felhívták a tagok
figyelmét. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az
ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni
a Közgyűlést.
A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata.
A Közgyűlést össze kell hívni:
a.
ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt;
b.
ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek;
c.
ha a felügyeleti szerv a Közgyűlés összehívását elrendeli.
d.
ha a bíróság elrendeli.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok teljes tagságának több mint a fele
személyesen vagy képviselője útján jelen van. A határozatképtelenség miatt
elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok
számától függetlenül. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül
csak abban az esetben lehet határozatképes, ha erre a tényre, erre a
jogkövetkezményre előzetesen a meghívóban felhívták a tagok figyelmét.
A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is
megbízhat.
A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a jelenlévők száma, a
döntések tartalma és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya,
nyílt szavazás esetén a személye. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke és két, a
Közgyűlés által megválasztott tag hitelesíti.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.
b.
c.
d.

az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő
egyesülésének a kimondása.
az Alapszabály elfogadása és módosítása.
Elnökség tagjainak megválasztása.
tagdíj mértékének megállapítása.

e.

az Elnökség éves beszámolójának elfogadása legkésőbb a tárgyévet követő
év 150. napjáig.
f.
az Elnökség kizárást kimondó határozata ellen benyújtott fellebbezés
elbírálása.
g.
döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen
Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.
A Közgyűlés határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással
hozza. Minden tagnak egy szavazata van.
Az éves beszámoló jóváhagyása a Közgyűlés általános határozathozatalának a
szabályai szerint történik, egyszerű szótöbbséggel.
A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:

7.)

a.
b.

8.)
9.)
10.)

az Alapszabály elfogadásához, módosításához,
az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés
kimondásához,
c.
a tag kizárásával kapcsolatos határozatához.
Az Elnökség, valamint egyéb ad hoc tisztségviselők megválasztása jogszabályban
biztosított lehetőségnél fogva nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a
személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte.
Az Egyesület közgyűlése nyilvános, azon bárki részt vehet. A közgyűlés
nyilvánossága csak személyiségi jogsérelem, illetve az adatvédelmi törvény sérelme
esetén korlátozható.
Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi,
gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.
6. §

Elnökség
1.)
2.)

3.)

4.)

5.)

A 3 tagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából 4 éves
időtartamra.
Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök
hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha az Elnökség az ülésről
legalább 3 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban (levél, fax, email) értesíti a
tagokat, az ülés napirendjének mellékelésével.
Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább hárman jelen vannak. Az Elnökség
kizárólag az Egyesület tagjai közül kerülhet megválasztásra.
Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével
hozza.
Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készül, melyben fel kell tüntetni a hozott
döntések tartalmát, időpontját és hatályát, továbbá a döntést támogatók és ellenzők
számarányát, nyílt szavazás esetén személyét. A jegyzőkönyvet két jelenlévő
elnökségi tag írja alá. Az elnökség által hozott határozatokat be kell vezetni a
Határozatok Könyvébe.
A jegyzőkönyv elkészítéséért, és a hozott döntéseknek a Határozatok Könyvébe
történő bevezetéséért és az érintettekkel való közléséért az Elnök a felelős.
Az Elnökség feladata:
a.
b.

a közgyűlések közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – a
közgyűlés hatáskörének gyakorlása, az Egyesület működésének irányítása;
tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;

c.

6.)

a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a
Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;
d.
az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő
munka, az éves programok, költségvetés előkészítése;
e.
az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
f.
személyzeti munka irányítása; ügyintézők beszámoltatása;
g.
az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
h.
minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.
Az Elnökség tagjai feladatukat társadalmi munkában látják el, igazolt költségeik
megtérítésére jogosultak.
7. §
Az Egyesület Elnöke, az Elnökség tagjai

1.)
2.)

Az Elnökség tagjai közül 4 éves időtartamra megválasztja az Egyesület elnökét.
Az Elnök feladata és hatásköre:
a.
b.
c.

4.)

5.)

az Egyesület tevékenységének irányítása;
a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség
hatáskörébe tartozó kérdésekben;
d.
a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
e.
kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
f.
irányítja az Elnökség munkáját;
g.
vezeti az Elnökség üléseit;
h.
önállóan képviseli az Egyesületet;
i.
intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
j.
összehívja az Elnökség üléseit;
k.
vezeti az ügyintéző apparátust;
l.
irányítja az Egyesület gazdálkodását;
m. utalványozási jogot gyakorol;
n.
gyakorolja a munkáltatói jogokat;
o.
minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.
Az Egyesület elnökségi tagjainak feladatai:
a. az Elnök távollétében ellátják az Elnöknek a 3.) pontban meghatározott
feladatait;
b. az Elnök helyettesítése esetén az Elnökség tagjai közül bárki önállóan jogosult
az Egyesületet képviselni.
Az elnökségi tagság megszűnik:
a.
b.
c.
d.
e.

a mandátum lejártával,
az elnökség felé írásban történő lemondással, a lemondás benyújtásától
számított 30. napon,
halállal,
tagsági jogviszony megszűnésével
visszahívással.

Ha az Egyesület tagjainak több mint egyharmada – az ok megjelölésével – írásban
bizalmatlansági indítványt nyújt be bármely elnökségi taggal szemben, akkor az
elnök köteles 30 napon belüli időpontra a közgyűlést összehívni, és a témát
napirendre tűzni. Kezdeményezni lehet az elnökségi tag visszahívását, ha
a.
b.
c.

magatartása az Egyesület alapszabályával ellentétes,
magatartása az Egyesületet vagy annak céljait veszélyezteti,
feladatait bizonyítottan nem, vagy nem kellő gondossággal látta el.

Ha a bizalmatlansági indítvány az elnök személyére is vonatkozik, akkor annak
tartalmaznia kell az új elnökjelölt megnevezését. Az indítvány elfogadása esetén
egyúttal az új elnökjelöltről is dönteni kell. Az elnökségi tag visszahívását
napirendjére tűző közgyűlésre a visszahívni kívánt vezető tisztségviselőt a napirend
ismertetésével meg kell hívni. A határozat meghozatala előtt lehetőséget kell
biztosítani arra, hogy az érintett elnökségi tag védekezését és álláspontját a
közgyűlés előtt ismertesse. A bizalmatlansági indítvány akkor tekinthető
elfogadottnak, ha a közgyűlésen jelen lévő tagok több mint kétharmada egyetért
azzal. Ha a közgyűlés az elnök személyét nem érintő bizalmatlansági indítványt
fogad el, akkor az elnök köteles új jelölte(ke)t állítani. Az ilyen módon
megválasztott elnökségi tagok hivatali ideje megegyezik a leváltott elnökségi tagok
hátralévő hivatali idejével. A leváltott elnökségi tag hivatali ideje a helyére jelölt
elnökségi tag megválasztásáig tart.
8. §
Az Egyesület vagyona és gazdálkodása
1.)
2.)

3.)
4.)
5.)
6.)

Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából
a Közgyűlés elé terjeszt.
Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
a.
tagdíjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg;
b.
magán és jogi személyek támogatásai;
c.
az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
d.
egyéb bevételek.
Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően –
nem felelnek.
Az Egyesület a céljának elérése érdekében jogszabályi keretek között vállalkozási
tevékenységet folytathat, az ebből származó bevételének megállapítását a civil
szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.
az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az
Alapszabályban megjelölt tevékenységre kell fordítania.
Az Egyesület tisztségviselőit, támogatóit és az önkénteseit, valamint e személyek
hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások,
valamint a tagnak a tagsági jogviszony alapján az alapszabály szerinti cél szerint
nyújtott juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

7.)
8.)

Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli. Az Egyesület bankszámlája felett az elnök
önállóan, míg távolléte esetén a másik két elnökségi tag együttes aláírásával lehet
rendelkezni.
Az egyesület adománygyűjtő tevékenységet folytathat. Az egyesület nevében vagy
javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek
zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével és az
adománygyűjtés csak az egyesület írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az
egyesület részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított
könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.
9. §
Döntések közlése, nyilvánosságra hozatali szabályok

1.)
2.)
3.)

A Közgyűlés és az Elnökség határozatairól az Elnökség a határozatban érintett
tagokat postai úton, vagy e-mail formájában közvetlenül értesíti.
A közgyűlési és az elnökségi határozatok az Egyesület székhelyén lévő hirdető táblán
közzétételre kerülnek.
Az Egyesület a működéséről, a szolgáltatások igénybevételének a módjáról, a
beszámolói közlésekről a az Egyesület székhelyén lévő hirdető táblán keresztül nyújt
bárki számára elérhető tájékoztatást.
10. §
Az Egyesület megszűnése

1.)

Az Egyesület megszűnik, ha:
a.
b.
c.
d.

2.)
3.)
4.)

az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,
a bíróság feloszlatja,
a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság
megszűnteti vagy megállapítja megszűnését,
e.
a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az
egyesületet a nyilvántartásból törlik.
Az 1.) bekezdés b)-e) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül
szűnik meg. Az 1.) bekezdés b) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást
kell lefolytatni.
A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben
lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét
a bíróság megállapította.
Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód
nélkül megszűnt egyesület - hitelezői igények kielégítése után - megmaradt
vagyonát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani
és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni.
11. §

Vegyes és záró rendelkezések
A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 61-64.§-a, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok és a
közgyűlési határozatok az irányadóak.
Kelt: Pécsen,2013-11-11-én

…………………………………………..
Bakosné Papp Andrea
az Egyesület elnöke

…………………………………
Benkő Éva
az Egyesület elnökségének tagja

…………………………………
Gróf Gabriella
az Egyesület elnökségének tagja

A Pécsi Törvényszék 14.Pk.60.061/2013/2. számú hiánypótlást elrendelő végzése alapján a
2013.11.11.-i Közgyűlés által elhatározott módosításokkal – mely módosítások alapján az
Alapszabály 3§ 3.)d, 3§.4.) és 3§ 7.), 3§.10.), 5§ 3), 7§ 5) és 8§ 4) pontjai módosultak –
egységes szerkezetbe foglaltam.
Igazolom, hogy az Alapszabály tartalma mindenben megfelel a módosításokkal hatályos
tartalomnak.
Ellenjegyzem Pécsen, 2013-11-11.-én:

