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Gyulai Civil Szervezetek Szövetsége (a továbbiakban:"Szövetség") tagjai a Polgári
TÖrvénykönyv, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szewezet működéséről és támogatásáről szőlő 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései
alapján a Szövetség alapszabáIyát az alábbiak szerint módosítottákhatfuozták és fogadták eI a
20 12.

o

któb er 02. napj án tartott köz gyűl

é

siikön.
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RENDELKEzESEK

Neve: Gyulai Civil SzervezetekSzövetsége
Rövidített neve: GYCSZSZ
Angol neve : Association of Gyula Town Civil Organisations
Székhelye: H 5700 Gyula, Esze Tamás utca 2.

J.

Mtíködési területe: Országos és Nemzetközi

4.

A

Szövetség jogállása:

A

szövetség

rendelkező közhasznú, szövetsége.

a civil

szervezetek

jogi

szeméIyiséggel

A

társadalmi szervezetek nyilvántartásában a Megyei Bíróság áItal2266. tételszám alatt
2003. szeptember hó 18. napján bejegyene.
bIémája, béIye gzőj e é s honlapj

§B
E
,;

Honlapj

a :

a

:

www.gycszsz.hu.hu

BéIyegzője szögletes: ,,Gyulai Civil Szerv ezetek Szövetsége,

57

00 Gyula, Esze

T.

u.2"

il.
A SZÖVETSBC CEUA, TEVEKENYSEGE, FELADATAI

6.1
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É
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célja: A szövetségbe tömörülő

civil szervezetek tevékenységénekösszehangolása,
helyi, kistérségi,megyei, regionális, országos és nemzetközi megjelenítése,szervezeti életük
és munkájuk elősegítése, érdekeik képviselete . Az értékekápolása és átörökítése, a társadalmi
fej lődés sokoldalú szolgáIata.
Célja eléréséért
együttműködni kész minden törekvésében hasonló, a lakosság érdekében
munkálkodó civil szervezetekkel, önkormányzatoLrkal, az áIlami szervekkel, szewezetekkel
valamint a határainkon túli szervekkel, szeívezetekkel. A szövetség tartózkodik minden
szélsőségtől. A GYCSZSZ választott tisztségviselői nem lehetnek egyidejűleg politikai párt
alkalmazottai. Működése és megnyilvánulása nyílt és demokratikus, a munkája szervezett.
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7.1
A szövetség az alkotmányosság, a demokrácia a jogállamiság és a nemzetközi
normiák alapján végzi tevékenységét.Erősíti működési területén a helyi az egyéni és a
közösségi autonómiát, a civil szewezeteket és mozgalmait. Elősegíti a lokális és nemzet
összetartozás tudatmélyítését,
a polgári fejlődését, a nemzetí, az eurőpai és az egyetemes
emberi értékekérvényesülésétés gyarapítását Ervényesíti az alapvető emberi és polgári
jogokat, a szuverenitást és a szolidaritást az egyén és a közösség életébenegyaránt, óvja és
fejleszti a működési területén a kulturális értékeket,az itt élő népek és nemzetiség kultúráját
elfogadva és támogatva más elvek és szokások érvényesülését.Szorgalmazza az
önkormányzati és állami kötelezettségek megvalósítását, az önkormányzatokés a lakosság
jogainak és kötelezettségeinek kölcsönös érvényesüléséta demokratikus, a polgári fejlődés
vonalán.
Elősegíti a humán, a szociális, az egészségügyi, kulturális és sport szolgáltaások minőségi
javítását, közreműködik a lakóközösségek természeti értékekemberibbé tételében,a
társadalmi devianciák mérséklésében.

A

szövetség civil házat mtú<ödtetet, továbbá bármely cél szerinti juttatását pályázathoz
kötheti. Ebben az esetben apályazati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből
- az eset összes körülményeinek mérlegelésével- megállapítható, hogy a pályázatnak előre
megJtatározott nyertese van (színlelt páIyánat). Színlelt pályázat a céI szerinti juttatás alapjául
nem szolgálhat.
A páIyáaat kiírására az elnökség jogosult. A páIyáaati feltételeket a szövetség honlapján
(www.gycszsz.hu.hu), valamint Gyula Város hetilapjában (Gyulai Hírlap) kell közzétenni, a
pályézati határidő kezdetének és lejártának pontos megjelölésével.
A benyújtott pá|yázatok elbírálására az elnökség jogosult. A pályázatát benyújtőkat az
elnökség köteles döntéséről írásban értesíteni.
III.

A SZÖVETsnc

§

8./

A

racsÁc

tagság jellege lehet:

a.
b.

rendes tag
pártoló tag

9.1 A

szövetség rendes taga az abírőság áItal nyilvántartásában vett jogi személyiségű
civil szervezet, amelyek belépési nyilatkozatát a szövetség elnöksége elfogadja. Az elfogadás
feltétele továbbá az alapszabályok kölcsönös elismerése, elfogadása és a tagsági díj vállalása.

Pártoló tag lehet az a civil szervezet, amely a szövetség a|apszabályával és céljaival egyetért,
és hajlandó az egyittrnűködésre, és a tagdíjatmegftzeti. A pártoló tagok egyedileg vállalt
tevékenységükkel, illetve anyagi hozzájárulásukkal segítik a szövetséget céljai elérésében.

t
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10./ A szövetségi tagsági viszony megszűnik:
- kilépóssel,
- kizárással,
- atagmegszűnésével,
- atagtörlésével.

A

tag kilépésszándékát a szövetség elnökéhez írásban jelentheti be. A tag kilépésérőlaz
elnök tájékoztatja az elnökséget, illetőleg a tagok személyébenés számában bekövetkezett
változásokról évente egy alkalom mal a közgyűlést.

Az
l.

L

elnökség a tagdíj fizetési kötelezettségét elmulasztó tagot köteles írásban, legalább 15
napos fizetési határidővel felhívni kötelezettsége teljesítésére.Amennyiben a tag a
felhívásnak nem tesz eleget, az elnökség a tag tagsági viszonyt törléssel megszüntetheti. A
törlésről az elnökség köteles határozatot hozni és azt írásban közölni a taggal. A tag a
határozattal szemben a kézbesítéstkövető 15 napon belül a szövetség közgyűléséhez
fellebbezést nyújthat be.
tag tagsúgi viszonya a törlésről szóló hatórozat jogerőre emelkedéséneknapján szűnik
meg.

A

A

szÖvetség tagtrát eljárás lefolytatása után meghozott írásbelí határozattal a szövetség
elnöksége ktzárhatja a tagok sorából, amennyiben a tag az alapszabályban meghatározott
célok megvalósításátveszéIyezteti és ilyen tevékenységetlát el.

A

tagot, illetőleg annak képviselőjét az elnökség írásban köteles értesíteni akizárási eljárás
megindításáről, amelyben meg kell jelölni az eljárás alapjául szolgáló okot.
A elnökség a kizárási határozat meghozatala előtt a tag képviselőjét köteles meghallgatni,
amelynek során biáosítani kell szánára, hogy védekeZésételőterjessze, sziikség esetén az
általa meg|elölt tanúk meghallgatásra kerüljenek. A tag és a tanúk meghallgatásáróI
jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnökség tagjainak, a tag képviselőjének, a tanúnak is
alá kell írnia.

A kizaúsíeljárást

tF

az elnökség határozattal köteles lezérni. Mind az eljárást megszi.intető,
mind a tagkizárását kimondó határozatot a tagnak írásban kell kézbesíteni.
A szövetség tagja a kizárást kimondó hatátozattal szemben - annak kézbesítését
követő 15 napon belül - közgyűléséhez fellebbezhet. A fellebbezést a közgyűlés soron
következő ülésénköteles targyalru. A közgnílés határozatát annak kézbesítését
követő 30
napon belül keresettel lehet megtámadni a Gyulai Törvényszék előtt.
Atag tagsági viszonya akizérást kimondó határozatjogerőre emelkedésének napján
szűnik meg.

IV.

TAGSÁGI JoGoK Bs rÖTBLEZETTSEGEK
11,.l Valamennyi szövetségi tag aIapvető joga és kötelessége saját önállóságának
maradéktalan fenntartása mellett, részt venni a szövetség tevékenységében,és sokoldalúan
érvényesítenia szövetségi tagságból eredő előnyöket,

í
F
l

F

r
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lehetőségeket.
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Aszövetségi rendes tagokjogai:
- részt venni a szÖvetség tartalmi munkájában, rendezvényein, a tevékenység
minden területén,
- tagjai egyben váIasztőkés választhatók,
- igényelheti a szövetségtől szervezete érdekeinek képviseletét és a lehetőségek
szerint se gítséget kérhet r endent ény eihez
- igénYbe veheti a szövetség lehetőségeit, jogi segítségetés képviseletet vehet
igénybe
- elvárhatja az &demi képviseletet a civil szervezetek és tömörülések fórumain, a

kormányzati, M önkormányzati kapcsolatok és érdekegyeztetéseksorán,
javaslatot, észrevéte|tnyújthat be, melyre a szövetség illetékes testülete érdemi

választ köteles adni.
- az alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint tészt vesz a szövetség vezető
szerveinek munkájában, a testületek tagsaira, a tisztségviselőkre személyi
javaslatot tesz, jelölteket állít.

L

Minden tag jogosult
feltüntetésére.

a

szövetség emblémájának használatára

és szövetségi

tagsága

13.1 A szövetség tag kötelességei:
A szÖvetség alapszabályának és az SZMSZ-nek betartása, támogatni a szövetség
tÖrekvéseit a lakossági érdekképviseletmegvalósíásában, a civil szervezetekkel töfténó
egYÜttműködésben, a társadalmi, közéleti szerepvállalásban, melyeket az Alapszabályban
rÖgzített célok megjelölnek, aközgyűlés által meghatározott éves tagsági díj megfizeiése.
A szÖvetség tag a szövetség valamennyi értékét,jogosultságát és érdekétmindenkor
megóvja, gyarapítja.

A pártoló

'
.
.

tagság jogai, kötelességei:

mindazt a jogot gyakorolhatja és azok a kötelezettségek terhelik mint a rendes
tagságot
a

a

pártoló tagnak csak véleményezésijogavan, nincs szavazati joga
pártoló tag, támogatói llozzájáruIást fizet.

V.

A GYULAI CIVIL SZERYEZETEK SZÖVETSÉcr,vr,zprŐ szBnvEI ES
TISZTSEGVISELŐI
I4.1

A szövetség szervei:
- közgyúlés,
- elnökség,

- ellenőrző bizottság

15.1 A

szövetség feladatainak megoldásában az elnökség áttat megbaott társadalmi
munkások, alkalmazottak, tiszteletdíjasok és eseti megbízottak vehetnek részt.
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Az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjai munkájuk

alapján tisáeletdíjban részesülhetnek,
amelyre javaslatot elnökségi tagok esetében az ellenőrző bizoítság, ellenőrző bizotíság esetén
a szövetség elnöke az elnökséggel egyetértésben tehet. Tisáeletdíj kifizetés csak a közgyűlés
hatírozata alapj án lehets éges.
l

6./ Összeferhetetlenségi szabályok:

A 2011. évíCD§{V. törvény 38. § (l) bekezdésénekrendelkezése értelmében:
A közgyűlés, valamint az elnökség, az eI|enőrző bizottság haározatának meghozatalában nem
vehet tésú.az a személy, aki vagy akinek közeli hozÁtartozőja, az áItala képviselt civil
szew ezet a hatérozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébkéntérdekelt.

Nem minősül előnynek a szövetség cél szerinti juttaüísai keretében a bárki által megkötés
nélktil igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szövetség által tagsának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatís.
A szövetség

vezető tisztségviselőjének minősül az elnökség és az ellenőrző bizottsúg tagjaL

A 2011. évi CLXXV törvény 39. § (1) bekezdésénekrendellrezése alapján:
A szövetség megszűnésétkövető három évig nem lehet a szövetség vezető tisáségviselője az
a személy, aki korábban olyan közhasznú szewezet vezető tisáségviselője volt - annak
megszűnésétmegelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélktil színt meg úgy, hogy az állami adő- és vámhatósá8nál

nyilvántartott adó- és vámtarto zását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az áIlalrrri adó- és várnhatóság jelentős összegű adóhiányt árt fel,,
c) amellyel szemben az áIlami adó- és vámhatóság üzletlezánís intézkedéstalkalmazott,
vagy üzletlezírást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az áIlarrli adó- és vámhatóságaz adőzás rendjéről szóló törvény
szerint felfiiggesáette, illetőleg törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt szernély köteles valamennyi érintett
kÖz]rasznú szervezetet előzetesen tájékoztatrtt arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szewezetnél is betölt.

A 2aIL évi CL§{V. törvény

38.§ (3) bekezdésének rendelkezése értelmében:
Nem lehet az ellenőrző bizottság etnöke vagy taga az a személy, aki
a) az elnökség elnöke vagy taga,
b) a szövetséggel a megbízalásán kívüli más tevékenységkifejtéséreiranyuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonybnt áll, ha jogszabály
masképp nem rendelkezik,
c) a szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a brárki által megkötés nélkiil
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a szövetség áItaI tagjának a tagsági
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti
juttatíst -, illetve
d) aza) - c) pontban meghaténozotlszenrélyek közeli hozzátarlozőja
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A Polgári Törvénykönyv 62.§ (5) bekezdésének rendelkezése alapjún:
A szövetség ügyintéző és képviseleti szervének tagja az|ehet,
a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a
bíróság a képviseletijoggal érintett ügycsoportban korlátozta, és
b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
c) aki
ca) magyar állampolgáí, vagy
cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáről eS
tartózkodásáról szóIó törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás es
tartózkodás jogával rendelkezik, v agy
cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény hatáIya aIá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve
tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

KOZHAS ZNUSAGI NYII-ATKOZATOK
17.1

A

szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más
sz övet s é g közhaszní szolgáltatás aib ó l.
L,

civil szewezet is

részesülhessen a

A

szövetség tagain kívül más civil szervezet ú,gy részesülhet a szövetség közhasznú
szolgáItatásaiból, hogy részt vesz a szövetség által szervezettrendezvényeken, előadásokon,
együttműködik célj ai megvalósításában.

A szövetség

áItal szewezett rendezvényeken, előadásokon minden érdeklődő résá vehet, azok
nyilvánosak. Az Óltala, vagy a tag és nem tag civil szervezetek dltal szervezetl előaddsokon az
egyes témókban jdfias előadókat biztosí,t.

A

szöveíségbe tömörülő civil szervezetek, valamint mós civílt szervezetek szdmdra a szövetség
biztosűja az óltala működtetelt civil hóz (5700 Gyula, Esze Tamds h 2.) ígénybevételétés
haszndlatdt, abban rendezvények szervezésétés lebonyolítúsót. A civil húz igénybevételének
lehetőségét, az egJ)es rendelvények megtartósának időpontjait az elnökség a szövetség
ho nlapj ón h irdeí mény be n köuéteszi.

A

szövetség a civilt szervezet tagok és nem tagok rendepényeiíanyagilag is tómogathaíja. A
tdmogatós iróntí kérelmet a rendezvényszervezők írósban kötelesek az elnökséghez benyújtani.
Az elnökség a tdmogatús nyújttísóról soron következő ülésén dönt, amelyrű írásban értesítía
re n dezvény szervezőj ét.

A

szövetség a tag és nem tag cívil szervezetek szómdra is tdmogatdst biztosít a működésük
előmozdítósóhoz, Íolyamatos tanócsaddssal segíti szervezeli életüket, tájékozlatóst ad a civil
moqalom aktuólis orszúgos és helyi célkitűzéseirű, segíti a civil szervezetek pdlyózati
any againak elkés zítését.

Az

elnökség folyamatosan köteles gondoskodni arról, hogl a szövetség szolgóltatdsairól és
rendezvényeiről a civil szervezetek értesüljenek, ezért azokról hirdetményt jelentet meg a helyi,
v úro s i Gy ulai Hírl ap b a n, r ésxv ételi fel h ív úss al e gl ütt.
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szövetség közhasznú működésének, tevékenységénekés gazdálkodásának legfontosabb
adatait, a testületi döntéseket, a szolgúltatdsai ígénybevételemódjút, valamint a vagyoni,
pénzüglli és jövedelmi helyzetérű készült éves beszámolót a szövetség honlapjún
(www.evcs?§?"hu.hd és a Civil Információs Portólon keresztül hoaa nyilvánosságra.

A

szövetség gazdasági-vélLalkozási tevékenységetcsak közhasznú céljainak megvalósítísa
c élok me gval ó sítás át nem v eszéIy eztetve vé g e z.

érdekében, a kőzhasznű

A

szövetség gazdálkodása során elért eredményétnem osztja fel, azt az alapszabáIyban
meghatározottköáasznútevékenységreforűtja.
A szövetség a vezető tisáségviselőt, a tétmogatőt, az önkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozőját - a bárki által megkötés nélkíiligénybe vehető szolgáltatások, illetve a
szövetség áItal tagJaíriak a tagsági jogviszony alapján nyújtotq létesítő okiratnak megfelelő
juttatísok kivételével- cél szerintijuttatásban nem részesítheti.

A

szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folyat, szewezete pártoktól fiiggetlen és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Közvetlen politikai tevékenység:a párt érdekében végzetl politikai tevékenység,az
orsz'aggyulési képviselői választíson történő jelöltallítís, a megyei, fovárosi önkorrrrányzat
képviselő-testiiletébe történő jelöltállíüás, az Eltőpai Parlament tagjának történő jelölés, a

megyei jogú vráros képviselő-testiiletébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése;
nem minőstil közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott
nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkorm:ínyzati képviselői választáson
történő jelölüíllíüís valamint a polgárrnester jelölése.

A szövetség a2O11. évi CLXXV. töwény

32.§ (4) bekezdés b) es c) pontjaiban, valamint a
feltételeknek megfelel, ezértkvékenységéheza
megfelelő erőforrás rendelkezésére álI, valamint megfelelő ársadalrni támogatottsága
kimutatható.
32. § (5) bekezdés c) pontjábanmeglatátozott

18.i A

szövetség közhasmí tevékenysége az alábbi jogszabályokban meghaláttozott
közfeladatokhoz kapcsolódik
:

A szövetség a civil szervezet tagjai által ellátott köáasznú tevékenységekhez
kapcsolódó bármely feladatot ellát, azt sziikség szerint koordinálj4 a tagok olyan köáasznú
tevékenységétsegíti, amely közvetlenül, v€y közvetve olyan közfeladathoz kapcsolódik,
amelyrŐl törvény felhatalrnazasa alapjan valamely állami szervnek vagy hely.
önkormányzatnak kell gondoskodnia. A szövetség tevékenységévelhozzá kíván járulni a
tírsadalom és az egyének közös sztikségleteinek kielégítéséhez.
19.1 A
-

fióbb közfeladatokhoz kapcsolódó tevékenységek és azokjogszabályi alapjai:

egészségeséletrnód segítésétszolgaló tanácsadás és az egészségiállapot figyelenrmel
kíserése(1997. évi L)O(X]II. tv. l 1. § (l) bek. a) pontja, 1997 . évi CLIV tv. 152. § (1) bek. a)
pontja, 88. § (2) bek. ba) pontja),
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- szociális tevékenység,családsegítés, időskoruak gondozása (1993. évi III. tv. 2. § a szociális

I

ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi
közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségéntúl - az állam központi szerveinek és a helyi
önkormányzatoknak a feladata),
- kulturális tevékenység,kulturális örökség megóvása, művészeti, közművelődési
tevékenység, tudományos tevékenység (A Nemzeti Kulturális Alapról sz6\6 7993. évi XXIII.
törvény 1. §-a értelmében a nemzeti és az egyetemes értékeklétrehozásának, megőrzésének,
valamint hazaiés határon túli terjesztésénektámogatása a kulturális alap célja,a9|2OO6.(Y.9.)
NKÖM rendelet a|apján az alapb1l támogathatók a kulturális örökségrród"1"--e1 kapcsÖlatoi
feladatok, a kulturális ágazat területére vonatkozó alkotások létrehozása, az I99O. évi LXV.
törvény 8. §. (1) bek. alapján a települési önkormányzat feladata a közösségi tér biztosítása, a
közművelődés, a tudomrányos és a művészeti tevékenység elősegítése ),
- természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem(1996. évi LIII.
törvény 56. §, 6I. §-ai az állami és önkormányzati feladatokat határozza meg a
természetvédelem területen, az áIlatok védelmérőlés kíméletérőlszóló 1998. évi XXVIII.
törvény, a környezet védelménekáltalános szabályairő| szőlő 1995. évi LII. törvény, a
kulturális örökség védelméről szőlő 200L évi LXIV. törvény az álIami és önkormányzati
feladatokat határozza meg),
- gyermek és ifjúságvédelem, magyaroíszág nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint
határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, sport, közrend ésközbiztonság(az I99O.
évi LXV. törvény 8. §. (1) bek. alaplán a települési önkormányzat feladata a helyi
közszolgáltatások körében különösen: a gyermek és ifiúságvédelemről való gondoskodás, a
nemzeti és etnikai kisebbségek jogai éwényesítésének
biztosítása, , a sport támogatása,
gondo skodás a helyi tűzvédelemr őI, a közbiztonság helyi fel adatairól).

20.1 A

b

F

szövetség működéséről, vagyoni, pénzÍjgyiés jövedelmi helyzetéről készült éves
beszámolójába, valamint a működésével kapcsolatosan keletkeaett valamennyi iratba bárki
betekinthet és arról (azokról) saját költségére másolatot készíthet.
Az érintett a betekintésre vonatkoző szándékát - az iratok pontos megjelölésével - írásban
köteles jelezrlt a szövetségnek. A szövetség a jelzést követő 15 napon belül, a székhelyén,a
szövetség elnöke, vagy az áItala megbízott elnökségi tag jelenlétébenbiztosítja az iratokba
történő betekintést.

A szövetségközgyűlésének, valamint elnökségi ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet.
A nyilváno

sság

jo

gszabályb an me glatár ozott e setekben korlátozható.

VI.

A

A

KözcyŰrÉs

közgytilés a szövetség legfőbb szerve, mely a tagszervezetek küldötteinek
összességébőI álJ. A közgyúlést legalább évente össze kell hívni. A közgyúlés tagszervezetek
küldötteinek a meghívott napirend feltüntetésével10 napos időközzel kell a meghívót
eljuttatni, valamint a szövetség internetes honlapján (www.gycszsz.hu.hu) isközzé tenni kell
21,.l

tenni.
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A közgtűlés ülései nyílvánosak.
Közgyűlést a szövetség elnöke hívja össze. A közgytilés levezető elnöke a szövetség elnöke.
A közgyílés hatélrozatképes, ha azon a szavazásra jogosult küldöttek több mint fele
megjelent. Ha a szabélyszerűen összehívott közgytílés határozatképtelen, a 30 napon belüli
időpontra, ugyanazon napirendi pontok tekintetében összehívott megismételt közgyúlés a
megjelent tagok számára tekintett nélkül hatétrozatképes,ha erről a tagokat az eredeti

meghívóban előre

A közgytilés

jegyzőkönyv
l"

megelőzően
közgyűlésen
A közgytilés

táj éko ztatták,

megnyitása után ki kell jelölni a jegyzőkönywezetőt, a tagok közül a két fo
hitelesítőt meg kell válasáani. Tisztségviselő váIasztás esetén a váIasztást
az elnökség három tagú jelölőbizottságot váIaszt. A tisáségviselő váIasztő
akőzgyúlés három tagű szavazatszedő- és számláIő bizottságot választ.
nyílt szavazássalhozzameg döntéseit egyszeni többségi szavazattaI.

Tisztségviselőket szintén nyíIt szavazással kell megválasáani 5 éves időtartamra a fentiek
szerint.

F
ft

22.1 A közgytílés a szövetséget érintő bármely kérdésben dönthet, de kizárólagos
hatáskörébe tartozik:
- az alapszabály elfogadása és módosítása,
- az elnökség elnökének, két alelnökének, titkárának és öt tagiának 5 évre történő
megv álasztása, illetve visszahívása,
- az ellenőrző bizottság elnökének és két tagjának 5 évre történő megválasrtása
illetve visszahívása,
- a szövetség éves beszámolójának elfogadúsa,
- a szövetség költségvetésének megáIlapítása és a zárszámadás elfogadása, a
költségvetés elfogadása,
- döntés az elnökségség előző évi munkatervének teljesítéséről,valamint a
tátgy évi munka-tervének megtárgyalása és elfogadása,
- a szövetség ellenőrzőbizottságabeszámolójának
megtárgyalása és elfogadása,
- a szövetség más egyesülettel történő egyesülésének kimondása,
- a szövetség feloszlásának kimondása,
-

döntés mindazon ügyekben, amelyeket

hatáskörébe utal,

-

elfogadja

3 5 Ol

-

a

20 1,L. (XII.

a jogszabály vagy

alapszabály a

beszámoló közhasznúsági mellékletét,amelynek tartalmát

3 0.

) Ko rm ány rendel

e

a

t határ ozza me g,

az elnökségi tagok és ellenőrző bizottsági tagok tiszteletdíjának megallapítása,
illetve elfogadása,
- az éves tagdíj megJtatározása,
- döntés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a

hatáskörébe utal.

A

szövetség éves beszúmolójdt (mérleget, eredmény kimutatúst, kiegészítő melléklete),
valamint annak közhasznúsági mellékletét az alapszabóly XII. fejezet 31. pontjában
meghatórozott tartalommal az azt jóvóhagló közglűlési meghívóval eglült írúsban kell

F
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megküldeni

a

küldötteknek,

amelynek hiányóban az éves beszúmoló jóvdhaglásúról

érvényesközgyűlési döntés nem hozható meg.

A közgnilés jogosult kitüntetést alapítani és adományozni, valatrtint az

eLlenőrző bizottságtól

és az elnökség bármely tagJátől a szövetséget érintő ügyekben tájékoúatást kérni.

A

közgytilés - erre irányuló elnökségi kezdeményezés esetén - a szövetség ,,tiszteletbeli
elnöke", vagy ,,tiszteletbeli elnökségi taga" kittintető címre határozatlan időtartamra olyan
személyt választhat ffieg, aki személyébenmegfelel az alapszabályban, valamint
jogszabályokban meglatározott tisztséget kizárő vagy összeférhetetlenségi szabályoknak. A
tisáeletbeli elnök és elnökségitaga szövetséget e tisáségéből eredően nem képviselheti.

A közgyűésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint

két hitelesítő tag ír aIá. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgytílés határozatát időpontját, és
hatáIyát, illetve a döntést támogatók és ellenzők szétmarényát.

A

szövetség közglűlésén meghozott határozatokról, döntésekrű az elnökség elnöke köteles
nyílv úntartdst ve zetni.
A ny ilv úntart ús t art almazza :
- a közgtűlés últal meghozott hatúrozatok számút és időpontját, hatályó|
- a hatdrozat teljes rendelkező szövegrészét, tartalmót,
- a határozatot elfogadó és ellenző küldöttek számarúnyát (a hatúrozatot ellenző küldöttek
dlt al képvis e lt t ag s ze rv e zete k me gj elö lés év e l),
- a végrehajtásértfelelős testület, vagl tisztségviselő megielölését, valamint
- a végrehajtús határidejét.

A közglűlés határozata últal éríntettszervezettel,

vagy személlyel, amennyiben a közglűlési
döntésnél nem volt jelen a hatúrozatot az elnökség elnöke köteles a közgyűlés megtartúsát
követő 8 napon belül írásban közölní A közgtűlés által meghozoű hatúrozatokat az
elnökség elnöke uglanilyen hatúridőn belül a szövetség honlapján (www.gvcszsL.hupont.M
hozza nyilvónossógra

r,

Az elnökség és afelügelő bizottstíg tíItal meghozott hatdrozatokról az elnökség elnöke és a
felüglelő bizottsúg elnöke köteles a fentiekben megjelölt szabdlyok betartósdval nyilvdntartást
vezetni és azokat nyílvónossdgra hozni.

23.1 Aközgyúlésbe történő küldött állítás elvei:

A szövetségi

rendes tagok küldöttei egyenlők és egyenrangúak, szavazatijoggal rendelkeznek

és választhatók.

A közgyűlésbe

a szövetségi tagok egy képviselőt küldhetnek. Egy küldött egy

tagszew ezetet képviselhet.

A tagok szavazati jogalapjánszámított egyharmadának írásbeli indítványára ok
indoklással 30 napon belül rendkívüli közgyúlést kell összehívni az elnöknek.

*.

!
§

és sürgősségi
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VII.

AZ ELNÖKSEG
24.1 Az elnökség a szövetség vezető, végrehajtó és ügyintéző szerve, amely gondoskodik a
közgytÍlés hatélrozataínak végrehajtásáíól az alapszabályban meghatározott célkitűzések
szellemébe n. Az elnökség a közgyűIésnek tartozik felelő sséggel.

Az elnökség 9 (kilenc) fős
tagból

Az elnökség

-

F

testtilet, amely elnökből,

2 (két) alelnökből, titkárból és 5

(öt)

á11.

feladata:

gondoskodik a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályok, az alapszabály, a belső
szabáIyzatokésaközgyúlésihatározatokvégrehajtásaról,
- előkészíti a közgyűlést,
- két ktizgytilés közötti időben irányítja a szövetség működését,
- a szövetség szervezeti és működési szabályzatának, valamint pétwkezelési szabáIyzatnak

jóváhagyása és módosítása,

-

dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet

határozata nem utalt más szerv hatáskörébe,

a

jogszabály vagy

a

közgyűlés

civil szervezetekkel és szövetségekkel,
- évenkéntelkészíti a szövetség költségvetését és az éves beszámolót, azokmellékleteit,
- dönt tagfelvételi, törlési és kizárási ügyekben.
- kapcsolatot taTt más

Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egyszeí kell megtartani. Az elnökség
ülésétannak elnöke hívja össze.

Az

elnökség összehívása elektronikus írásbeli meghívóval történik, vagy ha nem
rendelkezik az elnökségi tag elektronikus elérhetőséggel, postai levéllel, amely tartalmazza az
ülés helyét és idejét és napirendjeit és az előterjesztő megnevezését,esetlegesen a meghívott
szakértők nevét, valamint mellékletkéntaz írásos előterjesáéseket.
A meghívót legalább 10 nappal az ülést megelőzően kell kiküldeni.
A elnökség ülésére meg kell hívni annak tagiait, mindazokat, akiket az elnökség
legalább két tagja szükségesnek tart, hogy vélemény-nyilvánításukkalelősegítsék a
döntéshozat alt, az e|lenőrző bizottság elnökét.

Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon a megvá|asztott tagjai közül legalább 5 (öD fő

megjelent.

Az

elnökség határozatait

nyílt szavazással

egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

Szavazategyenlőség esetén ahatározatijavaslatot elvetettnek kell tekinteni.
Az elnökségi ülésről vezetett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendi pontokkal
kapcsolatos hozzászőlásokat, javaslatokat és véleményeket,valamint a meghozotthatározaíokat,

sorszámozással ellátottan. A jegyzőkönyv alapján a szövetség elnöke
nyl|vántartást vezet és az abban érintetteket ahatározaftól értesíti.
Az elnökség ülései nyilvánosak.

a

haározatokről
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VIII.

AZ ELNÖK

25.1 Az
alelnökök,

elnök a szövetség képviseltére önállóan jogosult, akit akadályoztatása esetén az
vagy az általamegbízott két vezetőségitag együttesen jogosultak helyettesíteni.

Az elnök fiíbb feladatai:

-

az elnök felelős a szövetség törvényes és alapszabályszerúműködéséért,

- kapcsolatot tart az elnökség tagiaival, a szövetség civil szewezet tagjaival, azok
képviselőivel és gondoskodik a közgyílés és az elnökség határozatainak végrehajtásáról

I

F
F

összhangban legyenek,
- képviseli a szövetséget hatóságok és más szervek és személyek előtt,
- összehívja és vezeti aközgyőlési és az elnökségi üléseket,
- előkészítiés előterjeszti aközgyőlés napirendi pontjait, az elnökség éves munkájáról szóló
beszámolót ismerteti a közgyűléssel,
- intézkedik minden olyan kérdésben,amely nem tartozik a közgyűlés vagy a szövetség más
szerye hatáskörébe,
- önálló ltalványozási jogkört gyakorol, amelyet az elnökség bármely kéttagára átrvházhat,
- irányítja a szövetségi ügyviteli munkáját, valamint a szövetség gazdálkodási és pénzügyi
fe l adatainak, kap c solat ot tart a me gbízott könyvel ővel.

x.
AZ

ALELNÖrÖr

26.1 Az

elnökség két alelnöki tisztséget betölti tagjai az elnök akadáIyoztatása esetén
ellátják mindazon feladatokat, amelyeket a jogszabályok, az alapszabáIy, más belső

szabályzatok az elnök feladataként, hatásköreként határoznak meg.

Az alelnökök kötelesek tevékenységükről az elnökségnek,

az elnöknek beszámolni.

x.
A TITKÁR
27.1

A titkár
szervezí, vezeti

és ellenőrzi a szövetség

gazdasági, pérziúgyi,vagyonkezelői

tevékenységét,
betntja és betartatj a apét:r:ij;gyi szabáIyzat előírásait,
felelős a szövetség vagyonának, gondos, takarékos és hatékony felhasználásáért,
keze|éséért,megóvásáért és gyarapításáért és az egyéb szervek által nyujtott anyagi
támogatás célnak megfelelő felhasználásáért,

,13

- a
,
-

szövetség javára történő támogatásokról, befizetésekről, adományokról,

nyilvántartást vezet, ezek felhasznáIásárőI a törvényi rendelkezések szerint jár el és
elkészítia bizonylatolást,
a gazdálkodásról, vagyon-, illetve pénzkezelésről a közgyűlésnek készítendő elnökségi
jelentés előmunkálatait elvégzi, amennyiben az elnökség jelentésévelnem ért egyet, a
közgyűlésen előterj esztheti különv éleményét,
ellátja az elnökség által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat,
gondosko dik a pétwkezelésiszab ály zatot b etartás áról é s b etartatását ől,
előkészíti a szövetség gazdasági, pérzijgyi jelentéseit,
gondozza a szöveíség sajtókapcsolatait.

xL
AZ ELLENŐF.ZŐ BIZOTTSÁG

28.1 Az

ellenőrző bizoítság 3(harom) fős a közgyűlés által választott elnökből és 2(két)
tagból álló testület. Az ellenőrző bizottság elnökéül és tagjául l<tzarőIag a szövetség tagjai
által delegált képviselőkválaszthatók meg. A bizottság ügyrendjét maga áIIapitjameg.

Az

F,

ellenőrző bizoítság ellenőrzi a szövetség működését és gazdálkodását. Ennek során a
vezető tisáségviselőktől jelentést, a szövetség esetleges munkavállalóitól pedig tájékoztatást
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá könyveibe és irataiba betekinthet, azokatmegvizsgálhatja.

Az ellenőtzőbizottságtaga

az elnökség ülésén taftrcskozási joggal részt vesz.

Az ellenőrző bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságanak megfelelően a legfőbb
szervet vagy az ngyintéző és képviseleti szervet tájékoztatru és annak összehívását

kezdeményezni,ha arről szercz tudomást, hogy
- a szövetség működése során olyan jogszabálysértés yagy a szövetség érdekeit egyébként
sulyosan sértő esemény (mulasztás) tortént, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítéseazintézkedésre jogosultvezető szerv döntését
teszi szükségessé;
- avezető tisztségviselők felelősségét megalapoző tény merült fel.

A legftíbb szervet vagy azigyintéző és képviseleti szervet az ellenőrzőbizottságindíftányara
- annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céIjáből össze kell hívni. E
határidő eredménytelen eltelte esetén a legfőbb szerv és az igyintéző és képviseleti szerv
ö

sszehívás ára az ellenőrző bizottság

is j o

go sult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében sziikséges
intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző bizottság köteles haladéktalanul értesítenia
törvényess égi ellenőrzést ellátó ügyészséget.

Az ellenőrző bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egyszer kell megtartani. A
bizottság ülésétannak elnöke hívja össze.
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A bizottság összehívása elektronikus írásbeli meghívóval történik, vagy ha nem
rendelkezik a bizottsági tag elektronikus elérhetőséggel, postai levéllel, amely tartalmazza az ülés
helyét és idejét és napirendjeit..
A meghívót az ülést megelőzően legalább 15 nappal kell kiküldeni.
Az ellenőrző bizottság ülése határozatképes, ha azon a megválasztott tagok közül legalább
két fo megjelent.
A bizottság haározatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
Szavazategyenlőség esetén ahatározatijavaslatot elvetettnek kell tekinteni.
A bizottság üléséről yezetett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendi pontokkal
kapcsolatos hozzászőlásokat, javaslatokat és véleményeket,valamint a meghozott hatátozatokat,
sorczámozással ellátottan. A bizottság elnöke a haíározatokról nyilvántartást vezet és az abban
érintetteket a határozatról értesíti."
XIL
A SZöVETsÉG rIszsBcvtsprÓr

29.1 A

szövetség tisztségviselői az elnökség és ellenőrzőbizottságtagjai.

A tisáségviselő megb izatása megszűnik:
- a tisáségviselő halálával,
- lemondással,
- visszahívással,
:',

- ahatározott idő lejártával,

vag1l

§

- cselekvőképességételveszti.

§

A közgnílés a szövetség tisáségviselőjét mandátuma lejáratát megelőzően határozattal
tisztségéből visszahívhatja, amennyiben az alapszabályban meghatározott, tisztségéből eredő
kötelezettségeit nem teljesíti, vagy vele szemben az alapszabálybal, illetőleg a 2011. évi
CL)O(V. törvényben és egyéb jogszabáIyokban meghatározott kizérő, illetőleg
összeferhetetlenségi ok merül fel, magyar állampolgárságát elveszti, jogerősen a közügyek
gyakorlásától eltiltják.
A közgnilésihatérozatot

az érintett tisztségviselővel írásban kell közölni, aki ahatározattal
szemben a közlést követő 30 napon keresettel fordulhat a Gyulai Törvényszél<hez.
Amennyiben a tisáségviselő megbízatása ahatározott idő Iejártát megelőzően megszűnik, az
Újonnan választott tisáségviselő megbizatása az eredetileg megválasztott tisztségviselő
megbízatásánakidejébőlméghátralévőidőtartamáraszőIhat.

A tísztségviselőkre vonatkozó összeJérhetetlenségí szabdlyokat az alapszabóly
pontja határoua meg.
XIII.

A

31.1

Gazdálkodás:

sz övets

é

g gazdáIkod

ás

a, könyv v ezetés, b e sz ám ol ás

V fejezet

16.

-

15-

A szövetség vagyoni, pénzngyi fonásai az állami és önkormányzati szervektől származő
juttatások, a pártoló tagok vagyoni jellegű hozzájárulása, a tagság adományai, valamint a
tagsági díj.
-A

szövetségnek ingó és ingatlan vagyona lehet, amellyel a vonatkoző pénzigyi
rendelkezések és az alapszabály keretei között önállóan rendelkezik. Tartozásáért a
szövetség a vagyonával felel.
- A szövetség tartozásáért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. A támogatásból
származő bevételt az adományozó szerv rendelkezései szerint kell felhasznáIni. Ennek
hiányában a felhasznáIásáró| az elnökségi ülés határoz.
- A szövetség befektetési tevékenységet nemvégez.
- A szövetség bankszámlája feletti rendelkezési jogosultság az elnököt önállőan, az
elnökség bármely két tagát együttesen illeti meg.
- A szövetség éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet és arról - az iratokba
történő betekintés szabályai szerint - sajátköltségére másolatot készíthet.
- A szövetség gazdáIkodásrára és az adománygyűjtésre a 35012011. (XII.30.) Korm.
rendelet szabáIyai az irányadőak.
- APérukezelésiSzabá|yzatot külön, az elnökség által elfogadott okirat tartalmazza.

31,.l

A

Könywezetés, beszámolás:

a közhasznú tevékenységéből,illetve a gazdasági-vál|alkozási
tevékenységébőlszétrmaző bevételeit és költségeit, ráfordításait, kiadásait elktiltinítetten kell
nyilvántartani és ktzérólagkettős könywitelt vezethet.
b

l

F

szövetségnek

A

szövetség a működéséről, vagyoni, pénzngyi és jövedelmi helyzetéről az ilzleti év
könyveinek lezérását követően az ijLzleti év utolsó napjával, megszűnés esetén a megszűnés
napjával, mint mérleg-fordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles
beszámolót készíteni.Az ;jzLeti év azonos a naptári éwel. A mérleg fordulónapj a - a
megsánést kivéve - december 31.

A

szövetsé g be számol ój a tartalmazza;
a) a mérleget (egyszenisített mérleget),

b) az eredmény kimutatást (eredmény levezetést),
c) a kiegészítő mellékletet.

A szövetség köteles

beszámolőjával egyidejűleg köáasznúsági mellékletet is készíteni.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a
köáasznú cél szerinti juttaások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nffitott juttatások
összegét és a juttatásban részesúlővezető tisáségek felsorolását.
a

A szövetség a kiegészítő mellékletébenköteles bemutatni a támogatási program keretében
végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a
központi, az önkormányzati éslvagy nemzetközi forrásból, illetve más gazdá|kodótól kapott, a
tevékenységfenntartását, fejlesztésétcélző támogatást, adományt kell érteni. Külön kell

F
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megadni a kiegészitő mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő
(kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat.
A kiegészítő mellékletébenbe kell mutatni továbbá a szövetség által az iizleti évben
végzett főbb tevékenységeketés programokat, a szövetség á|tal végzett közhasznú
tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint aközhasznű
jogállás megáIlapításához szükséges jogszabály szerinti adatokat, mutatókat.

A

szövetség köteles a közgyíIés által elfogadott beszámolój át, valamint közhasznúsági
mellékletétaz adottilz|eti év mérleg-fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe
helyezni ésközzétenni az Orczágos Bírósági Hivatalnál.

F

A

letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a szövetség a
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefiiggő eljárasi szabályokról szóló törvényben
meghatározott módon teszíközzé, valamint adatainak lekérdezéséta Civil Információs Portál
szátmára lehetővé teszi.

A

közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet
saját honlapon történő elhelyezésére is, amelyet a közzétételt követő második üzleti éwe
vonatkozó adatok közzétételéig bizto sítj a.

xrv.
zárő rendelkezések

34.1 A

szövetség, mint közhasznú szervezet feletti adóellenőrzést az adőhatőság, az
áIlafi'háztartásból származó (költségvetési) támogaüís felhasználásának ellenőrzését törvény
eltérő rendelkezése hiányában az Áilami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzaií
költségvetésből, illetve a nemzetközi fonásokból juttatott támogatások felhasználásának
ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közÁasznt működés feletti
törvényességi ellenőrzést pedig a rcá kány adő szabályok szerint az iúgy észséglátja eI.

A

szövetség 60 (hatvan) napon belül köteles kérni a közhasznű jogállásának törlését, ha a
köáasznúvá minősítésfeltételeinek nem felel meg.

Az igyész aközhasznú jogállás nyilvántartásba vételéreilletékes szervnél indítványozhatja a
közhasznú jogállás megszüntetését, ha a szövetség működése és vagyonfelhaszná|ása

törvényben, az alapszabályban vagy az ennek alapjánkészített belső szabályzatokban foglalt
rendelkezéseknek nem felel meg, és ezen a szövetség az id;gyészi felhívás ellenére sem
váItoztat.
A szövetsé gközhaszní jogáIlását az igyészségindítványa alaplán abírőság megszünteti, ha a
szövetség a megszabott határidőn belül nem, yagy nem az előírásoknak megfelelő
tartalommal teljesíti
a) a számviteli beszámolójának a jogszabályban meghatározott letétbe helyezési, közzétételi
kötelezettségét, illetve
b) a letétbehelyezettbeszámolója nem felel meg a jogszabáIyi feltételeknek.
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A

bíróság az igyész indítványa alapján vasgálhatja, hogy a szövetsé g a közhasznívá
minősítés követelményeinek megfelel-e. Ha e követelmények a vizsgált időszakban - az
adatokból megállapíthatóan - nem teljesültek, a bíróság a közhasznú jogállás
megsztintetéséről határoz, és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli.

A szövetség a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köúartozásaít
rendezni, illetve közszolgáItatás ellátására irányulő szerződéséből eredő kötelezettségeit
időarrányo san telj e síteni.

35.1

Megszűnik a szövetség, ha

a)

feloszlását, vagy más

civil

szewezettel való egyesülését a közgyűlés

kétharmados szótöbbséggel kimondja,
ha a szövetséget az aíta jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését
megállapítja.

b)

F

A

szövetség megszűnése esetén - más civil szervezettel való egyesülés kivételével - a
megszúnés időpontjában tagsági viszonnyal rendelkező tagok között, egyenlő arányban kell
felosztani a szövetség vagyonát.

36.1 Az

alapszabáIyban nem szabáIyozott kérdésekben egyebekben a polgári
Törvénykönw, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és trámogatásárőI szőlő 2OIL évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek
gazdálkodása) M adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szőIő 35012011.(X[.
30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók."
Gyula, 2012. december 06.

A Gyulai Civil

k Szövetségének

elnöke

A Gyulai Civil Szervezetek Szövetsége eglséges szerkezetbe foglalt
alapszabólyót ellenjegtzem- Ellenjeglzésem a szövetség közglűlése által2012. november 06.
napjdn az alapszabály módosítdsa íórglúban elfogadott határozatdval megeglező, amelyet a
kiemelt és dűt betűszedéssel nyomtatott szövegrészek tűrtalmazzúk.
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