
PÁPAI ÉSZKERÉK EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN
 

A Pápai  Észkerék Egyesület 2012 november 23-i alakuló ülésén az alábbi alapszabályt
fogadta el.

I.
Az Egyesület adatai

1. Az Egyesület neve:   Pápai Észkerék Egyesület

      Rövidített megnevezés:  P.É.K.E.

2. Az Egyesület székhelye: 8500 Pápa Fő utca  10  ( Türr  István Gimnázium )

3. Az Egyesület működési területe: Magyarország- Pápa és vonzáskörzete

4. Az egyesület alapításának éve: 2012.

5. Az egyesület önálló jogi személy.

6.  Az  Egyesület  közvetlen  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete  pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap,
továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem
állít, és nem támogat.

7. Az egyesület emblémája: kidolgozás alatt.

II.
Az Egyesület célja és feladatai

Az Egyesület célja:
1. A egyesület  célja A Türr  István Gimnáziumban és Jogelődjében valaha végzett,

Bujáky Miklós Tanár  Úr  által  tanított  egykori  diákok összefogása a matematika-
tanítási   hagyományok   ápolása,  matematikus  tehetségkutatás  és  gondozás
céljából , továbbá a pápai matematikai közélet szakmai és társadalmi támogatása.
Mindezeken túl olyan matematika-oktatással kapcsolatos pápai kezdeményezések
felkarolása,  amelyek  a  társadalmi  fejlődést,  a  tehetségkutatást  és  gondozást
szolgálják.  

2.  Az  Egyesület  részt  vesz  pápai  középiskolákban  a  matematika  tanítás
népszerűsítésében,   közreműködik  a  helyi  matematika-tanítás  hagyományainak
felkutatásában  és  megőrzésében,   fórumot  teremt  az  elért  eredmények
megvitatására. Továbbá elősegíti az Egyesület munkája után érdeklődők és a tagok
közötti kapcsolatok fejlesztését, ismeretterjesztő tevékenységet folytat.

3. Pápai középiskolások részére rendszeresen szervez egyéni és csapatversenyeket,
egyéni felkészítést tart tehetséges diákok számára

4. A  egyesület  céljának  megvalósítása  érdekében  együttműködik  minden  állami,
társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek
segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
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 Az Egyesület céljai elérése érdekében különösen az alábbi feladatokat
látja el:

1. Az  Egyesület  felkutatja  a  pápai  középiskolákban  a  matematika  iránt  érdeklődő
tanulókat, és részükre a matematika rejtelmeibe bevezető érdekfeszítő és gyakorlati
hasznára iránymutató előadásokat tart.

2. Matematika,  logika  és  intelligencia  versenyeket  szervez  egyéni  és  az
osztályközösségek által kiállított csapatok részére

3. Elősegíti  az  Egyesület  munkája  után  érdeklődők  és  a  tagok  közötti  kapcsolatok
fejlesztését, ismeretterjesztő tevékenységet folytat. 

4.  Együttműködik  más  egyesületekkel,  állami  és  társadalmi  szervezetekkel  a  célok
megvalósulása érdekében és a városi köziskolák igazgatóival.

5. Igény esetén a nyolcadik osztályosok körében középiskolai felkészítést szervez.
6. Tehetséggondozó táborok szervezése.
7. Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége a matematika

széleskörű  megismertetése,  versenyek  szervezése,  valamint  e  tevékenység
feltételeinek megteremtése.

8. Az  egyesület  matematikával,  logikai  készségfejlesztéssel  össze  nem  függő
tevékenységet nem folytat. 

III.

A TAGSÁGI VISZONY

1. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik rendes tagként azok a természetes, illetőleg
– tiszteletbeli és pártoló tagként – azok a jogi személyek, akik, illetve amelyek az
Egyesület célkitűzéseit magukévá teszik.

Az Egyesületi tagság formái:
a) rendes tagság (természetes személyek),
b) tiszteletbeli tagság (jogi személyek, természetes személyek),
c) pártoló tagság (jogi személyek).

2.  Az  Egyesület  rendes  tagjává  választható  az  a  büntetlen  előéletű  nagykorú
személy, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja, és a
tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

Az Egyesület  tagjává választást a jelölt  a megfelelően kitöltött  és aláírt  belépési
nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti. A két rendes tag általi ajánlásokkal ellátott
belépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani. 
Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás
útján gyakorolják.

Az  Egyesület rendes tagjainak jogai:
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a) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén;
b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen;
c) bármely egyesületi tisztségre választhatnak és megválaszthatók;
d) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein;
e) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket;
f) a  testületi  szervek  vezetőitől,  valamint  a  tisztségviselőktől  tájékoztatást

kaphatnak.
g) A tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és

rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.
h) Az Elnökség által meghatározott feltételek szerint részt vehet az egyesület által

vállalt rendezvények szervezésében és lebonyolításában.
i)  Funkciót  vállalhat  egy  vagy  több  ad-hoc  bizottságban.  Az  egyesület

elnökségében  vagy  állandó  bizottságaiban  azonban  csak  egy  tisztséget
tölthet be.

j) A kialakult rendszabályzatnak megfelelően használhatja az egyesület eszközeit,
általa  bérelt  létesítményeket,  látogathatja  a  rendezvényeket,  az  egyesület
színeiben rajthoz állhat, részt vehet más egyesületek rendezvényein is. 

k) Rendes  tag  az  egyesületben  végzett  célfeladatok  ellátásáért  -  ha  erre  az
egyesület anyagi lehetőségei biztosítékot nyújtanak - díjazásban részesülhet,
melynek  kifizetésére  a  mindenkori  TB,  APEH  rendelkezések  irányadóak,
továbbá költségtérítésre is igényt tarthat.

Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei:

a) kötelesek  megtartani  az  Alapszabály,  és  egyéb  egyesületi  szabályzatok
rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait;
b) kötelesek  teljesíteni  az  Egyesület  tevékenységével  kapcsolatosan  önként
elvállalt  feladataikat,  és  tőlük  elvárható  módon  elősegíteni  az  Egyesület
célkitűzéseinek megvalósítását;
c) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni.

3.  Az Egyesület  tiszteletbeli  tagja  lehet  – az Elnökség felkérése alapján – az a
kiemelkedő oktatási, tudományos vagy  elért személy, aki a matematika, illetőleg az
Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit
elsősorban támogatja. 
A  tiszteletbeli  taggá  választásra  az  Egyesület  Elnöksége  tesz  javaslatot  a
Közgyűlés  számára.  Ilyen  javaslat  előterjesztését  az  Egyesület  tagjai  is
kezdeményezhetik.

A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatóak. A tiszteletbeli tag
tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Az Egyesület keretében hosszabb
időn  át  kiemelkedő  tevékenységet  kifejtett  személyek  tiszteletbeli  tisztségre
választhatóak (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök).

4.  Az  Egyesület  pártoló  tagja  lehet  az  a  jogi  személy,  illetve  társadalmi  vagy
gazdálkodó  szervezet  (Ptk.  685.  §),  aki,  illetőleg  amely  készségét  fejezi  ki  az
Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására.

A pártoló tagok felvételéről az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt.
 A jogi személy tag jogait képviselője útján gyakorolja.

3



A pártoló tag, illetve képviselője részt vehet az Egyesület testületi  ülésein, nincs
szavazata, tisztség viselésére nem választható.

5. A tagsági viszony megszűnik:
a) a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni;
b) a  tag  fegyelmi  úton  történő  kizárásával,  ha  a  tag  tevékenységével  vagy
magatartásával az Egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti;
c) a tagdíjbefizetés hat havi  elmulasztása miatt  (a felszólítás után a kitűzött  60
napos határidő eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozattal)
az Elnökség  törléssel törölheti;
d) a tag halálával.

IV.
Az Egyesület szervezete

1. Az Egyesület szervei:
 Közgyűlés,
 Elnökség,
Tisztségviselői:
 Elnök 
 Titkár
 Gazdasági vezető

2. A Közgyűlés 

2.1. A Közgyűlés Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja.
A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni, a hely, az
időpont  és a  napirendi  pontok  közlésével.  A  tagnyilvántartásban szereplő
tagok  részére  meghívót  kell  küldeni  legalább  tíz  nappal  a  Közgyűlés
időpontja  előtt.  A  közgyűlési  meghívóban  közölni  kell  azt  az  időpontot,
amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban
megtartott Közgyűlés nem határozatképes.

2.2. A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a
jelenlevők  számára tekintet  nélkül  határozatképes.  Abban az  esetben,  ha
nem ugyanazon a napon van a megismételt ülés, akkor újabb meghívót kell
valamennyi  tagnak kiküldeni.  A Közgyűlés  összehívását  írásban kérheti  a
tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök
harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.

2.3. A Közgyűlést össze kell hívni:
 ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
 ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
 ha a bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli.

2.4. A Közgyűlés összehívása az elnök feladata.

2.5 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok teljes tagságának 50%-a+1 fő
jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend
mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül.
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2.6. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást
is megbízhat.
2.7.A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által
megválasztott tag hitelesít. 

2.8.Virtuális Közgyűlés:  mivel a Társaság tagjai földrajzilag szétszórva találhatók,
gyakran  fizikailag  lehetetlen  a  Tagság  egy  helyre  való  összehívása.  Ennek  a
problémának  a  kiküszöbölésére  a  Társaságot  érintő  ügyek  (az  Elnökség
visszahívását, illetve a Társaság megszűnését kivéve) Virtuális Közgyűlésen, e-mail
vagy telefon/videokonferencia útján megvitathatók és megszavazhatók. 

2.9 A Tisztújító Közgyűlés is lebonyolítható elektronikus úton. Virtuális Közgyűlésről
csak  abban  az  esetben  kell  külön  jegyzőkönyvet  vezetni,  amennyiben  nem  e-
mailben kerül lebonyolításra

2.8. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 az  Egyesület  megalakulásának,  feloszlásának,  más  Egyesülettel  történő

egyesülésének a kimondása;
 az Alapszabály elfogadása és módosítása;
 tisztségviselők megválasztása és visszahívása;
 tagdíj mértékének megállapítása;
 az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
 megválasztja  az  egyesület  delegáltjait  az  illetékes  Szövetség(ek)

küldöttgyűlésébe;
 döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály és jelen alapszabály a

Közgyűlés hatáskörébe utal.

2.9. A Közgyűlés határozatai egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy
szavazata  van.  Szavazategyenlőség  esetén   meg  kell  ismételni  a  szavazást,
mindaddig míg 50%+1fő meg nem hozza a döntést. A tartózkodás nem számítható
sem az igen sem a nem szavazatokhoz, azt figyelmen kívül kell hagyni a szavazati
arányok megállapításánál.

2.10. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:
 az Alapszabály elfogadásához, módosításához;
 az  Egyesület  feloszlásához,  más  Egyesülettel  történő  egyesülés

kimondásához;
 a tag kizárásával kapcsolatos határozatához
 a tisztségviselő visszahívásához.

2.11. A tisztségviselők megválasztása nyílt  szavazással történik. Megválasztottnak
azt  a  személyt  kell  tekinteni,  aki  az  érvényes  szavazatok  több  mint  felét
megszerezte.  Amennyiben  a  jelöltek  közül  valaki  nem  kapja  meg  az  érvényes
szavazatok  több  mint  felét,  abban  az  esetben  a  tisztségre  jelölt  két  legtöbb
szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani.
A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.

2.12.  A  visszahívásra  vonatkozó  indítványt  az  Egyesület  bármely  tagja  indokolt
írásbeli  javaslattal  előterjesztheti.  A  tisztségviselők  visszahívására  a  Közgyűlés
jogosult,  amennyiben  a  tisztségviselő  olyan  magatartást  tanúsít,  amely
veszélyezteti  az  Egyesület  céljait,  illetve  egyéb  módon  összeférhetetlen  az
Egyesület szellemiségével.
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A  Közgyűlés  kétharmados  többséggel  dönt  a  tisztségviselő  visszahívásáról.  A
tisztségviselő  megbízása  a  visszahívásáról  rendelkező  közgyűlési  határozat
meghozatalával egyidejűleg megszűnik.
A visszahívásról  szóló  közgyűlési  határozatot  az  érintett  a  tudomására  jutásától
számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. 

2.13.  A  közgyűlés  által  hozott  jog-  vagy  alapszabálysértő  határozat
megsemmisítése iránt bármely tag – a határozat tudomására jutásáról számított 30
napos jogvesztő határidőben – pert indíthat. 

2.14. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a
nyilvánosságot  kizárhatják,  ha  valamely  Egyesületi  tag  jogos  magánérdekének
védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi.

2.15. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi,
gazdasági szervezetek  képviselőit  és  magánszemélyeket.

3. Elnökség

3.1. Az Elnökség az elnökből, a titkárból, a gazdasági vezetőből és 2 elnökségi tagból
áll.  Az Elnökség két Közgyűlés közötti  időszakban – a kizárólagos hatásköröket
kivéve – gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az
Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az
Elnök  írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a
tagok  az  ülésről  legalább  tíz  nappal  az  ülés  időpontját  megelőzően  írásban
értesülnek,  és  az  ülés  tárgysorozatáról  leírást  kapnak.  Az  Elnökség  ülései
nyilvánosak.

3.2. Az  Elnökség  határozatait  egyszerű  szótöbbséggel  hozza.  Határozatképtelenség
esetén  legkésőbb  30  napon  belül  az  Elnökséget  ismételten  össze  kell  hívni.
Határozatképtelenség  miatt  ismételten  összehívott  ülések  is  csak  akkor
határozatképesek,  ha  azokon  legalább  3  elnökségi  tag  jelen  van.  Az  Elnökség
üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.

3.4. Az 5  tagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából 4
éves időtartamra.

3.5. Az Elnökség tagjai felelősek és kötelesek az elnökség munkájában maradéktalanul
részt venni, vállalt funkciójukat maradéktalanul betölteni. Külső nyilatkozataikban az
egyesület jó hírét öregbíteni. Kapcsolataikat az egyesület érdekében hasznosítják,
az  egyesület  pénzügyi  lehetőségeinek  bővítését  támogatók,  szponzorok
szervezésével segítik. Részt vállalnak konkrét előkészítő, szervező és lebonyolító
munkában.

3.6. Felelős  az  egyesület  életével  kapcsolatban  konkrétan  és  általában,  illetve  a
gazdasági,  pénzügyekben  hozott  határozatok  végrehajtásáért,  kivéve,  ha  a
határozat  ellen  szavazott,  vagy  az  intézkedés  ellen  tiltakozott,  és  tiltakozását  a
Felügyelő bizottságnak bejelentette.

3.7. Az  Elnökség  által  hozott  jog-  vagy  alapszabálysértő  határozat  megsemmisítése
iránt bármely tag – a határozat tudomására jutásától számított 30 napos jogvesztő
határidőben – pert indíthat.
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4. Az Elnökség feladata és hatásköre:
 tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;
 a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés

munkáját elősegítő szervező tevékenység;
 az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az

éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;
 az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;
 az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
 tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
 az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
 minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és

amelyeket az Elnökség hatáskörébe von
 Az Elnökség határozatképes, ha tagjai  közül  legalább hárman jelen vannak. Az

Elnökségnek csak olyan  személy lehet  a  tagja,  aki  nincsen eltiltva  a  közügyek
gyakorlásától és tagja az Egyesületnek.

 Az  Elnökség  határozatait  szótöbbséggel  hozza,  szavazategyenlőség  esetén  a
szavazást meg kell ismételni. 

5. Az Egyesület tisztségviselői:

5.1. Az Egyesület elnöke

 Az  Egyesület  elnökét  4  éves  időtartamra  a  Közgyűlés  választja,  aki
tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.

5.2. Az Elnök feladata és hatásköre:
 az Egyesület tevékenységének irányítása;
 a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
 döntés  és  intézkedés  az  Elnökség  ülései  közötti  időszakban  az  Elnökség

hatáskörébe tartozó kérdésekben;
 a  Közgyűlés  és  az  Elnökség  által  hozott  határozatok  és  állásfoglalások

végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
 kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
 irányítja az Elnökség munkáját;
 vezeti az Elnökség üléseit;
 képviseli az Egyesületet;
 intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
 összehívja az Elnökség üléseit;
 vezeti (ha van) az ügyintéző apparátust;
 irányítja az Egyesület gazdálkodását;
 utalványozási jogot gyakorol;
 az egyesület bankszámlája felett ügyvezetővel együttesen rendelkezik
 gyakorolja (ha szükséges és lehetőség van rá)a munkáltatói jogokat;
 minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

5.3. Az Egyesület titkára

 Az  Egyesülettel  működésével  kapcsolatos  operatív,  konkrét  szervezői,  rendezői
feladatok ellátása az elnökségi tagokkal együttműködve.
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 Az  Elnököt  távollétében  a  titkár  helyettesíti.  Helyettesítés  esetén  a  titkár  teljes
joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait. A titkár az elnökkel
együttesen rendelkezik az egyesület bankszámlája felett.

 Felkutatja  a  pályázati  lehetőségeket  és  annak  elkészítésében  aktívan
közreműködik.

 Tagnyilvántartás vezetése

5.4 Gazdasági vezető 

1. Felel  az  egyesület  pénzügyeinek,  gazdálkodásának  szabályszerűségéért,  a
könyvelésekért,  az  adó,  a  TB  stb.  bevallásokért,  a  számlarend  és  a  bizonylati
fegyelem betartásáért.

2. Felel  az  egyesület  könyvelésének  elvégzésért,  a  gazdasági  szabályzat
elkészítéséért.

3. Felelős  a  gazdálkodásra  vonatkozó  jogszabályok  naprakész  ismeretéért,
betartásáért, a tagsági díj befizettetéséért.

4. A gazdasági  vezető  aláírási  és  utalványozási  jogkörét  részletesen a  Gazdasági
szabályzat tartalmazza

5.5  Bizottságok

 Egy  -  egy  rendezvény,   verseny,  előadás  szervezésére  és  lebonyolítására  az
Elnökség ad-hoc bizottságot hoz létre, melynek általában csak a vezetőjét bízza
meg, összetételére nem tesz javaslatot, azt a megbízott vezetőre átruházza.

 Az ad-hoc bizottság vezetője  a  vállalt  feladatokért  teljes  felelőséggel  tartozik,  a
szakmai munkát és az engedélyezett, jóváhagyott költségvetést illetően.

 Az ad-hoc bizottság vezetőjének joga van a megbízással kapcsolatos valamennyi
információt birtokolni.

V.
Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az
Egyesület  gazdálkodásáról  az  Elnökség  jelentést  készít,  amelyet  elfogadás  céljából  a
Közgyűlés elé terjeszt.

1. Az  egyesület  céljai  sikeresebb  megvalósítása  érdekében  alapítványokat  hozhat
létre, és másodlagos jelleggel gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat.

2. Az egyesület éves költségvetési irányszámok alapján gazdálkodik. Szervezési és
rendezési  tevékenységért  (más  szervezet  irányába)  díjazást  és  költségtérítést
számít fel, illetve az egyesület érdekeinek megfelelően közösségi munkát végez

3. A működéshez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
 tagdíjak ( rendes, pártolói, és jogi személyek)
 egyesületi alapítványok bevételei
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 rendezvény bevételek
 önkormányzati támogatás

 közalapítványoktól pályázat útján
 jogi- és magán személyek támogatási befizetése

4. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjat kötelesek
megfizetni. Az egyesület tartozásáért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

5. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.

.

VI.
Az egyesület jogképessége és gazdálkodása

1.Az egyesület jogi személy, amelyet Dr. Egyházi Violetta - az egyesület Elnöke - képvisel.

2.Az egyesület a nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé.

VII.
Az Egyesület megszűnése

 Az Egyesület megszűnik:
 ha a legfőbb szerv (Közgyűlés) döntése alapján átalakul,

 a legfőbb szerve (Közgyűlés) a feloszlásáról határoz

 a bíróság feloszlatja,

 törvényességi  ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti,  vagy
megállapítja megszűnését,

 fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti és az Egyesületet
a nyilvántartásból törlik. 

Az Egyesület Alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül 
megszűnt egyesület – hitelezői igények kielégítése után – megmaradt vagyonát a 2011. 
évi CLXXV. törvényben meghatározott célra kell fordítani. 

VIII.
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Vegyes és záró rendelkezések

Jelen  Alapszabályban  nem szabályozott  kérdésekre  a  Polgári  Törvénykönyv  (1959.évi
IV.tv.),   az  Egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,   valamint a mindenkor
hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.

Pápa,  2012. év november 23. napján
 Dr. Egyházi Violetta

                                              elnök sk.
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