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BuDApEsTI vÁRosvÉoó EGyESürnr
(Székhely: 1126 Budapest, Szoboszlai u.2-4.)

ALAPSZABÁLYA

-1,

Egyesület alapítva 19S3. évben * alapszabály módosítva: 20]9. évben
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Az egyesület alapszabálya az alábbi módosításokkal került elfogadásra a szeruezet legflóbb
§zerve által - annak érdekében, hogy a §zenezet megfele§en a 20i3. él,i V. tv., a Folgári
Törvénykönyv és Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról. valamirrt a civil szervezetek
rnűködéséről és támogatásaról rerrdelkező 20 i l . évi CLXXV, törvény lEcrv .l és más jogsza-
bályok hatályos *_ kötelező - rendelkezéseinek. A jelen módosítás változásai dők betűvel
vannak jelölve, - egységes szerkezetben az alapszabály meg nem változtatott részeivel. A vál-
íoztatás egl részét a megszűnt közílasznúságra tonatkozók rcrlése jelenti.

Módositás időpantja 2a19. múrcius I.

L Az Egyesület neye: Budapesti Városvédő Egyesüiet

rövidített neve: BYE
Idegen nyelvű elneveaís: Town Proíecíian As,sociation af Budapest

il. Az Eglesület szókhelye: 1126 Budapest, Szoboszlai utca2-4.

ili. Az Egyesíilet működési területe: Budapest főváros

IV. Az Eryesület működési formája: az egyesülési jogról, a közhasznú jogáilásról, vala-
rnint a civil szervezetek múködéséről és támogatásáról szóló 2011, évi CL)O(V. törvény
alapján létrejövő; taítós céI folyamatos megvalósítrisára létrehozott, közcólú egyesület,

§.1. Az Egyesület jogi szemóly.

iY.2. Az Egyesület olyan önkormányzattal rendelkező, lézh*sztú, tartós közérdekű céiú tar-
sadaimi szervezet, amely tagjainak önkéntes társulásál,al jott létre és tagiai érdekeit kóp-
viselve, dernokratikusan elfogadott alapszabálya szerint működik.

V. Az Eryesület bélyegzője: Kör alakú, rajta Pallasz Athéné szobrának ábtája, a'pajzson
belül a fövaros címerével, körben

,,BUDAPESTI vÁRosvÉoŐ EGYESÜLET * /98J ,r" szöveggei,

V,l. Az Egyesület logója: Az egyesület bélyegzőjén levő Pallasz Athéné szobrának ábrája,

A 1,ogo ha§z&áiati*ra jogo§qltak köIe:

- az Egyesirlet vezető tisztségviseiői és a Titkar hivatalos levelezésiik fejiecén, valami*t
az e gyesületi tisa se güket fe ltüntető névj e gyükön,

- az Elnökség aital jóvrihagyott formában, helyi és szakmai cs*portok vezetői e tisásé-
giikhöz kapcsolódó üg}.viteliik során használt nyomtatott, írott ós eiektronikus leve-
iezésíik fejlécén, továbbá egyesületi tisztségtiket feltrintetö rrévjegytik<in,

VI. Az Bgyesület célja és feladatai:

i. KöZcálú tevékenység folytatása a kömyezetvódelem, a kultr,rrális örökség és a műernlékek
megóvása érdekében, arnely különösen a neveiés, ismerefierjesztés. kuiturális tevékenység
kultrrrális örökség megóvasa, a műemlékvédelem és a környezetvédelem területét érinti.

2. A fovaros történelnri, építószeti, termószeti értékei feltarásának, gyarapításának és rregóvá-
sanak elősegítése,

3. Budapest szépítése, po}gárainak - és különösen az ifiúságnak - a varos szeretetére neve-
lése, a polgarok bevoruísa a fejlesxési elképzelések, tervek megvitatiisaba €s rnegvalósítasába.
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4. Szervező és önkéntes munka az egyéni és közösségi erők összefogása érdekében,

5. A kömyezet- és tefilészetvédelmi szempontok érvényesítésének elösegítése.

7. AzBgyesület tevékenységéről rendszeres tájékaztaást ad írott és elektronikus sajtóban.

Az Eeyesület - fepli céljai megvalósításában érdekében - különösen a köyetkez.o fel?datokat
véqzi:

* Kezdenrényezi az illetékes önkormányzati szefl/eknél épületek, műtárgyak és tartozékai,
varosképi elemek, §zobrok és más érJékek felújítasát, pótiását, karbantartását.

* Az illetékes szervek felkérése alapján elósegíti, illetőleg szervezi t€iai és mások közremŰ-
ködését a felújítasra kerüló objektumok helyreállítasanál.
* §egíti a küiönleges tblkészültség*t igényló feltárási, felújítási, karbantartasi és javítási rrrun-

kákra a tervezői, kivitelezői kapacitás biztosítását.

* §egíti a fblujított építrnények és mútargyak megóvását.

* Közremúkódik a jelenleg miiemléki védettség alatt nem álló, de varosesáétikai, ipartörténe-
ti, művészettörténeti vagy egyéb szempontból jelentős, megőrzésre érdemes értékek, épületek,
azok díszítőelemeio tartozékai, kőnerüieti mútárgyak és a főr,áros íroft és íratlan hagyomanya-
inak f*lkutatásában és megőrzésében,

* Az illetékes fövarosi vagy kerirleti szervek fblkérése vagy sajat kezdeményezése aiapján
véleményi a városrendezési ten,eket; a beépítési, szapalási, átépítési és bontási terveket; a
viárosrész-rehabilitációk, sortatarozások. teriiletbeépítések terveit; a közlekedésfejlesztési ter-
veket; a parkosítási illetve kiemelt zöld területeket órintő terveket.

* Kezdeményezi a tevékenységével kapcsolatos kiállítások szervezését, illetve abban közre-
működik.

* Tevékenységéhez kapcsolódó kiadói tevékenysé get v égez.

* KezdemÉnyezi kitüntetés adományozását a fióvárosért végzetl kiemelkedő társadalmi tevé-
kenysóg elismerésére,

* Előadásokai szervez, illetve előadókat biztosít különbözó fórrrmokon az Egyesület cé§ainak
megfelelő feladatok, témák népszenisítésére, polgarok ilyen célokra történó megrryerésere.

* Védi ós gyarapítja a főváros zöldterületi értékeit.

* Nyilvános közéieti, várospolitikai tevékenységet folytat,

Az Egyesület fentiekben részletezett tevékenységeiről, működéséről 6 szolgáltatásairó1, va}a-
mint S utóbbiak hozzáférhetőségéről rendszeres tájékoztatást ad az interneten, az Egyesület
honlapj án : wrry. _valosvedo.hu

E l e l*r oni kus kap c s o I an ar ús i c ím : b udrlp e s t iv ar a sv e dp @ qma i l. c om

9. Az EgyesüIet tagjai és szeivei útj;in fejti ki tevékenységét. Az Egyesüiet országos vagy
helyi politikai tevékenységet nem folytat, a pártok befolyásától friggetlenül műkodik, pártok-
tól támogatást nem fogad el és azoknak valaminl szervezeteinek erköicsi és anyagi üá:nogatast
nem nyújt- Országgytilési képviselői-, megyei jog" város képviselő testüetébe, valamint Eu-
rópa Parlament tagjanak jelöltet nem állít, valamint polgármestert n§m jelöi, és erkölcsi-
anyagi támogatást azoknak neru rryujt.
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VII. Tagsági viszon,v keletkezése és megszűnése

1. Tagsági viszony keletkezése: Az Egyesü]et tagiává válik az aszewezetés aza legalább
korlátozottan cselekvóképes, a közügyek gyakorlásától e1 nem tiltott szeméiy, aki belépési
nyilatkozatot ír alá, melyben az Egyesület alapszabalyában foglaltakat elfbgadja és akivel
szemben n*m áilapítható meg összeférhetetlenség. A tagsági viszony iránti kérelmet. illetve a
kitöltött és aláírl beiépási nyilatkozatot írásban keli a Titkárhoz benlrljtani.

A tagsági viszony a beiépési nyilatkozatnak az Elnökség erröl szóló döntése napjrán keletke-
zik, feltéve, hogy a Titkár elóterjeszlese alapjan az Elnökség a belépést nem rrtasítja vissza. A
visszautasítás csak írásban érvényes. A visszautasítá§t legkésőbb az elnökségi hatiározathcza-
tak követó 15. napon a visszautasítottnak személyesen át ke1l adni vagy részére postai úton,
az á*étel visszaigazolására alkalmas módon kell megküldeni.

1,1, Az Egyesiilet tagja elnevezés alatt rendes tagot kell érteni.

2. Az Egyesület tisáeletbeli tagsa:- az Egyesület tisxeletbeli tagjává válik az a közéleti, müvé-
szeti, tudornányos vagy egyéb, a főváros erdekében végzett kiemelkedően jeierrtős tevókeny-
séget végző személy vagy szervezet" akinek jelöiését az E]nökség javaslata alapján a Küldött-
gyúlés rendes szavaeüi rendje szerint elfogadja. A tisáeletbeli tagot helyi vagy szakmai cso-
portba - mindenekelőtt saját kívánságarrak megfelelően * a Titkár osztja be. Nem iehet az
Egyesület tiszteletbeli tagia, akinek rendes tagságát jogszabály vagy az Alapszabály kizátla.

2.1. A tiszteletbeli tagok az egyesület szerveinek ülésein tanácskozasi joggal részt vehetnek,
de szavazati joguk nincs és egyesületi tisaségre nem r,álaszthatók

3" Az Egyesiilet pártoló tagja lehet az Egyesüiet működését támogató személy vagy szervezet,
aki erre iranyuló sándékát az Egyesületnek bejelerrti é§ az Elnökség javaslata alapjan a Kül-
dOttgyűlés rendes szavazati rendje szerint elfogadja.

3.1. A pártoló tagok az egyestilet szerveirrek ülésein tanácskozásijoggal részt vehetne§ de
szavazatijoguk nincs és egyesületi tisztségre nem választhatók. A pártoló tag kötelezettsége a
vállalt vagyoni ho zzáj étr ulás megfi zeté se.

4, Minden rendes egyesületi tagtag;a iehet a helyi vagy szakmai csoportnak. A kívánt §üpoí-
tot a tag belépéskor vagy ezln alapszab,á7y hat"ilybalepését követő 30 napon belül jelöli meg.
Ha a tag eztn..lr:"n teszi, annak a csoportnak válik tagjává" amelyikben állandó lakóhelye (szék-
helye) van. A csoport-váltást a tag a volt és az új csoport vezetojénél 15 napon belül kOteles
bejelerrteni.

5, A tagsági viszony megszünóse: A tagsági visrony nregszűnik:

a. tag kilépésevel,
b. atagkizétrásával,
§. a ten"nó§zetes személy tag halálával vagy a tagként nyilvántartott szervezet

megszűnésévetr.

6, Az Elnökség kezdeményezi arrnak a tagnak a kizarasá| egyben annak a tagságát felfiig-
gesztheti, akinek a titkar által kiküldött írásbeli fi:etési felszólítás ellenére 2 évi tagűjhátralé-
ka gyűlt össze, az Egyesiilet tevékenységét és célkitűzéseit aktív magatartásával veszélyezteti,
akivel szemben összeffrhetetlens*gi ok á11 fenn, vagy aki az Alapszabály rendelkezéseit sú-
lyosan vagy ismételten megsérti. A tag kizárasáról r,aló döntés az egyesület Küldöttgyűtésé_
nelc hatásköre, erról döntést rendes határozathozataii rendje szerint hoz.
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6.1. A kizárásrói tratár,ozatot csak aá követőerr hozhat a Küldöttgyűlés, hogy a kizárni kívánt
tagot a kiárás jogkövetkezményeire a részóre postai irlon. ajánlott, téitivevényes íbrmában
való megküldéssel kétszer felhílta az egyesület képviseletre jogosult tisfiségviseloje.

YIII. A tagok jogai és kiitelezettsógei

l. Az Egyesület tagjai iogosultak:

a. az Egyesület és szervei munkájában résá venni, hozzájárulni az Aiapszabálybarr meg-
batározatt célok és feladatok teljesítéséhez,

b. az Egyesület szerveinek ülésén megjelenni, ott sza\razati jogukkal élni, bármely, az
Egyestilet murrkaját segitő, bíráló, a napirend kiegészítésére szóló javaslatot az Elnök-
ség vagy a Küldöttgyűlés elé terjeszteni.

2. AzBgyesület tagiai kötelesek:

a. az Alapszabályban fogialtakat megtartani,
b. az Egyesület szefi/ei és tisztségviselői által hozott hatarozatokat és döntéseket végre*

hajtani, i}letőleg végrehajtásukat elősegíteni,
c. a tagdíjat rendszeresen fizetni.

3. A tag jogosult az Egyesület irataiba betekinteni, arról kérésére es k*ltségére masolatot kell
kiadni.

4, A szervezetben tevékenykedő magánszemélyek és jogi személyiséggel rendelkcző tagok
éves tagdíjának összegéről a Küldöttgyűiés dönt, A tagdíj összegét, megfizetÉsének módját és
hataridejót a szervezet honlapjan is közzéteszi. A tagdíj befizetésónek hatarideje minden év
miárcius 15-e. A tagdlj az Egyesület bankszámlájan illetve az egyesületháúpénáfuába a Tit-
kárságon személyesen bevételi bizonylat ellenében fizethető be.

5. Az Elnökség a tagűj-fizetés kötelezettsége alól a tag írásbeli kérésére eseti vagy áilandó
jelleggel, avagy a jóvóre nézve vagy visszamenőlegesen felmentést adhat, aá rnérsékelheti, a
befizetett tagdtj azonban nem követelhető vissza.

6. Az Egyesiilet alapító tagia és e cím viselésére jogosult az a személy, aki az szervezst meg-
alakulásához kapcsolódó első Alapszabály megalkotásában részt vett és azt aláírta,

IX. Tájékoztatás, nyilvánosság

1. A vezető testületek batfuozatairól nyilvantartast kel1 vezetni (Hatarozatok Tára), melynek
tartalmaznia kell a vezelő szervek dörrtéseinek tartalmát, haáIyát, idejét, valamint ahatétaza-
tok meghozatalát támogató, illetve ellenző, valamint a tartózkodást jelző szavazatok szátmará-
nyát.

2. A Határozatok Tára, vaianrint az Egyesület múködésóvel kapcsolatos más iratok és beszá-
rnolói közlések rtrindenki számára hczzá&rhetőek es nyilvánosak, e fejezet 4. pontjábarr meg-
határozott napokon és időintervallumban,

3, Az Egyesület a Küldöttgytilés, az Elnökség és a Felügye}ő Bizottság dóntéseit, határozatait,
továbbá a beszámolói közléseket a helyi és szakmai c§opürtok vezetőiv€l és az órintettekkel
írásban közli és az Egyesület int§rnet§s honiapjan is közzdteszi.
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4. Az Egyesiiiet működésével kapcsolatas iratba _. előzetes idöpont egyeztetést követóen -az Egyesület szókheiyén, munkanapokon 09.00 órától 15.00 óráig lehet bet*kirrtheti, arról a
saj át költségére rnásolatot készíteni,

5. Az Egyesület működése, szolgáltatásai igénybevételónek módja nyilvános. Az Egyesület
honlapjarr keresztül gondoskodik arról, hogy tagiai és az Egyesületen kívüli személyek és
szervezetek megismerhessék szolgáltatásait, igénybevételiik módját.

X. Az Egyesület szerv,ei és vezető tisztségviselői

I. Az Egye§ület §reryei:

a, helyi és szakmai csoportok és azok közg;.ulései,
b. Küldöttgyűlés,
c. Einökség,
d. Felügyelő Bizottság,

2. Az Eel,esüle1 tisztséevis+lói :

a, az Egyesületvezúő tisztségvis*Iői: az Egyesúiet elrröke. az Egyesület alelnökei és az
Egyesület elnöksége, mint íi gr-v e z e t ő szerv,

b. az Egyesület tisáségviselője: az Egyesület titkára.

2.1. 
^z 

Egyesület a jelen Alapszabály-módosítassal létrehozza: uz ,,EgyesüIet Tisztetetbeli
Elnöke" és az ,,Egyesúlet Örökös Tiszteletbeli Elnöke" tisztségeket. E tisztségekre uz a sze*
nréiy válaszható meg, akit az Elnökség erre vonatkozó ajánlása alapjan a szabályszerűen ösz-
szehívott, hatarozatképes Küldöttgyűlés rendes szavazati rendje szerint megszavaz.

3. A helyi ós szaltprairsqpq4gk

3.1. A helyi és szakmai csoportok fov:írosi kerületenként vagy szakmai szempontok szerint
tsrületi hovatartozasra tekintet nélküi szerveződnek. A helyi és szakmai csoportok iétrejötté-
hez az Elnökség etőzetes jóváhagyása és en"e vonatkozó határozata szükséges.

3.2. A helyi és szakmai csoportok feladata, hogy kózvetítsék a tagok felé az Egyesriiet céljait,
feladatkitűzéseit, szolgáltatásait és a tagokat folyamatosan bevonják a célok elérósébe, tevé-
kenységek folyamatába,

3.3. A helyi és szakmai csopotlok közgyűlései: A közgyűlés határozatképes, ha a csoporthoz
tzulazó tagok legalabb fele + egy tag jelen van. Mirrden tagot egy szavazat illet, szavazni csak
rryíltan lelret. A közgyrilés hatarozatait a szayazati joggal rendelkező, jelenlévő tagok egy§ze-
rű többségóntk, azaz 50%-a+ I lő nyílt szavazaténal hozza meg,

3.3.i. A batárazat meghozatalakor nem szavazhat az: akivel szemben a jelen Alapszabály XII.
Összeferhetetlenségi szabályok 3. pontjában meglratarozott kizaró okok valamelyike fennáll.

3.4. A helyi és szaknrai csoportok közgl.ulései óvente legalább egyszer, de iegalább annyiszor
úléseznek, ahán-yszor a Krildöttgyúlés.

3.5. A helyi vagy sz_akmai csoport közgyűlése a megalakuiasát követő 30 napon belül négy
é,"re megvalasztja a c§oport vezetöjét. A helyi vagy szakmai csoport jogosult rendes hatiro-
zathozatali rendjével meg§zavazott, 1 fo Küldöttet deiegálni, aki uz egyesület Ktildöttgyrilósé-
ben a csoportat kópviseli.

3.6. A helyi es szakmai csoporlok közgyúléseit annak vezetoje írasban hívja egybe a Küldött-
gyulós időpontja előtti legalább 8. napra 5 napos időköz betartasával. A megismételt közgrl-
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lést a hatarozatképtelent követő 3. munkanapon azonos idöpontban kell meglartarri. A megis-
mátelt közgyűiós helyét, időpontját és az eredetive1 megeg5,ező napirendjétL eredeti *"§t i-
vóban kötelező meghatározni.

3,7. A helYÍ és szakmai csoport közgyüése dcint saját ügykörébe tartazó kérdésekró1, vala*
mint az EgYesÜl*t Küidöttgyúlésének napirendjéhez a Küdq;tt által képviselendő álláspontról.
3.8- A helYi és sza}cmai közgúlés ügykörébe tartozik mindazon helyi kérdés, arrit az Alap_
szabály más szerv ügykörébe nem sorol.

3.9, A helYi és szakmai csopoít önálló gazdalkodá§t nem folytathat, önálló bevételei nem le-
hetnek -* azonbarr amennyiben ber.ételre te§z szcrt, annak összege az Egyesület közporrti
srÁmlájixa kerül beÍizetésre vagy átutalásra, és a;rnak a csopolt részére tör#nő felhasználási
módjáról az Elnökség dönt. A helyi és szakmai csoport költiégeit az Eglr..sülgt kózponti költ-
Séglet{5g qr4rri,

3.10. A helYi és szakmai esoport kozgyűlése a Küldöttgyülés által ellptározottak érdekéberr
meghatározza saját feladatait. A Kiildöttgyrilésen a detegalt egy íő Küldött útjan, azon kívril
kÖzvetlenÜl az Elnökség felé javaslatot tesz tisáeletbefi as partoio tag felvételtre, tag y,lzárá_
sára. célok és feladatok kitiízésére, péne§gyi, elszámolási kérdésekre, tisztségviselők megvá-
lasztásara, felelősségre vonására, a titkrir felfilggeszté§ére, a vezető tisnségvlselőkkel szem_
beni igénYérvényesítésre, beszárnoltatásukra, az Aiapszabály módosítására. valamint azEgye-
süiet megszüntetésére,

4" Á KüldöttsvűlÉs

1. A KilldÖttgl'tilés az Egyesület legfóbb döntéshozó §zerve, Bánnely az Egyesület egÉszének
műkÖdését, tevékenységét érintő kérdésben hxárazhat. A Küldött§}-tiles á'iretyi és szakmai
csoPortok által delegált küldöttek összessógébőL, az Elnökség tagjaiúl ós a Felúg}relő Bizott-
ság tagiaiból átl.

2- A KÜlclöttgyrilésen minden Küldöttnek, valamint az Elnökség tagjainak és a Felüg}elő Bi-
zottság tagjainak egy-egy szavazata van.

2.1, A határozat meghozatalakor nem szavazlrat az: akivel szeinben a jelen alapszabály XII.
Összeférhetetlenségi szabályok 3, pontjában meghatarozott kizaró okok valameiyike rennan.
3- A KÜldÖttgytilés évente legalább egyszel ülésezik (évi rendes Küldöttgyli\és), azElnökség
által kikÜldÖtt meghívóban meghatáíozott időben és helyen. Az egyesülei-szeúietyén rendel-*
kezésre állÓ tertilet nem elégséges a megrcndezésre, ezé§ az éppen aktu:ílis Küldöttgyűlés
helYszÍnét arta szólÓ rneghívóban kell tudatni a Küldöttgyűles résztyevőivel, A számviteli
beszámoló elíbgadása miatt ae egyesüiet rendes Küldöttg},rilósét évente majus 15-ig össze
kelt hívni. Két rendes Kúldöttg},líiés kőzött legalább 2lkeaájhórrapnak kell eltelnie.
4. A KÜldÖttgYŰlést a napirend, az időpont és a helyszín, valamint a ha*írozatképtelenség ese-
tére ugyanazon napirenddel Összehrvott megismételt Küldörgyűtést időpontjának közlésével
az egY-esüle1 hon laPján lralÓ közzététeiiel, valamint elektronikus levélbin, a- tudornásulvételt
visszaigazolharó módon való elküldéssel - az Elnökség ene vonatkozó döntése aiapj;{n _ ?z
elnÖk hivja Össze. a Küidöttgldlés időpontját megelőzően iegalább nyolc nappal történő kiér-
tesítéssel. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, Éogy u szwazé§ra
jogosultak a tárgyalni kívárrt témakörökben áIláspontjut<x tiatat<ithassák.

5. A rnegidvó igazolhatÓ kézbesítósétől számított 3 napon beiül a tagok az Egyesület elnökó-
tŐl a naPirend kiegészítósét kérhetik a kiegészités indákolásával. A iapirendliegészitésének
tárgYában az elnÖk jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kéreleinrol nem dönt.
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yagy azt elutasitja, a Küldöttgyiílés a napirend ellbgadásáról szóló határazat meghozataiat
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének targyában.

6.2013. évi V. tőrvény (Ptk,) 3:}7.§ (6) Á rJt:ntéshozó szerv ülésén a szabólyszerűen lúzölt
napirenden szereplő kérdésben hozhaíó határozat, lcivéve, ha valamenryli részvételre jogosult
jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárg/alúsához eglhangúIag hozzájárul.
Nem tartható meg a Ktitdöttglűlés. ha bártnely szavazásra jogosutrtat elmulasrtoítúk meghív-
ni, Ha a küldött személye nem ismert. az egyesületi Küidöttgyűlésre szóló meghivót a helyi és

szakmai c§opoít vezetőjébrz. ennek ismeretlensége esetén bántlely csoportbeli taghoz kell
intézni.

7. A Ktildöttgyulést az Elnökség elnöke, távollétében a Felügyeló Bizottság elnöke vezeti.
Akadályoáatásuk vagy távoltrétük esetén a Küldöttgyűiés levezetö elnöke az általános vagy a

szakmai aleinök. A Kütdöttgyűlésről jegyzőkönyv készül ezen Aiapszabáiy IX. fejezetében
rne ghatározottak szerint

8. A Küldöttgyiilésen a jelenlévő küldöttek csak személyesen szavazhatnak. A Küldöttgyulés
határozatképes, ha azcn a szavazatijoggal rendelkezők legalább fele plusz egy tag jelen van.
A szavazati jcggal rendelkezöket miás személy nem képviselheti.

9. A Kütdöttgyulés ütrései a szervezet tagiai, a meghívottal,i és az érdekeltek részére nyilváno-
sak, amely csak ülésén hozhat határozatot,ltatárazatait nyí}t szavazással hozza meg. l{a a na-
pirend az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagiainak és elnökének megváiasrtas4 e napi-
rendi pontbarr az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai nem szavaáatnak.

IB. A Küldóttg,úlés, ha az alapszabály máslainí nem rendelkezik, határozaíait a laildattgyűlé-
sen sz€lvüzűti joggal reyzdelkező személyek (X.4.2 ,) 50%-a+ l frí ruyílt szavazatával llazza meg,

_ Az 5.000,000 (ötmiilió) Ft feletti kötslezettségvál}alásról való döntéshez a határazat-
képes kul d a t t sylíl é s e n j elealévők 2 / 3 -os szw a7at1 többsé ge sztiksé ges.

- Az egyesület alapszabályanak módosításához, az egy§§ület céljanak módasításahoz és
az egyesület megszűnéséről vagy más egyesülettel való egyesriléséről szóló küIdóít-
g,,űtést dörrtéshez a szavazatijoggal rendelkező jeleniévő tagok háromnegyedes szó-
többséggel hozott hatétr azata szükséges.

i i, AKrildöttey_úié§ kizarólago§ d{rnté§ :

- vezető tisztségviselők megválasztá§a és visszahivása,
- az. Elnökség, a Felügyeló Bizcttság és a titkár beszámolójrának elfogadása,
- a7- Aiapszabály módosítása,
- az éves költségvetés elfogadása,
- az éves beszámoló @ elfogadása,
- döntés befektetési tevékenységről, befektetési tevékenység esetén befektetési szabály-

zat elfogadásaról,
- az egyestileti tagok és az egyesület szervei /tisztségviselői/ között keletkezett vitak el-

bírálasa,
- ., vezetö tisztségvisetőkkel szembeni igényérvényesítés és mértékének meghatárazina,.
- Jelólő Bizottság és elnöke megválasztasa,
- tagdíj összegének és befizetése módjiának, esedékességének megálapítas4
- a meghirdetett napirend megváltoztatása, kiegészítése
- tag kizárása,
- tiszteletbeli tag felvétele,
- 5.ü00.000,- (otmillió) Ft feletti kötelezettségváilalás.,
- a7 Egyesület jogutódlással vagy jogutód nélkiili megszúnésének elhatarozása.
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12. A megi§nételt Küldöttgyűlést a szabáiyszerúerr összelrívofi, de határozatkÉptelen Kti1-
döttgytiiés meghirdetett időpontjanak napján, az eredeti meghívóban feltilntetett iáőpant nap-
ján meg lehet tartani, ha e téalt a Küldöftg}-tilést összehívó eredeti nreghír,ó tulalmazza. Az
eredeti meghívóban szereplő napirendi pontokkal, ugyanarTa a helyszinre összehívott, megis-
mételt k*ldatg,Úlés a megjelentek számától fiiggetlenül hatarozatképes - figyelembe vévi a
tÖrvénYi rendetrkezésből következö azcn kötött§ég€t, hogy a minimális tíz-lőnek ebben az
esetben is jelsn kell lenni - ha erről a tagokat az eredeti ,neghíuóban előre tájékoztatták.

4 k4l*ött:

KÜldÖtt az Egyesület helyi vagy szakmai csCIportjának tagia. Amenrryiben a helyi vagy szak-
mai csoPort tagja egyben az EgyesÜer Elnökségének is ága, a c.opo.t közgyűlésének az ő
szernélYétŐl kiilÖnboző más személyt kell delegálnia a Kuldöttgyűléire. a tútin a Küldött_
gYŰlésen csak a nevére kiáilított megbízólevé} bemutatása után vehet részt, A megbízólevelet
a heiYi vagy a szakmai csoport vezetője tritja el igazoló aláírásával, A Küldöttgyűlásben felha-
talmazása köréLren rendelkezik napirend kiegészítesi-javaslati, tanácskozási Js sza,razati jog-
gal. A küldött mandáturna egy évre szól"

5. Az Elnöksée

5-1. Az Elnöksóg..l5 (tizenöt) tagú, tagia csak egyesületi tag lehet. Tagjai: elnök, két alelnök,
elnÖkségi tagok. Ügyrendjét maga állapítja meg, Az ügyrendet és annak módosítását a követ-
kezŐ KÜidÖttgyulés fogadja el, rendes hatarozathgzataltrendje szerint. Az Elnökség elnökét,
két alelnÖkét és az elnókség tagjait a Kuldöttgyűlés válasxjá meg. nyílt szavazással, rendes
hatéxczathazatali rendje szerint. Az Elnökség tagiainak **d,tu*á nJgy évre szól. Az elnök
és az elnökségi tagok visszahívásara csak a kritdáttgl.tilés jogosult

5,2. Az EgYesÜlet Elnökségének. mint az egyesület ügyvezetésének feladatai a Polgari Tör-
vénykönyv 3:80. és 3:81 §-barr rneghatarozottak szerint:

Feladatkörébe tartozik

a. az EgYesÜlet napi ügyeinek vitele, az ügyvezetós hatáskörébe tartozó ügyekben a dön-
tósek meghozatala; az Elrrökség az etikai kérdések esetében meghatárofi;

b. a beszámolók elókészítése és azoknak a ktitdottgyűtés eléterjesitése;
c. aa éves költségvetés elkészítése és annak a kaldattg,íííés elé terjesztése;
d. az egYesÜleti vagyon kezelése, a vagyon felhasznáiasrira és befektetésére vonatkozó, a

laidöttgúlés hatískörébe neíntartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
€, az egYesÜlet jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakitásának és a tiszt-

ségviselők megválasáásárrak előkészítése ;f. a KÜldöttgl. ilés összehív ása^ a tagság és az egyesüiet szerueinek értesítése;
g. az agYvezető szerv által összehívott Kütdöttgytilés napirendi pon§ainak m*ghatáraá-

Sa;
h. részvétel a KÜldÖttg}utésen és válaszadas az egyesiilettel kapcsolatos kérdése}re;i. a tagság nyilvántartása;
j az egYesÜlethatározaáinak. szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k. 'az egyesület működésévsl kapcsolatos iratok megőrzése;
1- az egYesületet érintó megsz§nési ok fennállásanak mindenkori vizsglílata és arrnak be-

következte esetén az s törvényben elóírt intézkedések megtétele; és
m. &z alapszabály felhatalmazás a aIapjÉn a tag felvételéről való döntés.

5.3. A Küldöfigyűlés összelrívása:

Az úgyvezető §zerv - jelen es§tben az E]nökség - köteles a kuldoug,,űtést ósszehívni a szük-
séges intérkedések megtét§le cé§ából, ha
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a. az egye§ület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tar-tozásokat esedékességkor teljesíteni;

Vagy
c. az egyesület cé§ainak elérése veszélybe került

Az Elnökség dönt a Küldöttgyüés összehívásától és minden olyan kérdésről is, ami nem tar-
tozik a Küldöttgyúlés kizarólagos hatáskörébe, Az Elnökség az elnök útján a Küldöttgyűlós-
nek tartazik beszánrolni.

5.4, A2 Elrrökség évente legalább négyszer ülésezik az Egyesület székhelyén, vagy a meghi-
vóban felttintetett helyen. Az ülések az Etnökség tagiai és a meghívottak részere nyilvánosak
és azokat az elnök hívja egybe. Az riléseken az Elnökség tagiain kívül az Egyesiilet mas tisá-
ségviselője, úglrnint a titkár, valamint a Felügyelő Bizottság tagiai is részt veszrrek.

Az elnöksóg ülése ak]ror határozatképes, ha azofi az elnökségi tagoknak legalább felénél töb-
ben jelen vannak. Az ülésre szóló meglrívót postán, telefaxon vagy elektronikus útorr történó
értesítéssel, az átvételt igazoló módon írásban, a hely, idő és a napirend közlésével az ülést
megelózö 3.naprg kell eljuttatni az Elnökség tagjaihoz.

5.5. A-t Elnökség ügyrendjét a megválasztásától számított 30 napon belül maga hat,átazza
meg. Az ügyrendet vagy arr:rak módosításait a következó Küldöttgyűlésen elfogadásra napi-
rendre kell túzni, A Küldöttgy.iiés elnökségi ügyrendre vonatkozóllatározatait 15 napon belül
végre keltr hajtani.

5.6. Az Elnökség hatarozatait ülésén - az Alapszabály eltéró rendelkezése hiányában - egysze-
nítöbbséggel, ajelenlevő tagok 50Ya-a+ 1 fii érvényes szavazatával, nyílt szavazássaIhazza
meg. Az ülés határazatait a Fe}ügyelő Bizottság elnökének és a helyi és szakmai csoportok
vezetőinek is meg kel1 küldeni.

5.7, Az Elnökség nevében a titkár készíti el és az elnök terjesfii a Küldöttgyüiés elé az egye-
sület egy éves működéséről, pénzrigyi és jövedelmi helyzetéről elkészített beszámolót.,

6). Az Egvesdql li§ztségviselőinek j.ggosi*tságai és feiad?tpi tisxségükhöz kep§alédógn:

Az Egyesület elnöke;

7. AzEgyesület elnöke önállóan képviseli az Egyesületet szernéiyek, hatóságok, bíróságok,
mas állami és önkomtanyzati szervek előtt. Az Elnökség elnöke tevékenységeről az §lnök-
ségnek és a Küldöttgyúlésnek tartozik beszámolni.

2. Az elnököt a Küldöttgyűlós választ_ia meg, négy éves időtartamra, a szavaeásra jogosult
résávevók egyszerú többségével, nyílt szavazással.

2.1/. Ae elnöli felgdatai:
- azEgyesület képviselete és irányítása,
- a küldöttglűlési és elnökségiha|éttozatok végrehajtasa.
- az elnökség tevékenységónek közvetlen irányítása,
- ,a Titkár operatív irányítása,
- utalványozásijog gyakorlása-
- munkaltatói jogok gyakorlása, valarnin{ az egyestiiettel megbízotti jogviszony,ban le-

vők szerzödéskötesi- és tevékenysegtik felett ellenőrzési j og gyakorlása.

2,2/. Az áltpl$pqp a_l§ln§b feladatai:

- aküldöttgyulési és elnökségi hatarozatok végrehajtasa.
- részvéte} az elnökségi határozatok előkészítésében.
- utalványozá§ijog gyakorlas4
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- aZ elnök akadályoáatasa esetén az elnöki feladatok ellátása teljes "jogkörrel.- az egyesület önálló képviselete.

2.3. A sza.hpai alela]ök _]fghdatai:

- a küldöttglTrlési és elnökségi határozatok előkészítése és végrehajása,
- aZ egYesület évfordulókhoz, szernélyekről való megemlékezésekhez vagy rnas esemé-

nYekhez kapc solódó elők észítő feladatainak szervezé se, irányí tása,
- a Titkár által készíterrdő éves beszámoló véleményezése, ezen munka e}lenőrzésének

az einökség feié való beszárnolása,
- az egyesület Önáiló képviselete - utalványozási jog gyakorlása,, az egyesiilet folyamatos működéséhez kapcsolódó szakmai feladatok végrehajtása és a

Titkar szárnára a napi teandók és feladatok meghatarozása e közös tevékenységiikben,
- a tagokkal és az egytittmúködö tarsada]mi szervezetekkel való kapcsolat tartása., aZ elnök akadályoztatása esetén az elnöki feladatok ellátása teljes jogkőnel.

Az aielntikök a jelen Alapszabályban rögzitefi fenü feladataiknak az adatttárgyév munkaterv*
éhez kapcsolÓdó végrehajtását egymástól átvállalhatj ák, az egymástól átvállait aktualis fel-
adat-megos*ást az elnökségnek jóvá kell hagynia a következő rilésén.

2.4. A. tithár feladatai:

t. A titkár Íbladata az Egyesület oporatív ügyeinek irrtézése az elnökségi ülések közötti idó-
szakban, az Egyesiilet múködésének, személyi és technikai feltételeinek napi biácsitasa, ezen
ttll az egyesiileti tagokka1" a helyi és szakmai szeivezetekkel a folyamatos kapcsolattattás,
Ezen túl feladata továbhi az Egyesületen kívüli személyekkel, hatóságo§ bíóságok, miás
állanri és önkorményzali szervekkel, nrás társadalnri szenezetekkel" külíiildiekkei szakmai
Ügyekben az aktuális feladatok}roz kapcsolórló rerrdszeres egyeztetés és kapcsolattartás, A
titkar tevékenységét a Kirldöttgyrilés alkalmatlanság, összeférhetetlenség vagy jogszabályt,
az Alapszabáyt, u megbízási szerzödést sértő magatartasa miatt felfiiggesztheti.

2. Az egyesülettel munkaviszanyban álló személyek napi munkavégzéséhez kapcsolódó fel-
adatainak irarryítasát végzí azza| hogy e körbe tarlozó döntóseinek meghozatala elótt köteles
kikémi a vezető tisfiségviselők vélerriényét, A titkar feladatai ellátása során 30.000.-Ft- fel-
használásáig egyedül dönt, az ezen felüli összegról való kötelezettségvállaláshaz az Elnökkei
vagy aza]elnökökkel közösen történő aláírás sziikséges"

3. A titkaí tevékenységét megbízísi szetződés alapjén, vagv munkaviszonyban látja el. A tit-
kárral munka§zerződés határozatlan időre. vagy határozott időre köthető. A titkárral szemben
megbízás esetén a megbízó jogait, munkaviszonyban történő foglalkoxatás esetén pedig a
munkáitatói jogokat az elnök gyakorolja. A titk{ir megbízásaról illetve munkaviszonyban Úr-
ténő aikalmazasáről, díjazásanak összegéról az Etnökség dönt. rendes hatarczxlrozatali rend,je
szerint.

A Felügvelő Bizottsáp

1. A FelügyelŐ Bizottság 3 tagú. Elnökét és tagiait a Küidöttgyúlés nógy évre váiasztja, Tagiai
csak egyesületi tagak lehetnek, A Felügyeió Bizottsagba az Egyesrilet einöke és az elnokiég
€giei nem választhatók.

2. Feladata: az egyesületi szervek valamint a jagszabéúyok, az aiapszabály és az egyesületi
trratarozatok végrehajtásának betartásának ellenórzése, Ennek során a vczető tismségviselőktőtr
jelentést, az Egyesület munkaváltatóitól pedig tájékoztatast vagy felvilágosítást kéihet, továb-
bá az Egyesület könyveibe és irataiba betekintheto azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bi-
zottság munkájaíól az elnökségnek felhívrásra, a rendes Küldöttgyűlésen, avagy egyébkent
ilyen napirend esetén köteies beszámolni.
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3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a következő rendes Küldött-
gyúiés fogad el.

3,1. A Felügyeió Bizottság tiléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze, az ülést legalább
hrirom nappal megelőzően. A kiértesités írásban történik. faxon, yagr az átvételt igazoló pos_
tai vagy elektronikus úton, az ülésre szóló meghívóban feltiintetve annak rrapirendjót, helyét
és időpontját,

4. A Felügyelő Bizcttság köteles az intézkedésre jogosult ügl-vezető szervet tájékoztatni és
amak összehívását kezdenrényezni, lra arról szerez tudomást, hogy

, aZ EgyesüIet működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit
egyébként sÚlyosan séfiő esemény (mulasxás) történt, amelynek megszúntetése vagy
követker,mónyeinek elharítása. illefu-e enyhítése az intézkedésre jogosrilt vezetó szerv
döntését teszi sztikségessé,

- a vezető tisztségr.iselők felelősségét megalapozó ténl,menilt fel.

5. Az intézkedósre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítvárlyára - annak meg-
tételétŐl számított hanninc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte
esetén a Vezető §zen- összehívására a Fetrügyelő Bizotlság jogosult.

Ó, Ha az affajogosult szerv a töruényes működés heiyreállítása érdekében a szükséges intéz-
kedéseket ngm teszi meg, a Felügyeló Bizottság köteles haladéktaianul órtesíteni a törvényes-
ségi feliigyeletet ellátó szervet,

7. A FelUglelő Bizottság a tagíűi tóbbségének jelenlétében határozatképes és dontéseit e*-
,s zerű s eótóbb s é ggel ho zza,

XI. Az Egyesület szerveire és vezető tisztségviselőire vonatkozó közös szabályok

1. Az Egyesrtletben vezető tisztségviselő olyan magyar állampolgár" Magyarorszi{gorr leteie-
pedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendeikező rrem magyáf allampolgar
lehet, aki nem á1l a közügyektőt való eltiltás hatálya alafi és vele szemben összeférhetetlenség
nem állapítható meg.

2, A tisztségviselők tevékenységüket - a Titkár kivételével - társadalmi munkában látjrák el,
tiszteletdíjra nem, csak e tevékenységükhöz kapcsolódó, igazolt költségeik megíérítésére jo-
gosuitak.

3, Az Elnökség, a szakmai csaportok közgyriléséről és Kütdöttgyúiós üléseiről jegyzókönyv
készül, amely taftalmazza a kisebbségi véleményeket, javaslatokat is, azaz ahatárazatmellett
és ellene szavazók, walamint tartózkodók számát is_ A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a
tagság tíltal megválasáott jegyzőkönyvvezető hitelesíti, A jegyzőkönyv me}iékletét képezi az
ülésrŐl készült jelenléti ív. A jelenléti ív legalább a Küldöttgyűlésen íésztvevő személy nevét,
adóazonosító jelet és aláírását twta7mazza" ha a küldött helyi vagy szakmai csoporto{ képvisel,
1kkor a küldő c§oport nevét is fet kell tüntetni a jelenléti íven. Döntéseiket hatAtozatbaioglal-
ják: a Határczatok Tara oiyan nyilvrintartás, amelyből a vezető szerv döntésének targalna,
időPontja és hatalya, illetve a döntést tamogatók és eilenzők sziimaránya, ha lehetsége§ sze_
méiye is megállapítható.

4, Az egyesület választofi és hivatali szerveinek múködési rerrdje. a szoigáltatások igénybevé-
telének nródja, a rnűködéssel kapcsolatos iraiokba való betekintés rendje és nródja az egyesü_
let honlaPján nyilv;lnosan is megtekinthetők. Ugyancsak a honlapon tesát kőzÁ azegyestiiet
§Zervei alta] hozott döntéseket és hatarozatokat, az éves beszámolót - a honlapon történó köz-
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zét6y1el mellett _ minden év majus 31. napjrtrig közzététei és letétbe helyezós céljábÓ} meg kell

küldeni az Orszagos Bírói Hivatalnak is"

5. Az, akire nézve a vezetó szerv döntése alapjan ajegyzókönyv hatarozatot vagy döntést tar-

tdmaz,jogosult azt írásban is rnegismerni, - a döntésnek az éintettfelé a baározatmeghoza-

talát követő l5 napon belüli -_ átvétslre alkalmas módoa történő - kiértesítéséért - az EgyesÜ-

let elnöke felelős.

6. ülések nyilvanossága: A Ki:]döttgyl}1és" 8z Elnökség és.a Felügyplő Bizottsáe üléWi tagiú
az érdekqltek és a meehívottak régzé.re n}:ilvfulq§ak,

7. Jeiölés és választás; Az egyesület szerrreibe és tisztségeire a jelölés ós a szavazáS nyíltan
t6rtónik. Az adott tisztsége azt a személyt kell megváiasaottnak tekinteni, aki a szavazatrsk

egyszerü többségét megkapta.

XII. Összeférhetetlenségi szabályok

1. Nem lehet az Egyesület tagja politikai part vagy más politikai szervezet.

2. A vezető tisztségviselő előzetes h*zzájéru|ás nélkü1 nem állhat tagsági viszonyban olyan
sze:vezettel, amelynek tevékenysége sérti az Egyesület étrjait, Olyan szervezetnek sem tagjai,

sem választott tisztségviselői nem lehetnek, attól megbízast, meghataimazást nem fogadhat-

nak el, részére szolgáltalást nem nlnrjüatnak, tőle szolgáltatást nem fogadhahrak el, kivéve,
ha azt jogszabály ír3a elö. A hozzíljáruliást az elnökség adja rneg. A fentiekke1 ellentétes rnega-

tartás kizar,ási ok.

3. Hatarozatho,zatal: Az egyesület tagiai és szervei a döntéshozó szerv ülésén szavazással hoz-

zák meg batítr azataikat.

3 . 1, A hatálr azat meghozatalakor nem szav arhat az,

a. akit a hatarozat kótelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi szenrély terhére

másfajta előnyben részesít :
b. akive1 a határozat szerint szerzódést kel1 kötni;
c. aki ellen a}rlaározat alapjan pefi kell indítani;
d. akinek olyan hozzátxtozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagia

vagy alapítója; e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapu-

1ó kapcsolatban á1l: vagy
e. aki egyébkónt személyesen érdekelt a döntésben

4. A vezetö tiExség,viselővel szembeni kö:getel§Tények és kiraíó okok:

4.1. Yezatő tisztségviselő az a nagy-koru személy lehet, akinek cselekvóképességét a tevé-

kenysége ellátásahoz szükséges körben nem kollátozták

4,2, §vezető tisztségviselő ügl,vezetési feladatait személyesen köteles eilátni.

4.3, Nem lehet vezető tisztségviselő az. akit br_urcselekmény elkövetése miatt jogerősen szá-

badságvesztés biirrtetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fiíádő hátrányos következmé-
nyek alól nem mentesült.

4.4. Nem lelret vezető tisxségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit vala-
rnely foglalkozastól jogerős birói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya a|att az Ítéletben meg-
jeiölt tevékenységet folYató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet
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4.5" Az eltiliá§t kimondó hatarozatban megszabott időtartaínig nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit eltiltottak a vezetó tisztségviselői tevékenységtől,

5. A Feiüg}nelő Bizqtt§ág:

A Felügyelő Bizottság tagsa az a nagy-korú személy lehet, akinek cselekvőkópességét a tevé-
kenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták Nem lehet a felügyelőbizottság tagia,
akivel szemben a vezető tisztségviseiőkre vonatkozó kizáró ok á1l fenn, továbbá aki vagy aki-
nsk a hazzátattazója a jogi személy vezeíő tisztségviselője. Tagjai a bizottság munká.!ában
személyesen kötelesek részt venni. Tagjai az egyesület elnökégétől fiiggetlenek, tevókenysó-
gük soran nem utasíthatók. Visszahivasukra az Elnökség erre vonatkozó előterjesrtése alapjan
a Küldöttgyulés jogosuit akkor, ha bizonyítható tények aiapjan vele szemben e fejezet 4.3, ,
4.4, pontjában meghatározalt\úzáxő ok fennállásáról szerez tudomást az Egyesület elnöksége,
vagy bármely tagja, vagy e tény fennálitaról bármeiy tag az Elrrökséget érlesiti,

XIII. Az Egyesület gazdálkodás*

1. Az Egyesület csak az egyesületi cé§a megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevéken},ség végzósére j o gosuit.

1.1 Az Egyesiilet múködésének penztigyi alapját bevételei ké3ezik. Az Egyesület vagyona a
tagdíjakból, adományokból, pályazat útjan elnyeít bevételből es az Egyesület altat céljai meg-
valósítása érdekében végzett vállalkoási tevékenységből képződik. Az adamrányok és fel-
ajánlasok elfogadásáró!, ha az Alapszabály másként nem rendelkezik, az Elnökség határoz.
Az Egyesület nyilvántartásait a hatályos jogszabályok könylvezetósi szabályai szerint vógzi.

1"2. Az Egyesület vag}ronát céljának megfelelően hasz,ná]hatja, vagyonát nem oszthatja íbl
tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat, Az Egyestilet tartozásaiért a tagok
tagdíjirzetési kötelezettségiikön túl. nem felelnek,

2. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem fbiyat. Befektetési tevékenység esetén u. eI-
nökség befektetési szabályzaíot készít. amelyet a Küldöttgyűlés rendes határozathozataii rend-
je szerint fogad el.

XIV. Az Egyesület képviselete és jeryzóee

1. Az Egyesület az Elnökség einöke és az alelnökök önáilóan képviselik ternlésreres szemé-
lyek, hatóságok, bíróságok. nrás á}lami és önkormányzati szenek előtt, A törvényes képvise-
lÓk képviseleti jcgukat eseti jelleggel vagy konkrét ügyekben más vezető tisztségviselókre
vagy két együttesen e§;áró egyesületi alkalmazottra á*uhááatjak.

2. E képviseleti joguk alapján az Egyesület jeg_v-zésére az Elnökség elnöke és az.alelnökök
önállóan jogosultak a közjegyző előtt elkészített aláírási címpéidányukban meghatározottak
szerinti aláírással.

3. Az Egyesület bank eiőtti jegyzésére az elnök és az aieinökök önállóarr, a titkar a banki alá-
Írási ka*onon szereplő egy elnökségr taggal közösen jogosult utalványozásra. A titkár akadá_
lyoáatása vagy tevékenységének felftiggesztése esetén az Elnökség elnöke és az alelnökök
önállóan, akadályoztatásuk esetén pedig a banki aláírási kartonon szereplő két elnökségi tag
közös aláírássai iogosult utaiványozásra a bank előtt.
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xy. zárő rendelkezósek

1. Az Egyesület megszúnése: az egyesület jogulóddal vagy jogutód nélktil szűnik meg.

1.1. Jozutódlással tötténó_ragg§zíí?í|§: az Egyestilet csak egyesülettel egyesülher és tsak egye-
sületekre válhat szőt.

1,2, A jogutód rrelküli rnpgqahxis: Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

a. megvalósította cólját vagy cé§ának rnegvalósítása lehetetlerrrré vált, és ilyen céit nenr
hatriroxak meg, vagy

b. tagiainak száma hat hónapon kereszrtil nem éri el atízfőt,

2. A jelen Alapszabály-módosítas az eltbgadása napján lep hatályba,

3. A jelen Alapszabály
Törvénykönyv lPtk.i, és

álta1 nem részletezett kérdésekben a v törvény: A Polgári1

a2ü1I. évi CLXXV. Törvénv /Ectv iranyadóak.

Budapest, 2aI9. nzárcius ].

elnök

Igazolcm, hogy az Alapszabály jeienlegi egységs§ szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapszabrály-módosítasok alapján hatiilyos taítalmanak, A jelen Alapszabály-módosítást késd-
tettem és ellenjegyzem, Btdapesten, 20]9. március 1. napján:

rtíl[, n,ÁJ.lrLLt n- /_ U---rr*ft--^---
0r,

8soo
Earon . D"- Simon Zsuzsapna üg;rvéd

on on*f,a'ra, KA§z:360ó83?8
, 
". lLJajor

9- 1^,D
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4. §zerrező É önk{ntes mnka a qyűú é közóssqi er6k Bssztfr gása érü*&i!ben.

5. A k6rn}get* É trrn&zettűelmi szeqlonok errárxesít&én* elisegítÉe.
6. Al Q.r-esfitet ter*en3sfu&öl renilszeres tí}ikoz#tait írttt& eleknonikus sajtíban.

A szervezrt liópviselete meg\,áltozott.
Ráiia1, Mihá15, képviseleti joga rllegszürrt,
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Az írj kópviselők n.vilr,ántartási adatai:
1, Nér,:

Atrl,ia nevc:
[.,irktilre l;,:

A képviseleti .iog ter"jedelrrrc:

A képvise letijog gyakor[írsának rnódja:

;\ nregbízás időtartanra:
A rrregbir-ás tnegszünésének időpontiil :

2, Név:
Anl.ja neve:

Lakóhe l,v:

A ke pviseleti.iog teriede lrrre:

A kÉpv iseleti .iog g;,akorlásán,ak rrród.ia :

A rnegbiz;is itliltartnma:
A rrrcgbízás trre_sszűnésének időpo rrtj a :

Srrt:ár"ryi J, Arrdr,ás

Kun Attna
l0ó1 tirrdapest. Jókai tér 1,3lt5
általános
önálló
4év
2022, 08. 23,

N,f ilisits N,látc
kovács katalirr
1l73 Budapest. Uszoda utca l. B.
általános
önállil
4 él,

2020. 05.27.

3. Név: Baliga Korrrél



Fór,árosi T'örvényszék
7,Pk.ó 1 .646! Ií}9o ! 6q.

Anl,ia neve:
t"akóhely:
A képviseleti,iog teriedelnre :

A képv iseleti .i og g,yakorlásának nródja :

A megbízás idöta$arna:
A nregbízás rrregszűnésének idöpontia:

4. Nér,:
Anyia neve :

Lakóhely:
A képviseleti jog terjedeime:
A képv isel *ti .ia g g;,akr:r l ásának rószlete i :

Buclapest. 2Sl9. 06, Zri

A kiadnrán1, lrite l óül :

Vogrnnecz Arrna
l0l6 Buclap*st^ Tigris utga 59

általárros
önálló
4 él,
ZOza. ü5.27.

A rnegbízás idótartarrla:

Jeney Attila
Szilág;,,i Arrna
l053 Budapcst. Papnövelde utca ?.2170-

kütönös
A bankszánrla f'elett 30.000,- Ft értékhatárig
önállóan rendelkezhet. e folött e3},nrásik
képv iselővel eg}.üttesetr.

lratározatlan

A létesítő okirat nródosításárrak időpontja: 20l9. 03, 0l .

A r,€gzés eilen rrincs lietye í'elleb|rtzésrrek, A vigzés \,ag},iiz annak trieglrozatala al:ipjáui szolgírlil

eliárris. illetve a kérelelrtlrez rrrellékelt iratcllt jogszabál1,lia iitkiizése tlriall az_ Ligyész. \'alall'lit-}t í}7,.

al<ire a végz_és rendelkezést taítalnlaz - a retrdelkezés ót érirrtó részill3 \,onatkozóart - pert irrdítlrat l
szeryezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhell,c- szerint illetákes
tórvén_vszék elótt. A per megindításárrak a r,égzés országos lióv_iegyzókben történt közz_étételétől

szánrított lratvan napon belü1 van hel_ve. A határidó eltrrr:lasztása.iogvesztéssel .iár.

INDOKOLAS

A szerr,ezet 20l9. 05. l6-án kérelmet teieszlett eló a n1.,ilvántafiási adatainak niódo,sítása iránt_

A kéretmező a r,áltozásbejegyzési el_iárásban - figyelernrrrel a_felen kérelrrrel közvetlenül lne-eelőzó

változásbejegyzési eliárásb,an csatolt clkiratokra is - benl,írjtotta a civil szervezetek bir(rsrigi

rrl,ilvítntartásáról és rtz ezzel összcftiggii eljárási szabírIy,,okról szóló 201l. ér,i CLXXXl. tijrr'Ónvbeli
(Crryly.) meglratárclzott. a virltozásbejegyzéshez szükséges okiratokat. ezéfi a biLóság a Crrl'tr'. 37. §

(l) bekezdése és a Crryv 30.§ (l) bekezdése alapján a n,v-,ilvárntartási adatok rnódosításáról

rendelkezett.

A vigzós ellerr a Cnytv. 4óiA. \§ (1) bekezdése rllapján nincs }rclye lbllclrirezésrrek,

dr. Pócza Jtrdit l\,1ária s.k.
bírósági titkár
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§ZERKESZTETT JEGY ZŐKÖXYV

a Budapesti Városvédő Egyesület Küldöttgyűlésérőt
2g22. április 3. {csütörtök) 1ó.l5 órakor a BYE új irodájában

(LIz{} Budapest, Böszörmónyi út 13-15,)

Az Egyesület elnöke, Surányi András i6:15-kor megállapította, hogy a megjelent 10 fő küldött, a 30
fŐs Küldöttgytilés 337o-a, lgy a Küldöttgyűlés nem határozatképes, megismételt Küldöttgyülésre került
sor. A jelenléti ív mellékelve.

1. Napirendi pont:

Surányi András elnök ur köszöntötte a megjelenteket, kiemelve, hogy az irada átköltözését követően
ez az első KÜldöttgyÜlés, melynek az Egyesület jövője szempontjából kiemelt jelentősége van. Javas-
latot t€tt az a\ábbi tisztségviselök megválasrtására:

r Levezető elnók: Surányi András
o Jegyzőkönlrwezető: Jeney Attila
o Jegyzőkönyi-hitelesitö: Hidr.égi Violetta és Rosch Gábor

EX kÖvetően Surányi András elnök úr ismertette a meghirdetett napirendet, felhívta a figyelmet, hogy
naPirendi pontot törölni, a sorrendet megváltoztatni lehet, új pontot felvenni nem lehet,

2022.03.03/1. határozat:

Az Küldöttgyűlés, tartózkodás és ellenszavazat nélkűl elfogadta levezető elnöknek §urányi And-
rást, jegyzőkÖnywezetőnek Jeney Attilát, jegyzőkönyv-hitelesítőknek; tlidvégi Yiotéttát és
Rosch Gábort, egyben elfogadta a meghirdetett napirendet.

2. Napirendi pont:

Elnök Úr a meghívóval együtt kiktildte a hatoldalas beszámolóját, amelyet a meghívottak áttanulmá-
nYozhattak, ezért most csak nagy vonalakban ismertette a fontosabb részleteket, A titkár emlékeztetett,
hogy a 202 1 . éü Felügyelőbizottsági jelentés megtargyalására és az Egyesüle t 2a21 . év gazdálkodásá_
nak elfogadására egy későbbi kiildöttgylilésen kerül sor.

Suranyi András beszárnolt az Egyesület és a Föváros kapcsolatii.nak alakulásáról, melynek egyik fon-
tos pontja a Ráday Mihály dij megalapítása. (A VFSZ is felvette Ráday Miháty nevét, íg,v Ráday Mi-
hály Várcs- és Faluvédő Szövetség az új neve.) ]

Elmondta, hogy az elttint, Kő Pál által készíteft Podmaniczky-szobor makett keresését a rendőrség
felfliggesztette, figyelni kel1 az aukciós tlázakat, árverési listákat, hátha feltrinik.

Igyekszünk fiatalítani, amelynek leteteményessi Kun lltez,Zana Lili és Földváry Gergely. Errrtákene-
tett, hogy Budapest 15ü éves lesz, az Egyesület pedig 40, ami kötelezettséget, egyben lehetőségetjs-
lent az évforduiók rnéltó megünneplésre.
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2a22.$ .a3 l 2. határ g zat :

Surányi András elnök úr tartalmi tleszámolóját az Egyesütet előzó Küldöttg.vűlése óta eltelt idő-
szakról tartózkodás és ellenszavazat nélkiil elfogadta.

Surányi András ismertette a megjelentekkel a költözés részleteit, a t-elmerült problémákat, amelyeket
mindenekelőtt a kisebb lrelyiség okozott a könyveink elhelyezésének problémája miatt, A költözés
nem alternatíva volt, mert az épületet ahol voltunk, lebontják, Jó hir, lrogy a Böszönnényi út egyfajta
,J<ulturális bulvár" lesz, ami reményiink szerint jó lehetőség \esz az Egyesület és a környezet tekinte-
tében.

Továbbra is fennáll az Ráday Mihály VFSZ és a BVE bérleti szerződéses viszonya. Széphegyi Lász|ó
a SzÖvetség elnöke elmondta, hogy az Választmánynak is jóvá kell hagyni a szerződést, és vélhetően
figyelembe kel1 verrni a megeneikedett rezsiköltségeket a bérleti díj megállapításánál, ami további
tárgYalásokat igényelhet, hogy tcvábbra is együtt tudjon dolgozli ez akét inténrrény.

2022 "03.03 / 3. határ ozat:

AZ KÜldÖttgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül tudomásul vette §urányi András tájékoáa_
tóját a kÖltözés részleteirőlo és felhatalmazta, hogy képviselje az Egyesiiletet a Ráday Mihály
Yáros- és Faluvédő §zövetséggel fol3tatott tárgyalásokon a bórleti szerződés anyagi vonatkozásai
tekintetében.

Nem volt vita arról, hogy a költözés után át kell vezetrri a címváltozást a banki adatokon, honlapon,
Google Maps-en, postai nyilvántartáson, tajékoztatni kell a ársintézményeket, azokat a támogatókat,
ahol még van folyamatban levő pályázatunk, új bélyegzőt kell csináltatni, stb.

2022.03.n3 í 4. határozat :

Az KÜldÖttgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül utasította a titkárto hogy tájékoztassa a
partnerintózményeket az Egyesület új címéről, és készíttessen új bélyegzőt.

ElnÖk Úr és a titkár előadta, hogy több elnökségi tag, és Arlett Annamária FB tag négyéves mandátu-
ma lejárt, meg kell hosszabbítani, Némi tanakoűs uán zz Einökség megállapodott abban, hogy to-
vábbra is 15 fős marad.

2a22.a3.03 15. határozat :

Az KÜIdÖttgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül utasította a titkárt, hogy vegye fel a kap-
csolatot az ElnÖkség távollevő tagiaival, és Arlett Annamáriával. Egyeztesse, vállalják-e a továb-
bi munkát az Elnökségben illetve a Felügyelő Bizottságban. Etfogadó nyilatkozatok aláírásával
dokumentálja a döntést, és a vísszalépő tisztségviselők helyett javasotjon új személyeket a legkö-
zelebbi Küldöttgyűlésre.

Nem volt vita arról, hogy a költözés után az Alapszabályban módosítani kell a címváltozást. ]

2022.&3.0 3 l 6. határ ozat :

Az KÜldÖttgyűtés tartózktdás ós ellenszayazat nélkül utasította a titkárt, hogy kérjen befogadó
nYÍlatkozatot a Ráday Mihály Yáros- és Faluvédő §zövetségtöl, és intézkedjen a székhely módo-
sításának az átvezetéséről az Alapszabályban.
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Az Egyesület titkara előmondta, hogy rendkívül rossz anyagi helyzetben .van az Egyesület, mert évek
óta nem kaptunk a működésre támogatást.

A fő kiadásunk a bérleti díj (9ó0 ezer Ftlév), a titkár költsége (100 ezer Ft/lró, mely közben 50, maid
10 ezer Ftihóm csökkent) és a könyvelés díja (20 ezer Ft",tró, melyet a könyvelőnk szintén 10 ezer
Ft/hóra mérsékelt). Mint szó volt róla, a bérleti díjon felü1 is elképzelhető, hogy lesz a helyiséggel
kaPcsolatos további kiadás a rezsi, az esetleges építmériyadó, takadtás, stb. rniatt - jelezte Széphegyi
László a Ráday }r,lihály Varos- és Faluvédő Szövetség elnöke .

A fő bevételeink a tagdíjakból, a könyveladásokból, az adományokból és a programokra kiír-t, nyertes
PálYáztak bevételeiből származnak. Itt szeretnénk köszönetet nro*dani azoknak a kollógaknak, ákik u
sikeres, programokra kiirt pályázatokon való részvételért felvett javatialmazásukat önzetlenül. aclo-
mánYként visszautalták az Egyesület bankszámlájára, hogy ne menjen csődbe az íntézmény.

Az internetes könyveladásokon és a karácsonyi vásáron tul az irodában is keletkezik forgalom, amit
megkÖszÖnÜnk a közremüködő kollégáknak. Ebben nyáron várlratóan kapunk egy kis segítséget, fo_
lYamatban van a szerződéskötés egy középiskolával, melynek diákjai a nyári gyakorlai keritében.
tÖbbek közótt ügyeletet is vállalnak, résá vesznek a könlvek népszeríisítésében, árusításában.

Fabó Bea és mások javasolták, ltogy az Egyesület Facebook oldalán intenzívebb reklámazást kezde-
ményezzíirrk a Templomtörtóneti Csoport könyveinek forgalmazása ügyében, és ők is r,állainak ügye-
letet.

A bevételeinket is befolyásoló technikai probtéma a kulcsok kezelése, Tú1 sok példányt kiadni köny-
nYelmÜség, teljes időben foglalkoáatni valakit, aki ügyeletet tart, nem á1l rnódunkban. Földrráry Ge.-
gelY aá javasolta, hogy egyeztessünk az Önkormányzattal,vagy a Királyhágó téri Hegyvidék Gaiériá-
val (melYnek nyirvatartási ideje keddtől szombatig 10-18 óra közófi van), hogy egy teaaoft [stán sze_
replő személyeknek kiadhassák az iroda kulcsát.

2022.a3.03 17. határozat:

Az Küldöttgyülés tartózkodás ós
Iet aktuális, pénzügyi helyzetérőt.

ellenszavazat nélkül elfogadta a titkár beszámolóját az Egyesü-

A 8. napirendí ponttran határozat nem született, a levezető elnök bezárta.

K.m.fl
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Jeney

.ikl, ve:etli
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Hidvégi Yioletta
jkv hitelesíiő

-f*d\1

Surányi Ánclrás
Ie,-ezető elnök

Roscít Gdbor
jit,\, hitelesítő
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Melléklet: Sur,ányi András szöveges beszámolója
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ALÁíRÁsI cíMpÉrnÁNy

Alulírott Surányi András (születési név: Surányi András, született: Budapest 12, 1954.
január 6. napján, anyja születési neve: Kun Anna Mária) 1061 Budapest, Jókai tér 1. 3 em. 15
a. szám alatti lakos, Magyarország áIlarnpolgáta, mint a Budapesti Városvédő Bgyesület
(nyilvántartási száma: 01-02-0001290, szél<helye: 1í26 Budapest, Böszörményi út 13-15.)
(a továbbiakban: Egyesület) képviseletére jogosult elnöke az Egyesületet akként iegyzem,
hogy az Egyesület kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy előbéIyegzett
nevéhez, 1rövidített nevéhez) a nevemet az Egyesület
címpéldánynak megfelelően az alábbiak szerint írom:

Dr. Anka Márton Tibor
Közjegyző Irodája
Budapest XII.,2. sz.

l l26 Budapest, Böszörményiilt 19la. félemelet 10

a

+36 (1) 356 0114,+36 (I)20I 4684,+36 (l)201 8447

iroda. ankamarto n@kozjegy zo.hu

KRID: ]4247qI l8 (MOKKIT)

Ügyszám: 1 1037 lzl 447 l2O22

;;;;;;;ö;;;*;-,',Iő;.,t',',]Ti;,il;;;;;;;;;;;;,;.*ilil
12, L954.január 6. napján, anyja születési neve: Kun Anna Mária) 1061 Budapest, Jókai tér 1.
3 em. 15 a. szám alatti lakos, Magyarország állampolgéra - aki szeméIyazonosságát az
elŐttem felmutatott 470672AH számú szeméIyazonosító igazolvány típusú igazolvánrtyal,
lakcímét pedig a 898991LP lakcímet igazolő hatósági igazolvánnyal igazolta - ezeí a fenti
,,,Aláírási Címpélddny" megnevezésű okiraton szereplő a|áírásának a valódiságát. -----------
---Az ügyfél kijelentette, hogy olvasni tud, az okirat szövege szerinti nyelvet étlti, az okirat
tartalmát ismeri.
---ElŐzetesen tájékoztattam a szeméIyazonosság ellenőrzésével érintett személyt a
kölegyzőWől szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) I22. §-ának (2)
bekezdése szerinti szeméIyazonosság-ellenőrzés céljárőI, módjáról és tartalméről, a
közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a Kjtv. I22. §-ának (8)
bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert
adatok kezeléséről
---Kelt Budapest, 2022. (kettőezer-huszonkettedik) év április hónap 12. (tizenkettedik) napján.
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2. számu melléklet

NYmÁTKOZ A]T{qVoM
DffiMNytLA[Ko%crAAM

JaG\fi[ffix§Yffi
Budapest Főváros xx. kerület pesterzsébet Önkorményzat

J ogi, Igazgatási és közbiztonsági Bizotts ága által meghirdetett

,,A tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő civil szerv ezetek2)z2.évi helyi
pro gramj ai v é gr ehajásának támo gatása''

című pályázati kiíráshoz
Kqdszám : I<P l 4395 12022.
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2. sz. melléklet

Alulírott

mint a Kedvezményezett képviseletére jogosult személy, a Kedvezményezettnevében eljárv1 biintetőjogi felelősségem tuda tában, az alábbi nyilatkozatokat
teszem:

1,

KEDVEZ&{pmypzrrT NYIL,&TKOZ,ATA
A TÁe{oGAT,ÁsT JocvxszoNy rÉrmnyörrnmnz

Nyilatkozom, hogy a pátyázatbanlkérelemben közölt adatok, iníormációk ésdokumenfumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.
Nyilatkozom, hofrffi&tt tGrban ám:%mí igényt korábban, vagy jelenkérelmemmel egyidejúleg az atábbihelyekre .,yultottJrn U",

3, NYilatkozom, hogY a jelen szerződ,és szerinti Kedvezmé nyezett csőd_,felszámoxási, végels zámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kányszertörlési,vagY a rnegszÜntetésére irányulÓ, iogszi}alyUan megha tátozott más eljárás,adósságrendezési, illefve a működését ellehetetienítő végrehajtási etjárás atatt
á11 nem ál]. *

ArnennYiben a Kedvezményezett nen,l áII 
" 
mgnevezett eljárás alatt,kijelentem, h"gY a támogatási szerződés megkötését követően indult, jelennyilatkozat szerinti eljárásról5 napon belüi tájékáztatom a Tárrrogatót,

2

ű(

u Vít A
jogosult személy(ek) neve)

(Kedvezményezett képviseletére

TuD^?€tr( Le
vezményezett megnevezése)(Ked

ür rft-ltejő§zöTtL 6 3 §uDrft
(Kedvezményezett székhelyének címe)

+3e - { 42-,t+g bWb L
(Ked vezményezett e-mai1 clme )

(Hova? Mikor?

(Hova? Mikor?

(Hova? Nfikor?



4. Nyilatkozom, hogy kedvezményezettként nem tartozorn az államháztartásról
szŐ!Ó 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Átrt.) 4B7B. § (1) bekezdésében
me gha tár o zott körbe " (L ás d táiéko ztató a nyi latk ozat v é gén.)

5. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásró| szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Ánt"; 50" § (1) bekezdés a) pontjában
meghatár ozott rendezett nrunkaügyi kapcsolatok követelményének

megfelel nem felel meg"n

(Lásd tájékoztató a nyilatk ozat v égén ")

6. Nyilatkozom, hogy a jelen szerződés szerinti Kedvezményezettnek az
áIlarthaztartásrÓl szőló törvény végrehajtásáról szőIó 3681201'], (X]I. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezó,és e) pon§a szerint harmadik
személy irányában

fennáll nem áll fenn. *

olyan kÖtelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljanak megvalósulását
meghiúsíthatja.

7. Kijelentem, hogy az áItalam képviselt szervezet az á|taIános forgalmi adóról szólő
2007. évi CXXVII. törvény ataplánÁFA levonási joggal

rendelkezik nem rendelkezik*

Amennyiben rendelkezik, űgy jelen szerződés szerinti támogatás terhére
teljesítend ő kifizetésekkel kapcsolatban Ár'a levonási jogával

éIrri kíván nem kíván élni.*

Vállalonr, h"gy a jelen nyilatkozatban megadott feilelhetőség megváltozása esetén a
Támogatót 15 napon belül értesítem.

felelősségem kíjelentern, hogy a jelen közölt
rrrindenben a

Kelt:

ry
0

cégszerű aiáírás

ev (, hó

(P.H.)



Tájékoztatásként:

Az áIlamháztartásról szőlő 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) l§em lehet a támogatási
j ogviszonyban kedvezményezett

a) az, aki a tárnogatási dÖntést rnegjtozta vagy aki a támogatási döntés rneghozatalában
döntés-eiőkésátőként résú. vett,

b) ar, aki a támogatási döntés időpontjában a Korm ámy tagsa, államtitkrár, kőzigazgatási
államtitkrár, helYettes államtitkar, kormánlzmegbizott, 

- 
koáánybiztos, áiniszterelnöki

megbízott, minisáerelnöki biaos, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármesier, polgármester -
az 5000 fŐ, vagY az alatti lakosságszárnú település polgármestere kivételévei - , regionális
fej lesáési ügynökség v ezető tisztségviselőj e,

c) az a) és Ó/ pont szerinti személlyel közös l7á^aításban élőhozzátartoző,
d) - a nYilvánosan működő résnlénytársaság kivételével - az a) és á/ pont szerinti személy

tulaj donában állő gazdas ági tár saság,
e) - az állam, a helyi Önkormányzat, illetve a köáestiilet legalább 50%-os közvetlen vagy

kÖzvetett tulajdonában lévő gazdasági tarsaság, valamint u.po.t"gyesület, a sportszövetseg, á
Polgrárór szervezet és az állam által alapított vagyonkőzelőáapíwány,'valamint azon
vagYonkezelő alapífuány, ame|yhez az állarn csatlakozott kivételévil - az olyan gazd,asági
tarsaság, ala9itvány, egyesÜlet, egyházijogi személy vagy szakszervezet, illefue ezek önállójogi személYiséggel rendelkező olyan szervezati egysegÓ, amelyben M. a)4) pont szerinti
szernélY vezető tisáségviselő, az alapítvany kezelő szervének, szervezáének taga,
tisáségviselője, az egyesület, az egybénijogi személy vagy a szakszervezet ügyint éző vígy
kepviseleti szervének taga.

Az államháztartásről szőló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) Költségvetési tiámogatás annak
nyújtható, aki

a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeine\
b) a kÖztulajdonban ál1Ő gazdasági társaságok takarékosabt mtitoaesérOl szóló törvényben
foglalt közzáéteLi kötelezettségének eleget tett, és
c) áúláthatő szervezetnek m inő sül.

ü



3" számú melléklet

ÁreNM
Budapest Főváros )O(. kerület Pesterzsébet Önkormanyzat

J o gi, Igazgatási és Közbi ztonsági B izotts ága által m eghirdetett

,,A tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő civil szervezetek2022. évi helyi
pro gramj ai vé greh ajásának tátmo gatása"

című pályázati kfiráshoz
K, ódsz_órn : W l 439S!2a22,

t
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3. sz, rnelléklet

Ápa iwvIl,ATKozAT

Alulírott jg(Pr1]1lt "Á^,ÍU]|A-t..... mint a(z)

ksz§fr.xé. vr"r ...üT..4 "!:.lt...., ad,őszám, . Lgitg tzb.:.4:,I*5"..' . .l

E,

:::::: TJ;;fi, fffi.;,^;
PálYazaftal/benyújtott egyedi kérelemmel kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
fudatában nYilatkozom arró| hogy apályénatlkérelem tárgyátképező tevékenység
vonatkozásában az általános forgalmi adóról szőIő 2007. évi CXXVII. törvény
alapján2

Nem vagyok alanya a, ÁrÁ-nak. Azelszámolásnál azÁPÁ-vat növelt (bruttó)
Összeg kerÜl figyelembevételre. Kijelentem, hogy a benyújtandó elszámolásnál
az ÁFÁ.'val növelt (bruttó) összeg kerü figyelembevételre.

n AhnYa vagyok az ÁFÁ-nak, de a támogatásból finanszírozott projektem
kaPcsán ÁFA levonási jog nem illet meg (tárgyi mentes tevékenys éget vagy
adólevonási joggal nem járó tevékenységet végzek). Kijelentem, hogy az
elszámolá snál az Ár'Á-val növelt (bruttó) összeg kenil figyelembevételre.

Alanya vagyok az ÁPÁ-nak, a pályázatban/kérelemben megjelölt
tevékenységgel kapcsolatban felmenilt költségeirnhez kapcsolódó ÁpÁ-ra
vonatkozóan adólevonási jog itrtet rrreg" Kijelentem, h"gy az elszámolásnál az
ÁPa nén üi (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

szervezet nevében eliárni
...w.I .+.b.?. § l "?.+,2?-,, . .. . "' . .. . ..

e1) KérjÜk, azon szövegrész előtti négyzetben jelötje választását x-szel, amely
konkrétan Önre vonatkozik. }avítotg illetve ellentrnondásos Nyilatkozatot nein á1l
módurtkban elfogadni.

ü

2



Alanya vagyok az ÁFA-nak, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhetek
az ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogommal. Vállalom, h"8y a

pályázatbanlkérelemben megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült
költségeket tételesen elkülönítem és az ezel<hez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó
adÓlevonási jogommal nem élek, sem a tevékenység megkezdésekor/ sern a
szerződ,és érvényességi időtartamán belül. Kijelentem,ho1y az elszámolásnáI az
ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kenil figyelernbevételre.

Aianya vagyok az ÁFÁ-nak és jelen támogatási szerződéshez kapcsolódóan
arányosítással állapítom meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét.
Kijelentem, hogy az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelem. .

Kijelentem, hogy az elszámolásnál a költségek ez esetben az arányosítással
korrigált értékben kenilrrek figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az
abban szereplő adatokban változás következik be, arról Budapest Főváros XX,
kerÜlet Pesterzsébet Önkorményzatát haladéktalanul, de legkésőbb a váItozást
követő 8 napon belül tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy a Támogató az általános forgalmi adóval kapcsolatos
vonatkozóan további nyilatkozatot, iníormációt kérhet.

{Kelt:

^Wr
& ev WMnóh.,



4. számú melléklet

Árr.,ÁrHATósÁcl NyILATKoZ.AT
az a||anháztartásról szőlő 2011. évi CXCV törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti

vagYonrÓl szŐlŐ 2011. évi CXW. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontjának való megfelelésrő1

(civil szerv ezetek és vizi tarsulatok részére)

Budapest Főváros )o( kerület pesterzsébet Önkormanyzat
J og, Igazgatási és Közbiztonsági Bizotts ága általmeghirdetett

,,A tevékenységÜket Pesterzsébeten kifejtő civil szervezetek2}22. évi helyi
programj ai végrehajtásának támogatása''

című pá}yázatí kiíráshoz
Kódszóm: KP/4395/2022.



4.számú melléklet
ÁrlÁnrrarósÁcl NylLATKozAT

az államháztartásról szőlő 201l. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról
szőló 2M l. évi CXCW. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pon{ának való megfelelésről

(CIWL SZERVEZETEK ES vÍznÁnsULAToK nEszEne;

. .iiiL,guö,rne§i; 3ö§zapre*'.^.i J$::l ü::iő:: 
-1i:'j,1,",r;"u")

..-..Á9V.2q2Uf *.4=.trg ........ (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az
általam képviselt szervezet az áIlamhánartásról szőIő 20ll. évi CXCV. törvény 50. § (1)
bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szőIó 2011. évi CXCVI. törvény 3. §
(1) bekezdés 1. c) pontja szerint átláthatő szervezetnek minősül, az a|ábbiakszerint:

a) Az álta|am képviselt szervezet vezető tisaségviselői:

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisáségviselői az alábbi
szert ezet(ek)ben rendelkemek ZíYo-ot meghaladó részesedéssel:

(név), mint a

!

r, L'|
t

Ssz Yezető tisztségviselő Születési hely és idő Anyja neve

A §L{TIA'}./Y| Ámfl'4y EJJ,^a!
,,W 

,lq5+.b4 pe Wv lrCI(ó
2 blulGAl/óbJá ALEtrDr 3?.,l?52 ,b{ u VO??.IVW Awzt
I vív\il2l Vl oLErTA ALELNo?. R., ner +6. ,r+ |QV^,c! K|^TIA TDíT

Ssz. Vezeíő
tisztségviselő

szervezet neve szervezet
adőszátma

Részesedés mértékeYo-
ban

c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átláthatő szewezetek, azaz



ca) tulajdonosi szerkezcte, a pérrzrnosás és a terrorizmus flnanszírozása megelőzéséről és
megakadálYozásáről szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
arnelyről a 2. pontban nyilatkozonr,

cb) az EuróPai Unió tagállamában, azEurőpai Gazdasági Térségről szőlő megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesáési Szervezet tagállamilban, olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adőztaás elkerütréséről szóló
egyezménye van, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,

cc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külfoldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,

cd) a szervezetben kÖzvetlenül vagy közvetetten több Inlíú2s%o-os tulajdonnal, befolyással vagy
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
tekintetében az ea), cb) és cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban
nyilatkozorn.

2. NYilatkozat tényleges tulajdonosról A b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a
terrorizmus flnanszírozása megelőzéséről és megakadályozásátől szőlő 20|7. évi LIII. törveny 3.
§ 38.) Pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*:

3. l§yilatko zat a b) pont szerínti szervezet átláthatós ágáről

3.1. A b) pont szerinti szewezet(ek) adóilletősége

3,2, A b) pont szerinti szervezetek ellenőrzött külfoldi társasági minősítése.

A b) Pont szerinti szervezetek közül a következők minősülnek ellenőrzött kiilfoldi társaságnak (ha
egik szervezet Sem minősül ellenőrzött gazdasági tórsaságnak, akkor kérem Íahúzni):

Ssz. Gazdálkodó
szeryezet neve

Tényleges
fulajdonos

születési
hely és idő

Anyja neve Részesedés
mértéke
%-ban

Ssz. Gazdálkodó szeryezet neve szervezet
adószáma

Részesedés mértéke
Yo-ban

Adóilletősége



4" NYilatkozat azoknak a szervezeteknek az át\áthatóságáről, arnelyek közvetlenül vagy
kÖzvetetten több mint 25oÁ-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal rendelkeznek olyan
gazdálkadő szervezetben anretryben a civil szervezet, vízitársulatvagy ezek vezctő tisztségviselői
25Yo- at meghaladó részesedéssel rendelkeznek

A fenti táblánatban felsorolt szervezetek közül a következők minősülnek ellenőrzött ktilíöldi
társaságnak (ha eg,'ik szervezet sem minősül ellenőrzött gazdasági társaságnak, alrkor kérem
kihúzni):

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapítő (létesítő) okirata, illetve kiilön jogszabály
szerinti nYilvéntartásba vételt igazolő okirata alapján jogosult vagyok a szewezetképüseletére (és
cégsegyzésére).

Felelősségem tudataban kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak
megfelelnek.

A fent megadott adatokban bekövetkező változást haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül, az
Új adatokra vonatkozó n5ilatkozat megkíildésével jelzem, vagy amennyiben az ála|am képviselt
szervezet már nem minősül átláthatőnak, űgy azt haladéktalanul bejelentem.

Tudomásul ve§zem, ltogy az államhánartásról szóló törvény végrehajtásárőt szőlő 368/2011.
(XII.31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján a kőtelezettségvállaló a valótlan
tartalrnú nyilatkozat a|apján kötött vissáerhes szerződést felmondja, vagy _ ha a szerződés

- a szerződéstől 4áll.

Ssz. Gazdálkodó
szeruezet neve

szervezet
adószáma

Részesedés
mértéke%o-

ban

Adóilletősége Tényleges
fu laj donos(ok) sztiletési

helye és ideie

ffiö" .., -... éV. hó



KTröLTE§I úrnryuraró

az 6|}awbáziantásról szÓ}Ó 201n" évi CXCI/. törvóny 50" § (n) bet<ezdés c) és a nemzeti vagyonról
szótró 20trn. évi CXCW" törvény 3. § (1) bet<ezdés n. porntiának va}ó megfelelésnől szótó

átláthatósági nyi}at}rozatokhoz

Az állaathéatartásról szóló 201l. évi CXCV. törvény 4l. § (6) bekezdése szerint ,,Központi
kÖltségvetési kiadási előlrányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezettel nem kÖthető érvényesen vissáerhes szerződés, illetve létrejött 1lyen szerződés alapján
nem teljcsíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átláthatő szervezetnek .- Az á|lamhánartásrőI
szÓlÓ tÖrvénY végrehajtrásaról szóló 36812011. (Xtr. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapjém a
visszterhes szerződésnek tartalrnaznia kell a szeruez,etképviselőjének nyilatkoz aát anavonatkozóan,
bo gy áttlátható szervezetnek m inö sül.

Fentiek végrehajtása érdekében a ,§yilatkozat át|áthatóságról" című iratot minden esetben az
átláthatőságrőlnyilatkozószerződőfelnekkellkitöltenie,

Civil szervezete\ vízitársulatok

A nYilatkozatmintában a ciÜl szervezeteknek és űzitarsulatoknak kell nyilatkozniuk.

1, Pontboz: Az 1. Pont első bekezdésében a nyilatkozat ot a|ákő személy, valamint a szerződőfél neve
és adatu kerülnek rögzítésre.

a) A táblánatban a szerződő fé| vezető tisáségviselőit, illetve a vezető tisztségviselők
természetes szeméIy azonosító adatait kérjrik feltíintetni.

b) Aú. ittszerePlő áblénatbankérjük megadni azokat a szervezeteket, ahol a szerző'dőfél vary
a szerződő fél vezető tisztségviselői 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel rendelkeznek,

2, Ponthoz: A Pénznosás és a terroriznus ftnalszirozása megelőzéséről és megakadályo záséről szőlő
2007, év1 C)OOillI. tÖrvénY 3. § r) pontja alapjén kell megjelöln az 1.b) pontban felttintetett
szervezet(ek) természetes személy tényleges hilajdonosát, tulajdonos aít, a 2. nyiatkozatboz ir:
kitöltési útmutató 2. pontnál leírtaknak megfelelően.

3, Ponthoz: Amennyiben az 1.b) pontban feltiintetett szervezet(ek) székhelye kiilfiildön van, kérjük
ert a Pontot a 2- nyilatkozat 3, pontjához leírtak szerint kitölteni. Ha az 1.b) pont szerinti
szervezet(ek)székhelye Magyarországon van, kérjük, ezt apontothagyja kitöltetlenül

4, Ponthoz: Ebben a Pontban az 1.b) pont szerinti szervezet azon tulajdonosairól kell nyilatkozni,
amelYek nem terrnészetes személyek. Minden olyan szervezetet fel kell ttintetni, amely közvetlenül
vagY kÖzvetve, de tÖbb mint 25%o-os tulajdonnal, szavazatijoggal vagy befolyással bíi az 1.b) pont
szerinti szervezetben. A részesedés mértéke oszlopban értelerrrszerű en az itt megjelölt szervezetnek a
1.b) pont szerinti szervezetben fennálló részesedését kell megadni.

ű



J. számu melléklet

NVTM&GVE§M,AT@K
vÁnro_,

Budapest Főváros xx. kenüiet pesterzsébet Ön}<orrraányzat

I o gi, Igazgatás i és Közbiztons ágt B izotts ága által me ghirdetett

,,A tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő civil szerv ezetek2022.évi helyi
programj ai végrehajtásának támo gatása''

című pályázati kffráshoz
Kődszám: KIl4395t2022.
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5,szálnú melléklet

I§YILATKOZAT

,dlulírott: .f űFA'UV ( AVFDA,

székhely: . /.1 L.6_ T!4pAEsT, ..W*ilrful.. ?I.T !?-,1,
adószárn : . . .4, ?.7.2. 9.2 !-.| : l .: . I+.3., . . . .

képviselő: . .S. L{TZA.'.\X.I. ..4 1m4] í .. Ft lv.o. K.

kijelentem, hogY az Önkorm ányzat által államháztartásonkívülre nyujtott forrás átadásaről és

állarnháEtartáson kívÜli forrás átvételéről 32/2018.6n.13.) önkormányzati rendolet 9. § (3)

bekezdés a)-b) Pontjában előírt, kötelező mellékletek benyujtását a rendelet 9. § (4) bekezdése

alapján mellőzöm.

kijelentem, hogy évben benyújüísra került okiratokban (létesítő okirat,

nYilvantartásba vételt igazolŐ okirat, szewezet kepüseletéb en alűtásrajogosult személyek
:É

köre) a benyujtást követően a mai napig változás nem történt.

v,

l\F\ ,&1 hó

I

+É
I(|VÉVE 

^ 
9ZELLrELV VArwzA!,+T, YfeLfvEY ÁTEza;Éle-

A 3T'LÖIRGvAL wLydHATgAv l/ht/ A l*felt*rár Küt
-DoTkl)L*Jr aE?rzővaulr eZ*rur



6. számú melléklet

}$VTMmOzuÁcÁnw_ÁscwAr^püeó

§,umWevm§Ap-At@Krerun"ÉsÉmmz

Budapest Főváros xx. kerület pesterzsébet Önkorm ányzat

J ogi, Igaz Eatási és közbiáonsági Bizotts ága általmeghirdetett

,,A tevékenYségÜket Pesterzsébeten kifejtő civil szerv ezetekz}2z.évi helyi
pro gramj ai végreh ajásának támo gatása''

című pályázaű kffráshoz
Kő dszám: RP l 439 5 / 2022.



6. szárnu melléklet

AD,ATKER.Ó í,.dp
Wa ZZ" Á§ ÁR.UX,ÁSON AL,epU{,ó SZEMELvE S AD,ATCI K KEZEln s BruBz

AI},&T,AIA7, TT (,A

Név \
a

Lakcím
l A

Levelezési cím
Telefonszám +$b Á-e+
E-mai1 ra-a

AZ ADATKEZELÓ.ADATAI

Az adatkezelő neve, címe, törvényes
képviselője

Főváros xx. kerület pesterzsébeti
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal),
törvényes képviseletében: dr. Demjanovich
Orsolyajegyző
cím: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
email: polgarmqsteri.hivatal@p.este{zsebet.hu
telefon: 06tl283-0640

Budapest

A^z adatkezel és j o galapj a árulás (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a)hozzáj

Az adatkezelés célja ,,Tevékenységtiket Pesterzsébeten kifejtő
civil szervezetek 2020. évi helyi programjai
végrehaj üísának trámo gatásár t' cimű p ály ázat
sikeres lebonyolítása erdekeben ' eljráró
terrnészetes személyek adatainak

A

Adattovábbítás ].{em adattovábbítás
A személyes adatok tárolásának
időtartama

A pályázatbeadás kapcsán
adatokat Budapest Főváros )C( kerület
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal a vonatkozó
jogszabályok és a üámogatási szerződésében
foglaltak szerint őtzt meg.

Az önkonnányzati hivatalok egységes kattán
tervének kiadrásáról szőlő 7812012 (Xn. 28.) BM
rendelet szerint.

- Önkormrányzati (fejlesáési, működési célú)
elnyert pályázatok (U336): l5 év után selejtezhető,
illetőleg nem selejteáető iratok;

- Önkon,nrányzati (fejlesztési, rnűködési célú)
sikertelen pályázatok @3a1): 5 év után
selejtezhető iratok;

- Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti táffgw
pályázatak, támogatások, ösztöndíjak (F141): i0
év utan selejtezhető iratok;
.trelen dokumenturnot

kezelt személyes

Adatkezelő a



1, a közlevéltárakról és a
magánlevéltíri arryag védelméről szőlő 1995"
évi LXVI. törvényben, valamint az
önkormányzati hivatalok egységes irattáú
tervének kiadásáról szőlő 7\l2a12. (XIL 2B")
BM rendeletben meghatározott megőrzési idő

köziratokró

köteleS
Adattárolás módja:

A Hivatal a pályázati eljárásban általa kezelt személyes adatokat
harmadik személy számíra - a jogszabályok által előírt kötelező esetek
kivételével, illetve az éúntetí bozzájátratása néllnil - semmilyen
körülmények között nem továbbítja.

papíralapon és ele}íronikusan

Adattovábbítás
megvalósulása harmadik
országba:

Nem történik.

Automatizált
döntéshozatal ténye,
ideértve a proíilalkotást
is: -

Nincsen.

Kezelt adatok köre:

Apály_áző által megadott egyes adatok alátámasztására alllvatal egyéb
személyes adatokat is tartalmazó mellékletek benyújását qhatja elő a
pályánatban, például a szewezet kepviseletéberr 

-aláírásra 
j"ogosult

9zemély vagy személyek alákási gímpélűnyanak, aláíriásmintreJanak
hitelesített másolati példány a.

Adatkezelő a birtokába jutott személyes adatokat azElrőpaiparlarnent és a Tanács 20161679(2016, áPt'^lis 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében tÖrténő védelrnéről és az ilyen adatok sáabad áratriásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatálYon kívül helyezóséről szőIó általános adatvédelmi rendeíettel (GDpR rendelet)
össáangban kezeli.

Az adatkezeléssel kaPcsolatos további részleteket a Pesterzsébeti polgármesteri Hivatal
?!ú!*:?!"sitffioztaÍőjatartalmaz,melyaHivatalhonlapjan@)es
hirdetőtáblájrán is megtekinthető. Ezen felül további felvilágosítássuiÁááffiáő adatvédelmi
tiszrviselőj e fud szolgálni.

T_éjékeztetós_ez éruqte6 i o g@írói

,d személyes adatok kezelésében érintett személynek j'oga van:
a) kérelmezni az adatkezelőtől a kezelt személyes ad,atalhozvalőhazzáferést.
b) kénri a szernélyes adatainak kiegészítését, h-elyesbítését, törlésót vagy zárolását,



c) jogszabályban meghatarozott feltételek fennállása esetén joga van az
adathordozh atő s ágllaz, to vább á

d) tiltakazhat a személyes adatainak kozelése ellen, illetve
e) joga van az adatkezelósi hozzájárulását bármely ídőpontban indoklás nélkíi!

ÍrrgYenesen visszavonni. A visszavonás nern érinti a baziaiarulas visszavonása előtt
végrehajtott adatkezelés jogszeníségét. A visszavonás postai (1201 Budapest,
Kossuth tér 1. Ítjldszint l2.) vagy elektronikus úton is kezdeményezheiő a
varga.erriko@pesterzsebet. hu e-mail címen.

0 Jogai megsértése esetén Ön az adatkezelő, va1y saját lakó- , tartőzkodási helye
szerinti TÖrvénYszékhez fordulhat. A bíróság az űgyben soron kívül jár el. Áz
adatvédelmi Perek elbírálása a törvényszék hatáskóréb" turt"rik, a pár -* U
választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartőzkodási helye szer{nti iörvényszék
előtt is megindítható.

e) Az érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyujtani (Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám:+36(1)/391-1400, postacím: 1530 s.rdup" s., e-mail:
ugYfelszolealat@naih.hu). Amennyiben Ön kiilfoldi állampolgar, űgy a 1ak*relye
szerinti felügyeleti hatóságnál is panasá tehet.

Tájékoztatjuk, hogY mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírós ághoz fordulna panaszával -
egYeáetés és a felmerült Probléma miné.l gyorsabb *eg"tdaru érdekében - keresse meg a
Polgármesteri Hivatal .ddatvédelmi Tisztviselőj ét.

- neve: Gasáonyi ndikó szervezési osztályvezető-helyettes
- címe: 1201 Budapest Kossuth Lajos tér 1.I./7}.,roúu
- elérhetősége: adatvedelem@pesterzsebet.tu

A szernélYes adatok kezelése tekintetében a íőbb irrányadó jogszabályok a természetes
személYeknek a személYes adatok kezeléséről szőlő sz nuropai Páu*"ni és a Tanác§ (EU)
2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs tnrendelkezési J"ia L;-;
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

**********rF**

Kijelentem, hogY az általam fenűekben megadott személyes adataim a valóságnak
naegfelelnek és a jelen dokumentumban me§elölt célú és időtartamú adatkezeléshez
önkéntesen, milrden külső befotryás nélkül járulok hozzá.
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Budapesti Városvédő Egyesület
í126 Bldapest, Szoboszlai utca 2-4.

Telefon: 3019-642-179
E-mail : budapestivaro svedo@gmail, com

Alulírott Surányi András (szül: Budapest, 1954.01.06. anyja neve: Kun
Annamária, lakik: 1061 Budapest, Jókai tér I., személyi ig.: 169885LA), a
Budapesti Városvédő Egyesület elnöke meghatalmazom Jeney Atti|át
(szül.: Budapest, 1950.05.29. anyja neve: Szilágyi Anna, lakik: 1053
Budapest, Papnövelde u.2.II.20., személyi ig.: 490736 PA), hogy teljes
könien képviselje az Egyesületet a Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébet Önkormányzatának civil szervezeteknek 2022-ben kiírt
p áIy azatának beadásával kaPc s o latban

Budapest, 2022. április 12.

Jeney Attila

Tanúl :

v

Jflletvá 9-HaG:{ Hl(Q6lT
169 g?.l ?qNsra§E u.a |, l2+.

Tanű2:

Számlaszám: i 1 705008-200927 37

Meghata|mazás

Adószám: I97 29224-1 -43



Budapesti Városvédó Egyestilet
1126 Budapest. Böszorményi ut 13-15.

Adószám : 197 29224, 1, 43

Szám laszá m ; 1 17 05aC'8,2aa32i 37
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