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A vizirvrn k 
"ff l?r?*Iffifi, 

az Autistrk6rt

Elhathrozva aYizityikYizitlra Egyesiilet az AutistSk6rtl6trehozhs5t, a Polg6ri Torv6nykonyvr6l sz6l6
2013.6vi V. torv6ny (Ptk.) 6s az egyesiil6si jogr6l, akozhasznijog6ll6sr6l, valamint a civil szervezetek
mtikrid6s6r6l 6s t6mogat6s6r61 sz6l6 2071. 6vi CLXXV. torv6ny (Ectv.) rendelkez6seinek megfelelve a

tagok az al6bbi tartalommal fogadj6k el a szewezet alapszabSlyht

I.
Az egyesiilet adatai

A7, egyesillet neve: Vlzityirk Vlzilrtra Egyesillet az Autistdkdrt

Az egyesillet rdviditett elnevezise: Vizityitk Vtzititra Egyesillet

Az egyestilet sz6khelye: 4551 Nyiregyhilza,Yez& utcaJ5.

Az eg)tesillet honlapjdnak cime: vizityuk.hu

il.
Az egyesiilet c6lja, tev6kenys6ge

1. Az egyestilel c6ljai:

Az Egyesiilet c6lja a vizit6r6zhs sz6les kcirben tdrtdn6 n6pszertisitdse, a hazai vizitirSzils
szinvonal6nak emel6se, a vizit'Lrfnhs elterjeszt6se, ennek kert6ben szabadid6s 6s sportprogramok,
e16ad6sok, ki6llit6sok, bemutat6k, t6borok i11. vizitur6k szervez6se 6s lebonyolit6sa.

Az egyesillet cdlja tovdbbd az autizmussal drintett szemdlyek, valamint hozzdtartozdik,
csalddtagjaik, hozztitsrtozdik tdmogatdsa, segftdse, dletmindsigilk javftdsa.
Eletmindsdgfiket javitti csalddi programok, tdborok biztosftdsa az drintett csslddok rtis4lre,
tovdbbti olyan autizmus specffikus mentdlis tdmogatds, informdcif nyitjtds, amely az
autizmusban irintett gyermekek ill. csalddok lelhi ds mentdlis dllapotdban javuldst idizhet el6.
Az autizmus megismertetdse, tdrsadalmi elfugadottsdgdnak ndveltise, az autizmussal dl6
gyermekek ds csalddtagiaik felkaroldsfl, Az elfogadd ds befogad6 kdrnye4et megteremtdse,
valamint az autizmussal kapcsolutos tdrsadulmi szemldletfurmdlds megteremtise, uz integrdldst
segltf elfogadf, befogadd tdrsadalmi attitiid eldrise.

Az egyesiilet c6lja 6s feladatai kiir6ben
a) atfusadalom 6s az eryerr l.<ozos 6rdekeinek kiel6git6se c6lj6b6l tev6kenys6g6t kiterjeszti

aa) nevel6s 6s oktat6s, k6pess6gfej leszt6s, ismeretterj eszt6s

ab) a term6szetv6delem
ac) a kdrnyezehr5delem
ad) a sport
ae) a gasztron6mia
af) a kultura
ag) az eg6szs6gv6delem teriileteire,
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b) c6lja tov6bb6, hogy tagjain kiviil mds is r6szestilhessen szolg61tat6saib61,
c) gazd|lkod6sa sor6n el6rt eredm6ny6t nem osztja fel, azt az alapszab|lyhban meghathrozott
tev6kenysdgeire forditj a.

2. Az egyestilet tev6kenys6ge:

Az Egyesiilet 6ltal - Szabolcs-Szatm6r-Bereg megye 6s Nyiregyhilza vSros sport 6s kultur6lis
6let6nek r6szek6nt -:
- ki6llit6sok, bemutat6k kapcs6n sz6les kdrben ndpszenisiteni a vizitlrhzhst kovet6ket toborozni

ezen hasznos elfoglalts6gnak,
- hazai vizithrhzhs szinvonal6nak emel6se, elterjeszt6se, kapcsolattart6s 6s rendszeres

tapasztalatcsere m6s hazai 6s kiilfdldi egyesiiletekkel - kiiloncisen a hathron tuli magyar
szervezetekkel-, nemzetkozi kapcsolatok 6pol6sa, elm6lyit6se a kolcsonoss6g alapjbn,

- szabadidos 6s sportprogramok, vizrtirhk szervezlse 6s lebonyolit6sa,
- term6szetj6r6 rendezvlnyek, igy ki.ilonosen tur6k, t6borozSsok, versenyek szervez6s6nek

el6segit6se, ilyen szovets6gi rendezv6nyek szervez1se,
- kcirnyezet- 6s term6szetv6delem 6rdekeit szolg6l6 tdrekvesek thmogatilsa, szervezett, gyakorlati

tevdkenys6ggel tdrt6n6 hozz6j6rul6s az 6lo 6s 6lettelen termdszeti 6rt6kek v6delm6hez, valamint
kornyezetvddelmi feladatok ell6t6s6hoz,

- a megye 6s vdros m61t6 k6pviselete bemutat6kon, rendezvdnyeken, f6rumokon,
- az ifiris6g nevel6se, oktat6sa az eg6szs6ges 6letm6d, a sportszeretet, a gasztron6mia

megismertet6se ter6n,
- az i{ris6g szabadidej6nek hasznos elt<i1t6se,

- Szabolcs-Szatm5r-Bereg megye 6s Nyiregyh6za v6ros szabadid6- 6s versenysport
tev6kenys6g6nek bovit6se, a thj, a nevezetessdgek, a hagyomSny, a kultirra, a gasztron6mia
megismertet6se,

- a viziturhzls n6pszenisit6s6vel Szabolcs-Szatm6r-Bereg megye, az Eszak-alfoldi r6gi6
szabadido- 6s sport tev6kenys6g6nek b6vit6se,

- tanfolyamok, kiSllitiisok, bemutat6ktarthsa,
- es6lyegyenl6s6g biztosit6sa 6rdek6ben el6adSsok, ki5llit6sok, bemutat6k tarl6sa, mind a

rdszvevcik, mind a kdrnyezet figyelmdnek felhiv6sa ezen c6l fontoss6g6ra
- multikulttralizfrci6 fontoss6ga: ennek 6rdek6ben el6adilsok, ki6llit6sok, bemutat6k tart6sa, mind

a r6szvevrik, mind a kornyezet figyelm6nek felhiv6sa ezenc6l fontoss6g6ra,
- a nok szerep6nek hangsirlyoz6sa (az es6lyegyenl6s6ggel egyiitt), el6adSsok, ki6llit6sok,

bemutat6k r6v6n,
- altemativ gyermekfeliigyelet ell6t6sa, biztosit6sa,
- csal6di napkozis ell6t6s biztosit6sa,
- hhtrfinyos helyzetri 6s fogyat6kkel 616 csoportok t6mogat6sa,
- a fenntarthat6 fejl6d6s 6rdek6ben el6ad6sok, ki611it6sok, bemutat6k tartdsa, mind a r6szvev6k,

mind a komyezel figyehn6nek felhiv6sa ezen c6I fontossSg6ra
- kornyezettudatossdg kialakit5sa (erre va16 torekv6s), mind a r6szvevcik, mind a komyezet

irfinydba, ennek el6segit6se 6rdek6ben el6addsok, kidllit6sok, bemutat6k Iarthsa,
- k6pess6gfejleszt6s el6ad6sok, bemutat6k tarthsar6v6n,
- kozoss6gteremt6s el6ad6sbk, bemutat6k tartdsar6v6n,
- rekre6ci6s tev6kenys6g v6gz6se.

Az Egyesiilet a rendezv6nyeit hirdetmdnyben, sz6r6lapokon, trjsSghirdet6sben, m6diSban jeleniti
meg, a rendezvlnyeken a tagok mellett b5;rki r6szt vehet.

Az Egyesi.ilet tanfolyamokat 6s k6pz6seket indit, melyr6l a helyi m6di6n 6s szor6lapokon keresztiilt
thj lkoztatja az 6rdekl6 d6ket.
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A tanfolyamokra 6s k6pz6sekre b6rki jelentkezhet, abba bekapcsol6dhat, amennyiben a meghirdetett

felt6teleknek me gfelel.

Az egyesillet cdljdnak meglfelelflen az aldbbi (konkrdt) kdzhasznfi tevdkenysiget fejti ki:
fEctv. 34. S (1) bekezdis a) pont]

III.
Az egyesiilet miikiid6s6re vonatkoz6 6ltal6nos szabflyok

1. Az egyesiilet nem zhrja kt, hogy tagtrain kivtil m5s is r6szesiiljon az egyestilet k6zhasznit
szolg6ltat6saib6l. [Ectv. 34. $ (1) bekezd6s a.) pont]

2. Az egyesiilet kozvetlen politikai tev6kenys6get nem folyat, szewezete p6rtokt61 fliggetlen 6s

azoknakanyagi t6mogat6st nem nyfjt. [Ectv. 34. $ (1) bekezd6s d.) pont]

3. Az egyesiilet gazdashgt-vLllalkozisi tev6kenys6get csak kcizhasznir vagy a jelen alapszabillyban
meghatfirozott alapc6l szerinti tev6kenys6g megval6sit6sdt nem veszllyeztetve v6gez. fEctv. 34. $

(1) bekezd6s b.) pontl

4. Az egyesiil et a gazdilTkod6sa sor6n el6rt eredm6ny6t nem osztja fel, azt a jelen alapszab6lyban
meghat|rozott kdzhasznir tev6kenys6g6re forditja. fEctv. 34. $ (1) bekezd6s c.) pont]

5. Az egyesiilet a mtikdd6s6nek, szolg|ltathsainak, azok ig6nybev6teli m6dj6nak nyilvdnoss6g6t a

https:llvizityuk.hu internetes honlapj6n ill. az egyesiilet sz6khely6n elhelyezett hirdet6t6bl6n val6
kozzltetel irtjdn biztositja. Az 6ves besz6mol6t 6s akozhasznis6gi mell6kletet minden 6v m5jus 31.

Kd zh as znft tev dkeny s dg Kdzfeladat Jogszabdlyhely

1. Az autizmusssl drintett sTemdlyek, valamint
hozzdtartozdik, csahrtdtagiaik, hozzdtsrtozdik
tdmogatdsa, segltise, dletmindsdgilk j avftdsa;
az autizrnussal drintett szemdlyek ds csalddok rdszdre

szocidlis tevdkenysdg (csalddvddelem is
csalddsegitis, egdszsdgkdrosultuk tdmogatdsa'
rds zorultak tdm o g atds a) v igzds e ;
az autizmus tdrsadalmi elfu gadottsdgdnuk ndvelise

A csalddok vddelme ds a
csalddok jdldtinek
erdsitdse, a
munkavdllalds ds a
csalddi dlet
6sszeegyeztetdsdnek
el6segitise,
gyermekvdllalds
tdmogatdsa,
gyermekvdllaldsi
szdndik
megvalfisuldsdnak
sesitdse

A csalddok
vddelmirdl szdl6
2011. dvi CCXL tv.
1.5-6.$dsa
Mugyarorszdg
helyi
6nkormdnyzatairdl
sail6 2011. dvi
CLXXilX. tv. 13. S
(1) bek. 8. pontja

) Autizmassul irintett gyermekek, fiatalok
fejlflddsdnek segttdse, fejlesztise, ezdltul a gyermekek
ds csalddtagj aik dletminflsdgdnek j av[tds a

A csalddok videlme ds a
csalddsegltds

A nemzeti
kdzneveldsrdl szdld
2011. evi CXC. tv.
2. S (1) bekezdise
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napjhig a https://vizityuk.hu internetes honlapj6n 6s az egyestlet sz6khely6n kihelyezett
hirdet6t6bl6nk6zz6teszi. fEctv. 37. $ (3) bekezd6s d.) pontja]

Az egyesiiletkozhaszntt tev6kenys6g6vel kapcsolatosan keletkezett iratok - a torv6ny alapj6n nem

nyilvSnos adatok kiv6tel6vel - nyilvSnosak, azokba b6rki betekinthet, 6s a saj6t kdlts6g6re m6solatot

k6szithet. Az iratbetekint6sre 6s iratm6sol6sra vonatkoz6 igdnyeket ir6sban, az egyesrilet

elnoks6g6hez cimzetten kell el6terjeszteni. Az elnoks6g az iratbetekint6st 6s az iratmhsolat kiad6s6t

az egyesiilet sz6khely6n, az ig6ny bejelent6s6tol szhmitott 8 napon beliil koteles biztositani a

k6relmez6 szbmhra.lBctv.37 . $ (3) bekezd6s c.) pontl

IV.
Tagdij

t. Az egyesiilettagtrai vagyoni hozzijfirulSsk6nt tagdijat ftzetnek. A tagdij osszege 2.000,- Ft, amelyet

a megalakul6skor a nyilvhntartSsba v6te1t elrendeki vlgzls joger6re emelked6s6t<il szSmitott B

napon bellJ,l, ezt kdvetcien legk6s6bb minden 6v m6rcius 3I. napjhig kell egy Ssszegben, az

egyesiilet h6zip6nztitr6ba vagy az egyesiilet bankszhml|jfira tlrtdno 6tutal6s utjhn megfrzetni.

Az egyesiilet megalakulSs5t k<jvet6en irjonnan bel6p6 tag a tagshgi jogviszonya keletkez6s6nek

6v6ben atagdij id6ar6nyosan szSmitott risszeg6t atagsilgijogviszony l6tesit6s6t6l szhmitott 8 napon

beli.il, ezt kovet6en legk6s6bb minden 6v m6rcius 3I. napjhig ktiteles az egyesiileLhilziplnzthrilba
v aW az e gye siil et b anks z6ml5j 5r a 16r tdno 6tutal6s ritj 6n telj e s iteni.

V.
A tagsig

1. Az egyesiilet tagtra lehet az a termdszetes szem6ly, jogi szem6ly, jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkez6 szervezet, aki az egyesiilet c6lkihiz6s6vel egyet6rt, tov6bb6 az alapszabSlyban foglalt
rendelkez6seket elfo gadj a.

vI.
A tagsfgi jogviszony keletkez6se

t. Az egyesiileti tags6g az alapitilskor az egyesiilet nyilv6ntart6sba v6tel6vel keletkezik. Az egyesiilet
megalakul6s6t kovet6en a tagsdg a bel6p6si nyilatkozat elfogadds6val keletkezik. A bel6p6si
nyilatkozatot az elnokslghez kell benyirjtani, amely szerv a k6relem be6rkez6s6tol sz6mitott 30

napon beliil, egyszerii sz6tobbs6ggel, nyilt szavaz6ssal hat6roz a tagfelv5telrcil. Hat6rozatht annak
meghozatalSt k6vet6 8 napon beli.il ir6sba foglaltan, igazolt m6don kell megktldeni a tagfelv6telt
k6relmezo szfimhra. A tagfelv6teli kdrelem elutasitSsa eset6n jogorvoslatnak helye nincs.

VII.
A tagsfgi jogviszony megsziin6se

1. A tags6gi jogviszony megsztinik:
a.l Atagkil6p6s6vel.
b.l Ataghal|l|vaI vagy jogut6d n6lkiili megsztin6s6vel.
c.l Atas.kiz5;rhshval
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A tagsSgi jogviszony6t a tag az egyesiilet elnoks6gdhez cimzelt ir6sbeli nyilatl<ozatdval bSrmikor,
indokolSs ndlkiil megsziintetheti. A tagsSgi jogviszony a nyilatkozatfinak az elnciks6ghez tortdn6

meg6rkez6se napj6n szunik meg.

Az elnoks6g nyilt szavazhssal, egyszeri sz6tobbs6ggel kizhrhatja az egyesiilet tagai kozil azt a

tagot, aki jelen alapszab6ly rendelkez6seit vagy a kozgy6l6s hatSrozat|t sflyosan vagy ism6telten

s6rtci magatartdst tanusit.
Kizhrhato a tag akkor is, ha hat h6napon keresztiil elmaradt a tagdij megfizet6s6vel. A tagdij
megfizet6s6nek elmulaszthsamiatt a tag csak ald<or z|rhat6 ki, ha a legal6bb hat h6napos mulasztds

eltelt6t kdvet6en az elnoksdg irdsban - p6thatSrid6 hiz6s6vel 6s a jogkovetkezm6nyekre, azaz a
kizhrhsra tor16n6 figyelmeztet6ssel - felsz6litotta a tagdijhdtraldk teljesitds6re, mely felsz6litris a

p6that6ridon beliil is eredm6nytelen maradt.

Akizdrbsi eljdrSst b6rmely tagvagy egyesiileti szerv kezdem6nyez6s6re az elnoks6g folytatja le. A
kizhrSsi elj6r6sban a tagot az elnoks6g iil6s6re meg kell hivni, azzal a frgyelmeztet6ssel, hogy a

szab|lyszeri meghiv6sa ellen6re tort6no thvolmaradhsa az iil6s megtarlilsht 6s a hathrozathozatalt
nem akad6lyozza. Az iil6sen biztositani kell szhm\ra a v6dekez6si lehetoseget, Az iil6sen a tag

k6pvisel6vel is k6pviseltetheti magifi. A tag kizhrilsbt kimondo halfirozatot irilsba kell foglalni 6s

indokol6ssal kell ellStni; az indokol6snak tartalmaznia kell a kiz6r6s alapj6ul szolg6l6 t6nyeket 6s

bizonyit6kokat, tov6bb6 a jogorvoslati lehet6s6gr<il val6 t6jlkoztatSst. Az elncikslg a kizdrhsr6l
sz6l6 hatfirozatot a tagkizhrlsr elj6r6s megindulSs6t6l szdmitott 30 napon beliil meghozza 6s 8
napon beliil igazolhat6 m6don kozli az 6rintett taggal.

A kizbrt tag a kizdrilst kimond6 els6fokir elnoksdgi hatdrozat ellen, a k6zbesit6st6l sz6mitott 15

napon belil az egyesiilet kozgy[16s6hez fellebbez6ssel 6lhet. A fellebbez6s be6rkez6s6t kovettien az

elnoks6gnek halad6ktalanul, de legk6s6bb 30 napon beltili idopontra cissze kell hivnia a rendkivtli
kozgyiildst, A kozgytil6s nyilt szavazhssal, egyszerti sz6t6bbs6ggel dont. Akozgyills hatdrozatdt
annak meghozatalakor sz6ban kihirdeti 6s 8 napon beltil ir6sban, igazolhat6 m6don is k6zli az

6rintett taggal.

VIII.
A tagok jogai

1. Az egyesiilet tagja jogosult:
a.l az egyesilet tev6kenys6g6ben r6szt venni
b.l az egyesiilet szolg6ltat6sait ig6nybe venni
c.l a kozgyil6sen r6szt venni, szavazati jog6t gyakorolni, a kozgyril6s rendj6nek megfelel6en
felsz6lalni, k6rd6seket feltenni, javaslatokat 6s 6szrev6teleket tenni
d.l az egyestilet irataiba betekintetni
e.l arra, hogy az egyesiilet tiszts6gviseloj6v6 vSlasszhk, amennyiben vele szemben jogszab|lyban

meghatSrozottkizhr6 ok nem 611 fenn.

A tag a kdzgyillr"n u ,riv azati jog6t meghatalmazott k6pvisel6je irtj6n is gyakorolhalja. A
k6pvisel<1 r6sz6re adott meghatalmazist teljes bizonyito erejti mag6nokirati form6ban irSsba kell
foglalni 6s azt a k6zgytil6s levezetl elntjkdnek a kozgyril6s kezdet6n 6tadni.

A kozgytildsen valamennyi szav azdsraj ogosult tag egyenl6 szav azattal rendelkezik.
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,6

IX.
A tagok kiitelezetts6gei

1. Az egyestilettaga:

a./ Nem veszllyeztelheti az egyesiilet c6lj6nak megval6sit5sSt 6s az egyesiilet tev6kenys6g6t.

b. /Koteles a tagdij at annak e sed6kes s 6 g6ig megfi zetni.
c./ Kriteles az egyesiilet alapszabillyhnak, a dont6shoz6 szervek hatdrozatainak reh vonatkoz6

el6ir5sait, rendelkez6seit betartani.
d./ Koteles a lakcim6t annak megvilltozhsSt kovet6 8 napon beliJl az elnoks6ghez bejelenteni.

X.
Az egyesiilet szervei

1. Az egyesiilet szervei:
a.lKozgyulls
b./ Elnoks6g

A Kiizgyiil6s

2. A kozgyiil6s az egyestilet d<int6shoz6 szerve.

3. A kozgyil6s hatdskor6be tartozik:

a) az alapszab6ly m6dosit6sa;
b) az egyesilet megsziin6sdnek, egyesiil6s6nek 6s sz6tv6l6s6nak elhathrozflsa;
c) a v ezet6 ti szts 6 gvi s el o me gv fiaszt6s a, vi s szahiv6sa ;

d) az 6ves koltsdgvet6s elfogad6sa, atagdij meg|llapithsa;
e) az eves besz6mol6 - ezen beliil az igyvezetb szervnek az egyesiilet vagyoni helyzet6r6l sz6l6

j elent6s6nek - elfogad6sa;

fl kdzhasznits 6gi melldklet elfo gad6s a;

g) a vezetl tiszts6gvisel6 feletti munk6ltat6i jogok gyakorl6sa, ha a vezet6 tiszts6gviselo az

egyesi.ilettel munkaviszonyban 611;

h) az olyan szerzodls megkot6s6nek j6v6hagy6sa, amelyet az egyesilet saj6t tagtr|val, vezet6
ti szt s 6 gvi s ekij 6v e I v agy ezek hozzhtarto z6 j6val kdt ;

i) a jelenlegi 6s kordbbi egyesiileti tagok 6s a vezeto tiszts6gviselok elleni k5t't6rit6si ig6nyek
6rv6nyesit6s6r61 val6 dont6s;

/ dont6s mindazon k6rd6sben, amelyet jogszab|ly vagy alapszabilly a hat6skor6be utal.

4. A kozgyriles 6vente legal6bb egy alkalommal iil6sezik. A kozgy'til6s til6sei nyilv6nosak, amely
nyilvSnoss6g jogszabfiyban meghat6rozott esetekben korl6tozhat6. fEctv. 37. $ (1) bekezd6s]

5. A kozgyiil6st az elnoks6g.llegal6bb 15 nappal az iJl6s idcipontja el6tt kiktildott meghiv6val,
els6dlegesen az egyesiilet sz6khely6re hivja ossze ir6sban, igazolhat6 m6don. IrSsbeli igazolhat6
m6don tort6nri k6zbesit6snek minrisril: pl. aj6nlott vagy t6rtivev6nyes ki.ildem6nyk6nt, tovitbb| a

tagnak az elektronikus levelezdsi cim6re tort6no k6zbesit6s azzal,hogy a k6zbesit6s visszaigazolSsra
keriiljon (elektronikus t6rtivev6ny). fEcfv. 37. $ (2) a) pont]

/(/
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Ha a kozgyr.il6st nem szabillyszerien hivt6k cissze, az iI6st akkor lehet megtartani, ha az iil6sen a

r6szv6telre jogosultak legal6bb hSromnegyede jelen van, 6s egyhangrilag hozzhjhril az iil6s
megtartbshhoz.

A kdzgyiil6si meghivo taftalmazza az egyesiilet nev6t, sz6khely6t, a kozgyills hely6t, idej6t 6s a
javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghiv6ban legal6bb olyan r6szletezetts6ggel
kell rogziteni, hogy a szavazhsra jogosult tagok Sll6spontjukat kialakithass6k. A meghiv6nak
tartalmaznia kell tov6bbS a kozgyrJ'lls hathrozatk6ptelens6ge eset6re a megism6telt kozgytil6s
helyszin6t 6s id6pontj6t, 6s az arra t6rt6n6 felhiv6st, hogy a megism6telt kiizgytil6s az eredeti
napirendi pontok tekintet6ben a megjelentek szhmhra tekintet n6lkiil hathrozatkdpes lesz, ha azt az

eredeti id6pontot legal6bb h5rom 6s legfeljebb tizenot nappal kovet6 id6pontra hivj6k ossze.

A kozgyril6si meghiv6t az egyesiilet sz6khely6n 6s honlapj6n nyilv5noss6gra kell hozni.

A kozgyillsi meghiv6 k6zbesit6s6t6l vagy kozz6t6tel6t6l sz6mitott 3 napon beliil a tagok 6s az

egyesiilet szervei az elndks6gtol a napirend kieg6szit6s6t k6rhetik, a kieg6szit6s indokol6sSval. A
napirend kieg6szitds6nek tdrgydban az elnoks6g 2 napon beliil dont. Az eln<iks6g a napirend
kieg6szit6s6t elutasithatj a vagy a k6relemnek helyt adhat. Dont6s6t, tov6bb6 elfogad6s eset6n a

kieglszitett napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalilt6l sz6mitott legk6s6bb 2 napon
beliil igazolhat6 m6don kiizli a tagokkal.
Ha az elnoks6g a napirend kieg6szitdse ir6nti k6relemrol nem dont, vagy a kdrelmet elutasitja irgy a
kozgyril6s a napirend elfogad6s6r6l sz6l6 hathrozat meghozatal|t megelozlen kii16n drint a napirend
kieg6szit6s6nek thrgyhban, azzal, hogy a szab|lyszeruen nem kcizolt napirenden szereplci k6rd6sben
csak akkor hozhat6 hathrozat, ha a r6szv6telre jogosultak legal6bb h6romnegyede jelen van 6s a
nap irenden nem s z erep kj k6rd6 s me gtdr gy al6s 6hoz e gyhan gilag hozzhj 6rul.

Az elnoks6g kdteles a kozgyiil6st halad6ktalanul osszehivni a sziiks6ges int6zked6sek megt6tele
c61j6b6l, ha
a. I az egy esilet vagyona az esed6kes tartozhsokat nem fedezi;
b.l az egyesiilet el6rel6that6lag nem lesz k6pes a tartoz6sokat eseddkess6gkor teljesiteni; vagy
c.l az egyesilet c6ljainak e16r6se veszdlybe keriilt.
Ezekben az esetekben az osszehivott kdzgytil6sen a tagok kotelesek az dsszehiv6sra okot ad6
kdriilm6ny megszrintet6se 6rdek6ben int6zked6st tenni vagy az egyesiilet megsztintet6s6rol donteni.

A kozgyril6s hat6rozatk6pes, ha azon a leadhat6 szavazatok tobb mint fe16t k6pvisel6 szavazhsra
jogosult r6sztvesz. Ahathrozatk6pess6get minden hatdrozathozatalnill vizsg6lni kell.

A kozgyril6s megnyit6srit k<ivet6en elsridlegesen meg kell |llapitani a hathrozatk6pess6get, vagyis
az akfi|lis tagl5tszhmhoz k6pest a megjelent 6s szavazSsra jogosult tagok szhm6t. A kozgytilds a

napirendi pontok thrgyalilsht megekiz6en egyszertt sz6t6bbs6ggel, nyilt szavazilssalmegv|lasztja a

levezeto elnok szem6ly6t, tov6bbh a jegyz6konywezet6 6s k6t jegyzokonyv hitelesit6 szem6ly6t,
valamint sziiks6g eset6n a k6t f6s szavazatszLml6l6 bizotts6got.

A kozgytil6sen megjelent tagokr6l jelenl6ti ivet kell k6sziteni, amelyen fel kell tiintetni a tag,
valamint - ha az alapszab|ly a k6pvisel6 ritjSn tort6no r6szv6telt lehet6v6 teszi - k6pvisel6je nev6t
6s lak6hely6t vagy sz6khely6t, 6s - ha a tagokat nem azonos szSmi szavazat illeti meg - a tagot
megilleto szavazatok szSmilt. A jelenl6ti ivet akdzgyil6s levezetci elnoke 6s a jegyzlkonywezet6
al6ir 6s6v al hite I e s iti.

A k<izgyii16sr6l jegyzcikdnyvet kell k6sziteni, amely tartalmazza

7.

B.

9.

/f,/
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a) az egyesilet nev6t 6s sz6khely6t;
b) ak6zgyil6s hely6t 6s idej6t;
c) akozgyil6s levezeto elnok6nek, a jegyzokonywezet6nek, a jegyzokonyv hitelesitoj6nek a nev6t;

d) akozgyil6sen lezajlott fontosabb esem6nyeket, az elhangzott inditv6nyokat;
e) a hathrozati javaslatokat, a leadott szavazatok 6s ellenszavazatok, valamint a szavazhst6l

tartozkod6k szhmht.

A jegyz6konyvnek tartalmaznia kell a dont6sre jogosult szerv dont6s6nek tartalm6t, id6pontj6t 6s

hatillydt, illetve a ddnt6stt6mogat6k 6s ellenzok sz6mar6ny6t ha lehets6ges szem6ly6t.fEctv.37. $

(3) a) pontl

A jegyzokonyvet a jegyz6k6nyvvezet6 6s a kozgyr.il6s levezet6 elnoke irja al6, 6s k6t
megv6lasztott, jelen l6vci tag hitelesiti.

10. A tagok hathrozatukat a hathrozatkepess6g meg6llapitSs6n6l figyelembe vett szavazatok
tribb s 6 g 6v e I ho zzhk me g. A hathr o zat me ghozalalakor nem szav azhat az,

t) akit a hatSrozat kotelezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentesit vagy a jogi szemlly terh6re
m6sfajta el6nyben r6szesit;

b) akivel ahatSrozat szerint szerz6d6st kell kotni;

A aki ellen ahatfirozat alapjfin pert kell inditani;
d) akinek olyanhozzfitartoz6ja 6rdekelt a d<int6sben, aki az egyesiiletnek nem tagja;
e) aki a drint6sben 6rdekelt mds szervezettel tobbs6gi befoly6son alapul6 kapcsolatban 6ll; vagy

fl aki egy6bk6nt szemdlyesen 6rdekelt a dont6sben.

A kozgylJ'lls hatfuozathozalalSban nem vehet rdszt az a szem6ly, aki vagy akinek kozeli
ho zzhtarto z6 j a a hat6r o zat alap j 6n
a.l kotelezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentesi.il, vagy
b.l bhrmllyen m6s el6nyben r6szesiil, illetve a megkotend6 jogiigyletben egy6bk6nt 6rdeke1t.

Nem mindstil el<inynek akdzhaszni szewezet c61 szerinti juttat6sai keret6ben abdrki 6ltal megk6t6s
n6lkiil ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli szolgSltat6s, illetve az egyesiilet fital tagtrilnak, a tagshgi
jogviszony alapjfin nffitott, l6tesit6 okiratnak megfelel<i c6l szerinti juttat6s. fEctv. 38. $ (1) 6s (2)
bekezd6sl

A kdzgy.ril6s hathrozat|t - az alapszabilly vagy torv6ny elt6r6 rendelkez6se hiSnyhban - egyszerii
sz6tobbs6ggel, nyilt szavazhssalhozza. lEctv.37. $ (2) a) pontl A kozgytil6s az 6ves besz6mol6
j6vhhagyhshr6l az 6Ital6nos szab6lyok szerint dont.fEctv. 37. $ (2) d) pont] Az egyesiilet
alapszabSlySnak m6dosit6sShoz, az egyesiilet egyesiil6s6hez 6s sz6tv6l6s6hoz a k6zgyiil6s
h6romnegyedes sz6tobbsdggel hozotthathrozata sztks6ges. Az egyestilet c6lj6nak m6dosit6s6hoz 6s

az egyesiilet megszrin6s6r6l s2616 k<izgyril6si dont6shez a szavazati joggal rendelkez6 tagok
h6romnegyedes sz6t<ibbs6ggel hozott hat|rozata sziiks6ges.

A kozgytil6sihatfirozatokat alevezetti elnok a kozgytildsen sz6ban kihirdeti 6s az lrintett tag(okk)al
ahathrozat meghozatal6t kovet6 8 napon beliil ir6sban, rgazolhat6 m6don is kozli ahathrozatnal< az

egyesiilet honlapj6n tcirt6n6 kozz6t6tel6vel egyidejiileg.[Ectv. 37. $ (3) b) pont]

i1

12.

M
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Elniiks6g

Az elnoksdg az egyesiilet 3 eln6ks6gi tagb6l 6116

k6rd6sekben, amelyet jogszab|ly vagy alapszab5ly nem
igyvezeto szerye, amely dont mindazon
utal a kozgyil6s kizSr6lago s hat5skor6b e.

14. Az elnoks6g tagjait a kozgyiilds v|lasztja 5 6v hatdrozott id6tartamra.

Megsziinik a vezeto tiszts6gvisel oi megbizaths:
a. I a megbiz6s id6tartam 6nak lej6rt6v al;
b./ visszahiv6ssal;
c./ lemond6ssal;
d.l avezeto tiszts6gvisel6 halil6val vagy jogut6d n6lkiili megsziin6s6vel;
e.l a vezeto tiszts6gvisel6 cselekv6k6pess6g6nek a tev6kenysdge el16t6s6hoz sziiks6ges kdrben
t<jrt6n6 korl6toz6s6val;
f.l avezeto tiszts6gvisel6vel szembenikizilr6 vagy osszef6rhetetlens6gi ok bekovetkezt6vel.

A vezet6 tiszts6gviselo megbizatilshr6l az egyesiilethez cimzett, az egyesiilet m6sik vezeto
tiszts6gviselljdhez intlzett nyilatkozattal b6rmikor lemondhat. Ha a jogi szem6ly mrik6dok6pess6ge
ezt megkiv|nja, a lemondds az ij vezetT tiszts6gvisel6 kijelol6s6vel vagy megvSlaszthsSval, ennek
hiilnydban legk6sobb a bejelent6stol szfimitott hatvanadik napon v6lik hat5lyoss6.

15. Yezetl tiszts6gviselo az a nagykoru szem6ly lehet, akinek cselekvok6pess6g6t a tev6kenys6ge
ellilthsShoz sziiks6ges korben nem korlStoztdk. Ha a vezetS tiszts6gvisel6 jogi szem6ly, a jogi
szem6ly koteles kijel<ilni azt atermdszetes szem61yt, aki avezet\ tiszts6gvisel6i feladatokat nev6ben
elliltja.

A vezeto tiszts6gvisel6kre vonatkoz6 szab|lyokat a kijel<ilt szem6lyre is alkalmazni kell. A vezeto
tiszts6gviselo igyvezetlsi feladatait szem6lyesen k<iteles e115tni. Nem lehet vezeto tiszts6gviselci az,

akit biincselekmdny elkovet6se miatt joger6sen szabads6gveszt6s biintet6sre it6ltek, amig a biintetett
elcj6lethez fuzodl hdtrSnyos kovetkezm6nyek a16l nem mentesiilt. Nem lehet vezet6 tiszts6gvisel6
aki koziigyekt6l eltilt6 itllet hatillya alatt 611 (Btk. 61.$ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezet<j

tiszts6gviselo az, akit e foglalkoz6st6l joger6sen eltiltottak. Akit valamely foglalkozSst6l joger6s
bir6i it6lettel eltiltottak, az eltilths hathlya alalt az it6letben megjelolt tev6kenysdget folytat6 jogi
szem6ly vezeto tiszts6gviseloje nem lehet. Az eltilt5st kimond6 hatbrozatban megszabott idotartamig
nem lehet vezet6 tiszts6gviselii az, akit eltiltottak avezeto tiszts6gvisel6i tev6kenys6gtol.

A kozhasznri szewezet megsziin6s6t kilvet6 hdrom 6vig nem lehet m5s kozhasznf szervezetvezeto
tiszts6gviseloje az a szemlly, aki kor6bban olyan kozhasznf szervezet vezet5 tiszts6gvisel<5je volt -
annak megsziin6s6t mege76z6 k6t 6vben legalitbb egy evig -,
a,l amely jogut6d n6lkiil szrint meg rigy, hogy az |llami ad6- 6s vdmhat6sdgn6l nyilv6ntartott ad6-

6s vhmtartoz6s6t nem egyenlitette ki,
b.l amellyel szemben az |llami ad6- 6s v6mhat6s6g jelent6s 6sszegri ad6hi6nyt tdrt fel,
c.l amellyel szemben az ilIlami ad6- 6s v6mhat6s6g izletlezhrils int6zked6st alkalmazott, vagy

ijzletlezhrhst helyettesit6 birs6got szabott ki,
d.l amelynek ad6sz6mht az 5'llami ad6- 6s v6mhat6s6g az ad6zhs rendj6rcil sz6l6 torvdny szerint

felfiiggesztette vagy tor6lte.

A vezet6 tiszts6gviselcj, illetve az ennek jel<ilt szemdly kdteles valamennyi 6rintett kizhaszni
szewezetet el6zetesen tdj5koztatni an6l, hogy ilyen tiszts6get egyidejtileg m6s kozhasznu
szewezetnll is betolt. fEctv, 39. $ (1) 6s (2) bekezd6s]

/M
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16. Az egyestiletvezetotiszts6gviselcii:

Az egyesillet elni)ke: l{ermeser Anita
anyja szilletdsi neve: Kovdcs Ilona
lakdhelye: 4551 Nyiregyhdza, Vezir utca 75.

Az elni)ksig tagjai: Erddlyind Szdplaki Zita
lukdhelye: 4551 Nyiregyhdze, Fd fu 54/b.

Marinka Szabolcs
lakdhelye: 4400 Nyiregyhdza,dsvdny utca 13.

Az egyesiilet torv6nyes k6pviseletdt az elnoklfitla el.
A k6pviseleti jog gyakorl6sSnak terjedelme: Sltal6nos.

A k6pviseleti jog gyakorl6s6nak m6dja: on6ll6.

17. Az eln6ks6g hat6sk6r6be tartozk:
a.l az egyesiilet napi iigyeinek vitele, a hatdskor6be Iartoz6 iigyekben a dont6sek meghozatala;
b.l abeszdmol6k el6k6szit6se 6s azoknak a k6zgyril6s el6 terjeszt6se;

c.l az 6ves k6lts6gvet6s elk6szit6se 6s annak a kozgytil6s e16 terjeszt6se;

d.l az egyesi.ileti vagyon keze16se, a vagyon felhaszn6l6s6ra 6s befektet6s6re vonatkoz6, a kozgyiil6s
hat6skor6be nem tartoz6 dont6sek meghozatala 6s v6grehajt6sa;

e.l akozgyil6s osszehivhsa, atagshg 6s az egyestilet szerveinek 6rtesit6se;

f.l az elnoks6g 6ltal osszehivott kozgyril6s napirendi pontjainak meghathrozhsa;
g.l rlszvltel akozgyillsen 6s vfiaszadhs az egyesiilettel kapcsolatos k6rd6sekre;
h.l a tagsilg nyilv 6ntafi5sa;
r.l az egyesiilet hatfirozatainak, szewezeti okiratainak 6s egy6b konyveinek vezet6se;
j./ az egyesiilet mtikdd6s6vel kapcsolatos iratok meg6rz6se;
k.l az egyesi.iletet drinto megsztindsi ok fenn6ll6s6nak mindenkori vizsg6lata 6s annak bekovetkezte

eset6n az e tdrvlnyben el6irt int6zked6sek megt6tele; 6s

l.l atag felv6tel6r6l va16 dont6s.
m./ dilnt6s mindazon k6rd6sben, amelyet jogszabilly vagy alapszabilly a hat6sk<ir6be utal

18. Az elnoks6g iil6seit sziiks6g szerint, de 6vente legalilbb egy alkalommal tarja. Az elnoksdgi iil6st az

elnok legal6bb 15 nappal azills id6pontja elott kikiild6tt meghiv6val, els6dlegesen az egyesiilet
sz6khely6re hivja ossze ir6sban, igazolhat6 m6don. Ir6sbeli igazolhat6 m6don tort6no k6zbesit6snek
min6stil: pl. ajSnlott vagy t6rtivev6nyes kiildem6nyklnt,tovilbbd atagnak az elektronikus levelezdsi
cim6re tor16n6 k6zbesit6s azzal, hogy a k6zbesit6s visszaigazol6sra kertiljdn (elektronikus
t6ftivev6ny).

Az elnoks6gi iil6sre sz6l6 meghiv6 tartalmazza az egyesiilet nev6t, sz6khe1y6t, az elnoks6gi ril6s
hely6t, idej6t 6s a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghiv6ban legal6bb olyan
r6szletezetts6ggel kell rcgzitdni,hogy az elniiks6gi tagok 6ll6spontjukat kialakithass6k.

Az eln6ks6gi iil6sre s2616 meghiv6t az egyesiilet sz6khely6n 6s honlapj6n nyilv6noss6gra kell hozni.

Az elnoks6g iil6sei nyilv6nosak, amely nyilv6nossdg jogszabillyban meghatfirozott esetekben
korlStozhat6. [Ectv, 37. $ (1) bekezd6s]

//
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Az elnoks6g hathrozatdt egyszeri sz6tdbbsdggel, nyilt szavazdssalhozza. Az elnoksdg hathrozatkbpes,
ha iil6s6n a szavazatijogSban nem korl6tozott elnoks6gi tagok tdbb mint a fele jelen van. K6t
elnoks6gi tag jelenl6te eset6n kizilr6lag egyhangulag hozhat6 hathrozat.

Ahatirozat meghozatalakot nem szavazhat az,

a) akit a hathrozat kotelezetts6g vagy feleloss6g al6l mentesit vagy a jogi szem6ly terh6re
m6sfajta el6nyben r6szesit;

b) akivel ahal|rozat szerint szerzodlstkell kdtni;

") aki ellen ahatfirozat alapjdn pert kell inditani;
d) akinek oLyanhozzdtartozoja 6rdekelt a dont6sben, aki az egyesiiletnek nem tagja;
e) aki a dont6sben 6rdekelt m6s szervezettel tobbs6gi befoly6son alapul6 kapcsolatban 611; vagy

fl aki egy6bk6nt szem6lyesen 6rdekelt a dont6sben.

Az elnrjks6g hathrozathozatalilban nem vehet rlszt az a szem6ly, aki vagy akinek kozeli
hozziltartoz6 j a a hathr o zat alapl 6n
a.l kcitelezettsd g vagy feleloss6g al61 mentesiil, vagy
b./ b6rmilyen m6s elonyben r6szesiil, illetve a megk6tend6 jogiigyletben egy6bk6nt 6rdekelt.

Nem minrisril el6nynek a kozhaszni szewezet c6l szerinti juttat6sai keret6ben a bhrkt 6ltal
megkiit6s n6lkiil ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli szolg6ltat6s, illetve az egyesiilet 6ltal tag6nak, a

tags6gi jogviszony alapjSnnyujtott, l6tesit6 okiratnak megfelel6 c6l szerinti juttat6s. fEctv. 38. $ (1)

6s (2) bekezdesl

Az elnoks6gi iil6sr6l jegyz6konyvet kell felvenni, amelyet a jelenl6v6 elnoks6gi tagok irnak al6. A
jegyzlkonyv tartalmazza a hathrozatok sorsz6mSt, a drjnt6s6nek tartalm6t, id6pontj 6t 6s hat5'lyht,
illetve a dont6st t6mogat6k 6s ellenz6k szilmarhnyht (ha lehets6ges, szem6ly6t).

Az elnoks6g hathrozatait az eln6ks6gi iildsen sz6ban kihirdeti 6s az lrintett tag(okk)aI a hatSrozat
meghozatalfit kcivet6 8 napon behil ir6sban, igazolhat6 m6don is kozli a hatdrozatol<nak az

egyesiilet honlapjSn tort6n6 kozzltdrellvel egyidejrileg. [Ectv. 37. $ (3) b) pont]

A kozgytil6s 6s az elnoks6g hatfirozatait az elnok koteles aHathrozatok Konyvdbe bevezetni a 9. 6s

a20. pont szerinti adattartalommal. [Ectv. 37. $ (3) a) pont]

xI.
Zir6 rendelkez6sek

Az alapszab6lyban nem szab6lyozott k6rd6sekre a Polgdri Torv6nykonyvrcil sz6l6 2013. 6vi V.
torv6ny (Ptk.) 6s az egyesiil6si jogr6l, a k<izhasznir jog6ll6sr61, valamint a civil szervezelek
miikod6s6rril 6s I6mogat6shr6I sz6l6 20IL 6vi CLXXV. torv6ny (Ectv.) rendelkez6sei az

ir6nvad6ak.

20

21.

Kelt: Nyiregyh|za, 2020. szeptember 27 . napj 6n

Tanril

N6v: tlqZ2c, zf./f
il;;'-. ; 1i,i ro^,-;"Jze, Aafil !Szem6lyi a: N/?TJC,
Al6irhs:

rani2 hi,[ lrrr*r^-,.

Szem6lyi
Al6irLs:



Y izignk Y izitttr a E gy e s iilet

Kiizgytil6s j elenl6ti ive

1,A kozsyfl6s helve : 455 1 Nyire gyhina, Y ez6r utca 7 5 .

2. A kozgyril6s id6pontia (6vlh6nap/napl6ra): 2020. szeptember 21.18 6ra

3.Jelenl6v6k:

Wermeser Anita 4551 Nyiregyhhza,Yez& utcaJ5.

Marinka Szabolcs 4400 Nyiregyhhza,0sv6ny utca 13.

IzshkZsuzsanna 4481 Nyiregyhilza, Kors6 utca 31.

Erd6lyin6 Sz6plaki Zita 4 5 5 1 Nyiregyh 6za, F 6 utca 5 4 /b.

Hajzer ZsoIt

Parhszka Istv6n

Erd6lyi Erik

Hliva Zsanett

448 1 Nyire gyhhza, Boz6tutca 1 1.

4028 Debrecen, Nyil utca 19.

45 5 1 Nyire gyhina, F 6 utca 541b.

45 5 1 Nyire gyhhza, Y ezlr utca 7 5.

Marinka Szabolcsn6 4400 Nyiregyhhza, Osv6ny u 13.

Kelt:N iregyh|z,2020.s eptembe 2l.napj I/\
I

/ / /J 
Wermeser vezeto el rok

, I l//4ar 0o /q-
Marinka Szabolcs /'
jegyzoki nywezet6

/'l^ t0 ntl'n)"n bWWL,--.,*.
IzshkZsuzsanna H er Zsolt
jegyz6konyv hitelesit6 tag jegy:6konyv itelesitci tag



Tiszts6gelfo gad6 nyilatkozat

1.A tiszts6get elfogad6 szem6ly adatai
Neve: Wermeser Anita
Lakohelye: 455 1 Nyire gyhhza, Y ez5r utca 7 5.

Anyja neve: Kovfcs Ilona

2. Alulirott kiielentem, hogy aYizrtyikYizitira Egyestilet az Autist6k6rt nev[i szervezetben

betoltend6 elnoki tiszts6get amainapt6l, 2020. szeptember 21.napjht6l2025. szeptember 20.

napjhig elfogadom 6s akk6nt nyilatkozom, hogy a torv6nyben, illetve a l6tesit6 okiratban
el<iirt felt6teleknek megfelelek.

A Polg6ri Torv6nykonyvr6l szol6 2013. 6vi V. tdrv6ny 3222. $-6ban megfogalmazott
kovetelm6nyeknek megfelelek, az ott meghattrozott kizhr6 6s osszef6rhetetlens6gi

kortilm6nyek velem szemben nem 6llnak fenn.
Kijelentem, hogy a Biintet<i Torv6nykonyvr6l sz6l6 2012. 6vi C. tiirv6ny 61.$ (2) bekezd6s i)
pontja alapjhn nem 611ok koztigyektol eltiltSs hathlya aIatt.

Tudom6sul veszem a 2011. 6vi CLXXV. tiirv6ny (Ectv.) 38.$ (1)-(2) bekezd6s6ben

foglaltakat 6s kijelentem, hogy velem szemben nem rlllnak fenn az Ectv. 39. $ (1)

b ekezd6s 6b en fo glalt kizhr 6 6 s o s szef6rhetetlens 6 gi koriilm6nyek.

Kijelentem, hogy a szewezetnek tagia vagyok I nem vagyok tagJa. (Av6taszat6hizand6t)

Kelt: Nyire gyhhza,2020. szeptember 21 .

Wermeser Anita

Tanril: Tant}: 4 N Zu",o""','"*

l(o'nc' r't 3 +

35 v+ 274



Tiszts6gelfo gad6 nyilatkozat

1.A tiszts6get elfogad6 szem6ly adatai
Neve: Wermeser Anita
Lakohelye: 455 1 Nyire gyhhza, Y ez6r utca 7 5.

Anyja neve: KovScs Ilona

2. Alulirott kiielentem, hogy aYizrtyikYizitira Egyestilet az Autist6k6rt nev[i szervezetben

betoltend6 elnoki tiszts6get amarnapt6l, 2020. szeptember 2l.napj6t6l2025. szeptember 20.

napjhig elfogadom 6s akk6nt nyilatkozom, hogy a torv6nyben, illetve a l6tesit6 okiratban
el<iirt felt6teleknek megfelelek.

A PolgSri Torv6nykonyvr6l szol6 2013. 6vi V. torv6ny 3222. $-6ban megfogalmazott
kovetelm6nyeknek megfelelek, az ott meghathrozott kizhr6 6s osszef6rhetetlens6gi

koriilm6nyek velem szemben nem 6llnak fenn.
Kijelentem, hogy a Biintet<i Torv6nykonyvr<51 sz6l6 2012. 6vi C. tiirv6ny 61.$ (2) bekezd6s i)
pontja alapliln nem 6llok koziigyektol eltilt6s hat|lya alatt.
Tudom6sul veszem a 2011. 6vi CLXXV. tiirv6ny (Ectv.) 38.$ (1)-(2) bekezd6s6ben

foglaltakat 6s kijelentem, hogy velem szemben nem iilnak fenn az Ectv. 39. $ (1)

b ekezd6s 6b en fo glalt kizhr 6 6 s o s szef6rhetetlens 6 gi kortilm6nyek.

Kijelentem, hogy a szewezetnek taeia vagyok / nem vagyok tagtra. lt vdtasz atdhivand6t)

Kelt: Nyire gyhhza,2020. szeptember 21 .

Wermeser Anita

Tanril: Tani2: 4 W Zu^o-"'"--*

l6*c' t't 3 +

35 9+ 274



Tiszts6gelfo gad6 nyilatkozat

1.A tiszts6eet elfoead6 szem6ly adatai
Neve : Erd6lyin6 Szlplaki Zita
Lak6helye: 4551 Nyire gyhhza,Fo fica 541b.

Anyja neve: Hirku Emma

2. Alulirott kijelentem, hogy aYizityikYizitttra Egyestilet az Autist6k6rt nevii szervezetben

betoltend6 elnoks6g tagSa tiszts6gel a mai napt6l, 2020. szeptember 21. napjht6l 2025.

szeptember 20. napjhig elfogadom 6s akk6nt nyilatkozom, hogy a torv6nyben, illetve a l6tesit6
okiratban el6irt felt6teleknek megfelelek.

A Polg6ri Torv6nykonyw6l szol6 2013. 6vi V. tdrv6ny 3222. $-6ban megfogalmazott
kovetelm6nyeknek megfelelek, az ott meghathrozott krzfr6 6s osszef6rhetetlens6gi

koriilm6nyek velem szemben nem 6llnak fenn.
Kijelentem, hogy a Biintetd Torv6nykonyvr6l sz6l6 2012. 6vi C. tiirv6ny 61.$ (2) bekezd6s i)
pontja alaplfunnem 611ok koziigyekt<il eltilt6s hat|lya alatt.
Tudom6sul veszem a 2011. 6vi CLXXV. tiirv6ny (Ectv.) 38.$ (1)-(2) bekezd6s6ben
foglaltakat 6s kijelentem, hogy velem szemben nem 611nak fenn az Ectv. 39. $ (1)

b ekezd6s 6b en fo glalt krz6r 6 6s o s szef6rhetetlens 6gi koriilm6nyek.

Kijelentem, hogy a szewezetnek taqia vagyok / nem vagyok tagtra. (A v6lasz al6hrizand6!)

Kelt: Nyire gyhfna,2020. szeptember 21 .

SzlplakiZita

Tanril: rantt2: ilM h*
neve: 4r. | / ,,J /./ neve:

lak6hel tffi-$ / U/, //)
nVl oAo,.r , n,

szem6lyr rgazotvany szama: 6 {/ [g L tE szem6lyi igazolvhny szhma: C I ,9 + 3 T0
lzoi u s(



Tiszts6gelfo gad6 nyilatkozat

1.A tiszts6eet elfoead6 szem6ly adatai
Neve: Marinka Szabolcs
Lak6helye: 4400 Nyiregyhhza, Osv6ny utca 13.

Anyja neve: Lesko Eva

2. Alulirott ki-ielentem, hogy aYizitylkYizftAra Egyesrilet az Autist6k6rt nevti szervezetben
betoltend6 elnoks6g tagja tisztslget a mai napt6l, 2020. szeptember 21. napjht6l 2025.
szeptember 20. napjhig elfogadom 6s akk6nt nyilatkozom, hogy a torv6nyben, illetve a l6tesit6
okiratban el6irt felteteleknek megfelelek.

A Polg6ri Torv6nykonryr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny 3222. $-6ban megfogalmazott
kovetelmenyeknek megfelelek, az ott meghathrozott kizhr6 6s osszef6rhetetlens6gi
koriilm6nyek velem szemben nem Sllnak fenn.
Kijelentem, hogy a Biinteto Torv6nykonyvrcll sz6l6 2012. 6vi C. tiirv6ny 61.$ (2) bekezd6s i)
pontja alapjfin nem 6llok koziigyekt6l eltilt6s hathlya aIatt.
Tudom6sul veszem a 2011. 6vi CLXXV. tiirv6ny (Ectv.) 38.$ (1)-(2) bekezd6s6ben
foglaltakat 6s kijelentem, hogy velem szemben nem 511nak fenn az Ectv. 39, $ (1)
b ekezd 6s 6b en fo glalt kizhr 6 6 s o sszef6rhetetlens 6 gi koriilm6nyek.

Kijelentem, hogy a szewezetnek taqia vagyok / nem vagyok tagtra. (Avbtaszat6hizand6t)

rl rll /)

Tanit2: d /i{, /zu'J''^---"-'

neve:
lakohe , la'"'j434'
szem6lyi rgazolvtny szftma: 0 3 ,q Ll 3 (4

Marinka Szabolcs

Tanril:

br*/. ,/, /l
6{LgeI66


