Tűzliliom Egyesület Alapszabálya
változásokkal egységes szerkezetben

Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a
„Tűzliliom Egyesület” elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező
akaratnyilatkozattal elfogadták az egyesület alapszabályát. Az alapítók által
elfogadott – dőltbetűs módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – alapszabály
a következő.

1. Az Egyesület neve és székhelye
1.1.

Az Egyesület neve:
Tűzliliom Egyesület (a továbbiakban: „Egyesület”)

1.2.

Az Egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának
folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező
jogi személy. Az Egyesület politikai tevékenységet nem végez,
választásokon jelöltet nem állít, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.

1.3.

Az Egyesület székhelye:
1161 Budapest, Pál utca 44.

2. Az Egyesület céljai
2.1.
●
●
●
●
●

Az Egyesület céljai:
a 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat (továbbiakban: „a Cserkészcsapat”)
működéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása,
a Cserkészcsapat cserkészei részére önálló cserkészotthon megteremtése
vagy bérlése, valamint berendezése és fenntartása,
a Cserkészcsapat működéséhez szükséges táborozási felszerelések
beszerzése vagy bérlése,
környezetvédelmi programok, a témához kapcsolódó ismeretterjesztő
események költségeihez való hozzájárulás, amelyeken a Cserkészcsapat
szervezőként vagy résztvevőként képviseli magát,
hátrányos
helyzetben
lévő,
vagy
nagycsaládos
cserkészek
cserkészprogramon való részvételükhöz szükséges költségeihez való
hozzájárulás, támogatás,
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●
●
●
●
●
●
●

2.2.

rászoruló cserkészek ruházatának, felszerelésének beszerzése,
cserkészrendezvények,
cserkészprogramok
költségeinek
fedezése,
amelyeken a Cserkészcsapat szervezőként vagy résztvevőként képviseli
magát,
cserkész nevelési munkához, vezetőképzésekhez való hozzájárulás a
Cserkészcsapat cserkészei részére,
a Cserkészcsapat számára könyvtár, szertár, ruhatár kialakítása és
gondozása,
a Cserkészcsapat cserkészeinek egészséges testi fejlődéséhez segítség
nyújtása,
ehhez
sportfelszerelések,
játékok
vásárlása,
sportrendezvényeken való részvételük támogatása,
a Cserkészcsapat pályakezdő, munkába állni szándékozó cserkészeinek
támogatása,
határontúli magyar cserkészek vendégül látása, elszállásolása, utazási
költségeikhez való hozzájárulás, illetve a Cserkészcsapat cserkészeinek
határontúli magyarokhoz szervezett programjainak támogatása.
Az Egyesület tevékenysége, programjai bárki számára hozzáférhetőek.

3. Az Egyesület részére teljesítendő vagyoni hozzájárulás módja
3.1.

Az alapító tagok vállalják, hogy az Egyesület részére személyenként 5000
Ft, azaz ötezer Forint vagyoni hozzájárulást nyújtanak.

3.2.

A vagyoni hozzájárulást az Egyesület nevére nyitott számlára kell befizetni
vagy átutalni.

3.3.

A vagyoni hozzájárulás nyújtását a jelen Alapszabály elfogadásától
számított 15 napon belül kell teljesíteni.

4. Az Egyesület első vezető tisztségviselői
4.1.

Az Egyesület elnöke
Téglás Gergely
1041 Budapest, Závodszky Zoltán utca 23. fszt. 3.

4.2.

Az Egyesület alelnöke
Nagy-Benczey Viktor Krisztián
1156 Budapest, Nyírpalota utca 20. V. em. 30.

4.3.

Az Egyesület titkára
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Molnár Csenge Hajna
1161 Budapest, Rákospalotai határút 21. l. em. 1.

5. Az Egyesület tagjai
5.1.

Az Egyesület tagja lehet bármely természetes személy vagy jogi személy,
amennyiben az Egyesület céljaival és működési elveivel egyetért és
elfogadja az Alapszabályt.

5.2.

A leendő tag belépési szándékát az Elnökségnek jelentheti be. A tag
nyilvántartásba-vételéről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt.

5.3.

Az Egyesület tagjai – a tiszteletbeli tagok kivételével – tagsági díjat fizetnek.
A tagsági díj mértékéről a közgyűlés dönt.

5.4.

Az Egyesületi tagság formái: rendes tag, pártoló tag és tiszteletbeli tag.
A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület
Elnöksége dönt. Az Egyesület rendes tagjának jogai:
• részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein és a
közgyűlésen, továbbá a közgyűlés határozatainak meghozatalában
szavazati joggal,
• észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület
működésével kapcsolatban;
• ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
• felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az
Egyesület 30 napon belül köteles választ adni;
• választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti
szerveibe, illetve tisztségeire;
• indítványt tehet a közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
• betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;
• a tagok egytizede írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli közgyűlés
és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti;
• kezdeményezheti tiszteletbeli tag felvételét;
• jogosult igénybevenni az Egyesületnek a tagok részére biztosított
szolgáltatásait.
Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy vagy jogi személy, aki
az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag
támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó
szabályok szerint történik. A pártoló tag tanácskozási joggal részt vehet a
közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de
tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és
kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.
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Tiszteletbeli tag lehet minden olyan természetes személy, aki az Egyesület
Alapszabályát elfogadja. A tiszteletbeli tag nem kötelezhető tagdíjfizetésre.
A tiszteletbeli tag köteles a vállalásához képest az Egyesület munkáját
kiemelten segíteni. Joga, hogy részt vegyen tanácskozási joggal a
közgyűlésen, szavazati joga nincs.
5.5.

Az Egyesületi tagság – valamennyi tagsági forma esetén – megszűnik:

● Ha a tag bejelenti kilépési szándékát. A kilépési szándékról írásban,
igazolható módon kell nyilatkozni. A kilépési szándékról szóló
nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni. A tagsági viszony a kilépésről
szóló nyilatkozat Egyesület általi átvételének napján szűnik meg.
● A természetes személy tag halálával, jogi személy tag jogutód nélküli
megszűnésével.
● Ha a rendes tag, illetve a pártoló tag egy évig nem fizet tagdíjat és tagdíjtartozását az Elnökség felszólításának kézhezvételét követő harminc (30)
napon belül sem egyenlíti ki. A felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség
ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére – nevezetesen a megadott
határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának automatikus
megszűnésére – figyelmeztetni kell.
● Ha a tag magatartásával méltatlanná válik a tagságra és ezért az Elnökség
kizárja. A tagságra az a tag válik méltatlanná, akit a bíróság
bűncselekmény elkövetése miatt jogerős szabadságvesztés büntetésre ítél,
illetve aki magatartásával az Egyesület céljainak megvalósulását
veszélyezteti, így különösen, aki az Egyesület Alapszabályát vagy
közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten megsérti.
● Ha a tag tagsági jogviszonyát az Egyesület írásban felmondja. A tagsági
jogviszony Egyesület által történő írásbeli felmondásáról a közgyűlés dönt,
a felmondási idő harminc nap.
5.6.

A kizárási eljárást az Egyesület bármely tagja jogosult kezdeményezni, az
Elnökséghez címzett írásbeli kérelem útján. Az Elnökség döntéshozatal
érdekében a kizárásról döntő elnökségi ülést 30 napon belüli időpontra
összehívja. A kizárás tárgyában tartandó elnökségi ülés időpontjáról az
érintettet tértivevényes levélben, vagy írásban, az átvételt igazolható
módon úgy kell értesíteni, hogy az érintett az értesítést legalább az ülést
megelőző 8 nappal korábban kézhez vegye. Az érintett védekezését a
kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésen szóban, vagy legkésőbb az ülés
időpontjáig írásban terjesztheti elő. A kizárás tárgyában tartott elnökségi
ülés az érintett távollétében megtartható, ha az érintett értesítése
szabályszerű volt, és az érintett előzetesen írásban alapos indokkal
távolmaradását nem mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében
történő lefolytatását. Az érintett tag tagsági jogviszonya az Elnökség
kizárásról
rendelkező
határozatának
meghozatalával
egyidejűleg
megszűnik. Az Elnökség a határozatát tizenöt napon belül írásban közli az
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érintett taggal. Az Elnökség határozatával szemben fellebbezésnek nincs
helye. A határozat hatályon kívül helyezését jogszabálysértésre vagy
alapszabályba ütközésre hivatkozva a Ptk. 3:36. § (1) bekezdése alapján
lehet kérni a bíróságtól.

6. Határozathozatal
6.1.

A tagok vagy az alapítók a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák
meg határozataikat.

6.2.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

● akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi
személy terhére másfajta előnyben részesít;
● akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
● aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
● akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek
nem tagja vagy alapítója;
● aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
● aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
6.3.

A tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség
megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. Ha e
törvény egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat
meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb
határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. Ha e törvény
egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat ettől
eltérő rendelkezése semmis.

7. A közgyűlés
7.1.

Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok
összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A
közgyűlés ülése nyilvános.

7.2.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

●
●
●
●

az
az
az
az

Alapszabály megállapítása és módosítása,
éves költségvetés meghatározása,
éves beszámoló jóváhagyása,
Elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása,
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●
●
●
●

a tagnyilvántartás rendjének meghatározása,
más egyesülettel való egyesülés, vagy a feloszlás kimondása,
a tagsági díj összegének meghatározása,
azok a kérdések, amelyeket az Alapszabály vagy bármely jogszabály a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

7.3.

A közgyűlést az Elnökség évente legalább egyszer köteles összehívni. A
közgyűlés összehívásáról, annak megkezdése előtt legalább tizenöt (15)
nappal a napirendi pontok megjelölésével a tagoknak írásos meghívót kell
küldeni.

7.4.

A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell

●
●
●
●

a jogi személy nevét és székhelyét;
az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
az ülés napirendjét;
azt a figyelmeztetést, hogy amennyiben az eredeti időpontra összehívott
közgyűlés határozatképtelen, úgy a későbbi időpontra összehívott
megismételt közgyűlést – az eredeti napirendben szereplő kérdések
vonatkozásában
–
a
megjelentek
számára
tekintet
nélkül
határozatképesnek kell tekinteni.

7.5.

A napirenden nem szereplő kérdésben a közgyűlés csak akkor határozhat,
ha valamennyi rendes tag jelen van, és a kérdés napirendre tűzéséhez
hozzájárul. A közgyűlést össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli,
illetőleg, ha legalább a tagok 10 %-a – az ok és a cél megjelölésével –
kívánja.

7.6.

A közgyűlésen szavazati joggal vehet részt az Egyesület minden rendes
tagja. Minden rendes tagot egy szavazat illet meg.

7.7.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok legalább 50%a plusz 1 fő személyesen, illetve a jogi személy tagok igazolt képviselőjük
útján megjelentek. Határozatképtelenség esetén legkésőbb hatvan (60)
napon belül változatlan napirenddel össze kell hívni a megismételt
közgyűlést, amely ekkor a megjelentek számától függetlenül az eredeti
napirendi kérdésekben határozatképes.

7.8.

A közgyűlés lefolytatásához levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és kettő
hitelesítőt kell választani.

7.9.

A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazás útján, egyszerű
szótöbbséggel hozza.

● Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
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lévő

tagok

● Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
7.10. A közgyűlés az éves beszámolót a fentiekben megjelölt általános szabályok
szerint – azaz a rendes tagok egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával
– fogadja el.
7.11. A közgyűlés titkos szavazás útján dönt a személyi kérdésekről, valamint
bármely más kérdésben, ha azt a szavazásra jogosultak 1/3-a
indítványozza.

8. Az Elnökség
8.1.

Az Egyesület Elnöksége 3 tagból áll.

8.2.

Az Elnökség tagjai: az elnök, az alelnök és a titkár.

8.3.

Az Elnökség tagjait a közgyűlés választja, titkos szavazással. Jelen
Alapszabály elfogadása után az elsőként megválasztott Elnökség
megbízatása (a továbbiakban: „Mandátum”) 2015. június 21-ig szól. A
2015. június 21. után megválasztott elnökségek Mandátuma mindig
három(3) évre szól.

8.4.

Az Elnökség tagjaival, mint vezető tisztségviselőkkel
követelmények és kizáró okok (Ptk. 3.22. § alapján):

szembeni

● Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták.
● Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt
a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében
ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt
személyre is alkalmazni kell.
● A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
● Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
● Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az
eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi
személy vezető tisztségviselője nem lehet.
● Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
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vezető tisztségviselő
tevékenységtől.

az,

akit

eltiltottak

a

vezető

tisztségviselői

8.5.

A Mandátum bármely okból történő megszűnésekor a közgyűlés új
elnökségi tagot választ. Ha a Mandátum 2015. jún. 21. előtt szűnik meg,
a közgyűlés az új elnökségi tagot 2015. jún. 21-én lejáró Mandátummal
választja meg.

8.6.

Az Elnökség az Egyesület ügyintéző szerve. Saját ügyrendje alapján
tevékenykedik. Az Elnökség az elnök irányításával gondoskodik az
Alapszabály betartásáról, a közgyűlés döntéseinek végrehajtásáról,
koordinálja a tagok tevékenységét.

8.7.

Az Egyesületet a bíróság, más hatóságok és hivatalos szervek előtt,
valamint más szervezetekkel és harmadik személyekkel szemben az elnök,
az alelnök és a titkár önállóan képviseli.

8.8.

Az Egyesületet az elnök, az alelnök és a titkár önállóan képviseli. Az
Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog az Egyesület
elnökét,alelnökétés titkárát önállóan illeti meg.

8.9.

Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az ülést
a napirend közlésével az elnök hívja össze, legalább nyolc (8) nappal
megelőzően. Az Elnökség összehívását – a napirend megjelölésével –
bármely elnökségi tag kezdeményezheti. Amennyiben az elnök nyolc (8)
napon belül az összehívásról nem intézkedik, úgy a kezdeményező
elnökségi tag, vagyelnökségi tagok jogosultak az elnökségi ülés
összehívására. Ha az ülés nem szabályszerűen lett összehívva, az Elnökség
határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a
határozathozatal ellen senki sem tiltakozik. Az Elnökség ülése nyilvános.

8.10. Az Elnökség a határozatait a jelenlévő elnökségi tagok egyszerű
szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség az ügyrendjében
meghatározott kérdésekben titkos szavazásról és minősített, kétharmados
szótöbbséghez kötött határozathozatalról is rendelkezhet. Az Elnökség
akkor határozatképes, ha legalább két elnökségi tag jelen van.
Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.
8.11. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:
–
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
–
bármely más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás,
illetve az Egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az
8

Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
8.12. Az Elnökség évente egyszer a rendes közgyűlésen
közgyűlésnek, és elkészíti az Egyesület éves beszámolóját.

beszámol

a

8.13. Az Egyesület minden tagja javaslattal, észrevétellel fordulhat az elnökhöz,
illetve az Elnökséghez.
8.14. Az Elnökség tagjainak, mint vezető tisztségviselőknek a megbízatása
megszűnik (Ptk. 3:25. § (1) bek. alapján):
● határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
● megszüntető
feltételhez
kötött
megbízatás
esetén
a
feltétel
bekövetkezésével;
● visszahívással;
● lemondással;
● a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
● a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;
● a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
Amennyiben az elnök megbízatása megszűnik, illetve az Elnökség
tagjainak száma bármely ok miatt egyharmaddal csökken, a közgyűlés új
Elnökséget választ.
8.15. Az elnök feladatai és hatásköre:
● a közgyűlés, valamint az Elnökség üléseinek előkészítése és összehívása,
● az Egyesület képviselete,
● az Alapszabály, a közgyűlés és Elnökség határozatai végrehajtásának
felügyelete,
● irányítja az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását,
● gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről,
● mindazon feladatokat ellátja, amelyeket jogszabály, az Alapszabály,
illetőleg a közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.
8.16. Az alelnök és a titkár feladatai és hatásköre:
● Az alelnök azelnök távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnök helyett,
az elnök feladatait látja el,
● az Egyesület képviselete,
● gondoskodnak az Egyesület nyilvántartásainak vezetéséről,
● biztosítják az iratokba való betekintési jog gyakorlását,
● végzik az Egyesület levelezését.
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9. A határozatokra és az Egyesület által nyújtott
szolgáltatásokra vonatkozó szabályok
9.1.

A közgyűlés és az Elnökség határozatait az elnök a Határozatok Könyvében
vezeti. A határozatokat ügyszámmal kell ellátni, amelynek első része l-től
induló növekvő sorszám, törve a határozathozatal dátumával (év, hó, nap),
valamint megjelölve, hogy közgyűlési határozat (Kgy. hat.) vagy az
Elnökség határozata (E. hat.). A Határozatok Könyvébe be kell vezetni a
határozat teljes tartalmát, hatályba lépésének napját, illetve időtartamát,
valamint azt is, hogy milyen arányban szavazták meg a határozatot.

9.2.

A közgyűlés, illetve az Elnökség döntéseiről az érintetteket az Elnökség
haladéktalanul értesíti. Az értesítés történhet telefaxon, e-mail-ben vagy
ajánlott küldeményként.

9.3.

Az Egyesület biztosítja, hogy a Határozatok Könyvébe és az Egyesület
egyéb, nyilvános irataiba bárki betekinthessen, és a megtekintett iratokról
– saját költségére – másolatot készíthessen.

9.4.

Az iratokba való betekintést előzetesen, írásban kell kérni, a megtekintett
iratkör megjelölésével. Az Egyesület a betekintést – előzetes időpont
egyeztetést követően a legrövidebb időn belül az Egyesület székhelyén
biztosítja.

9.5.

Az Egyesület elnöke megtagadhatja az iratok meghatározott körébe való
betekintést az Egyesülettel jogvitában álló, vagy egyébként ellenérdekű fél
számára, továbbá, ha az adott iratokba való betekintés az Egyesület
érdekeit sérti.

9.6.

Az Egyesület nyilvánosan, a jelen Alapszabályban meghatározottak szerint
működik.

9.7.

Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen
szolgáltatásaiból.

9.8.

Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások és szolgáltatások bárki
által megismerhetők.

9.9.

Az Egyesület szolgáltatásai megismerhetők:

● Az Egyesület által kiadott prospektusokból, felvilágosító kiadványokból,
szórólapokból,
● Az Egyesület által kifejtett egyéb propaganda- és kampány-tevékenység
útján.
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9.10. Az Egyesület beszámolóiba, jelentéseibe bárki betekinthet, illetőleg abból
saját költéségre másolatot készíthet.

10. Az Egyesület gazdálkodása
10.1. Az Egyesület bevételei:
● az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól az Egyesület
céljára, vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve
adomány,
● az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz
közvetlenül kapcsolódó bevétel,
● a rendes tagok és pártoló tagok által fizetett tagsági díjakból, és önkéntes
hozzájárulásokból származó bevétel,
● jogi
személyek
és
magánszemélyek
felajánlásaiból,
kötelezettségvállalásaiból és céltámogatásaiból származó bevétel,
● egyéb, jogszabályokban meghatározott bevétel,
● a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
10.2. Az Egyesület rendes, valamint pártoló tagjai a tagdíjat banki utalással az
Egyesület bankszámlájára utalják át minden év december 31-ig. A tagdíj
értéke 1000 Ft.
10.3. Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő
gazdasági tevékenység végzésére jogosult.A gazdálkodás során elért
eredmény a tagok között nem kerül felosztásra, azt az Egyesület kizárólag
a céljai megvalósítására fordítja.
10.4. A célszerinti tevékenységből, illetve a vállalkozási tevékenységből származó
bevételeket és ráfordításokat az Egyesület elkülönítve tartja nyilván.

11. Az Egyesület megszűnése
11.1. Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel
egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.
11.2. A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha
● határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
● megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel
bekövetkezett;
● a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
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● az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak
lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi
személyt a nyilvántartásból törli.
11.3. A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az
egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
● az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
● az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
11.4. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott,
az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött
közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban
meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem
tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az
alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el
vagy azt nem szerezheti meg. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó
bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás
teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti
rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

12. Egyéb rendelkezések
12.1. Az Egyesület a nyilvántartásba vétellel jön létre.
12.2. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az
irányadóak.
12.3. Ezt az alapszabályt az alulírott alapító tagok elolvasták, és mint az
akaratukkal mindenben megegyező alapítói nyilatkozatukat az alulírott
helyen és napon aláírták.
ZÁRADÉK
Alulírott Téglás Gergely mint az Egyesület elnöke igazolom, hogy a jelen
dőltbetűs módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály
szövege megfelel a 2016. november 19. napján hozott közgyűlési
határozatok alapján hatályos tartalmának.
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Budapest, 2016. november 19.

____________________
Téglás Gergely
az Egyesület elnöke és rendes tagja
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Az alapszabály - nem nyilvános részeként elkülönítetten kezelt - mellékletét képező
Tagjegyzék
a Tűzliliom Egyesület
Székhely: 1161 Budapest, Pál u. 44.
tagjairól

név

cím

Debreczeni András

1115 Budapest, Etele út 62/a VI. em. 21.

Gál Tamás Zoltán

aláírás

1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 9/b
IV. em. 13.

Gáspár Laura

1161 Budapest, Sas utca 11.

Handbauer Máté

7632 Pécs, Melinda utca 59. II. em. 5/a

Molnár Csenge Hajna
Nagy Adrienn Tímea
Nagy-Benczey

1161 Budapest, Rákospalotai határút 21.
l. em. 1.
1162 Budapest, Ferenc utca 113.

Viktor 1156 Budapest, Nyírpalota utca 20. V. em.

Krisztián

30.

Pákozdi Nóra

1149 Budapest, Kopja utca 4. I. em. 4.

Rezsabek Zsófia

1162 Budapest, Aulich utca 33.

Subert Lilla

1162 Budapest, Gusztáv utca 111.

Téglás Gergely

1041 Budapest, Závodszky Zoltán utca
23. fszt. 3.

Budapest, 2016. november 19.
…………………………………

Előttünk, mint tanúk előtt:
1.

Téglás Gergely
elnök

2.

14

