Nemzetiségi Hagyományőrző
Kulturális Egyesület
Lórév
Alapszabálya1

1

A Budapest Környéki Törvényszék 50.Pk.60.432/1997/39. számú végzésének megfelel en
módosított, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. A módosítások d lt bet vel szedve
jelennek meg.
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I. Fejezet
Általános rendelkezések
1) Az Egyesület megnevezése: Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület
2) Az Egyesület székhelye: 2309 Lórév, Dundity A. u. 17.
3) Az Egyesület működési területe: Magyarország területe
II. Fejezet
Az Egyesület célja, tevékenysége
1.) Az Egyesület célja:
Egyesületünk Lórév község, valamint a tagság által meghatározott működési területen művelődési,
szerb nemzetiségi hagyományok ápolása feladatainak ellátása, szervezése érdekében tevékenykedő
természetes és jogi személyek önkéntes társulása.
Az Egyesület célja a magyarországi szerb nemzetiség kulturális örökségének, hagyományainak
feltárása, őrzése, ápolása, továbbörökítése, a szerb nemzetiségi szokásokat felelevenítő kulturális
programok szervezése, és ezek által a magyarországi szerbség identitásának erősítése, a nemzetiség
lét mind teljesebb megélésének segítése.
2.) Az Egyesület tevékenysége:
2.1. Az egyesület elsősorban a szerbek lakta településeken a nemzetiségi hagyományok megőrzése
érdekében szervezi a különböző művelődési programokat.
2.2. A szerb nemzetiségi hagyományok, szokások fennmaradása érdekében feltárja azokat, és
írásban rögzíti azok szövegét, koreográfiáját, fellelési helyét.
2.3. Az idősek körében kutatásokat folytat annak érdekében, hogy a már feledésbe merült szerb
nemzetiségi hagyományokat, szokásokat ismét feltárják, ezek történetét feldolgozzák, leírják, újbóli
megteremtésének feltételeit elősegítik, azokat szervezik.
2.4. A szerb nemzetiségiek lakta településeken megteremtik a feltételeit a nemzetiségi irodalom
emlékei összegyűjtésének, megőrzésének érdekében.
2.5. Szorgalmazza az érintett településeken a szerb nemzetiségi önszerveződő közösségek
létrejöttét, folyamatos működését.
2.6. Támogatja a szerb nemzetiségi önkormányzatok munkáját, összehangolja azok tevékenységét a
nemzetiségi kultúra értékeinek feltárása, megőrzése, ápolása érdekében.
2.7. Programokat szervez a szerb nemzetiségi önkormányzatok, a különböző társadalmi szervezetek
tagjai részére a szerb nemzetiségi hagyományokkal, kultúrával kapcsolatos feladatok
végrehajtásának elősegítése érdekében.

2

2.8. Különböző kiadványokat készíttet, jelentet meg a kultúra, a közművelődés területén, amelyek
elsősorban a nemzetiségi kérdéssel foglalkoznak.
2.9. Kapcsolatot tart – és a különböző települések, nemzetiségi önkormányzatok, önszerveződő
közösségek anyaországgal való kapcsolatának elősegítése érdekében – a külhoni állami,
önkormányzati, kulturális, művelődési szervekkel, szervezetekkel.
2.10. Az ifjúság körében felvilágosító, oktató, szervező munkát végez a kultúra, közművelődés és a
nemzetiségi hagyományok, szokások megismertetése, betanítása érdekében.
2.11. Gyűjti a tárgyi emlékeket, védi az épületeket, segít ennek megszervezésében.
2.12. Az Egyesület anyagi lehetőségeivel, különböző pályázati támogatások segítségével
gondoskodik a szerb nemzetiségi értékek megőrzése, a kultúra, a közművelődés fejlesztésének
elősegítése érdekében.
2.13. Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, az egyesületi cél megvalósításával
közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
2.14. Ellátja a szerb nemzetiségi önkormányzatok, a nemzetiségi egyesületek, társadalmi
szervezetek érdekképviseletét.
2.15. Alapvető célkitűzéseinek elérése érdekében az Egyesületen belül különböző szervezeteket
hozhat létre.
III. Fejezet
Az Egyesület tagsága
1.) Tagsági jogviszony keletkezése
1.1. Az Egyesület teljes jogú tagja lehet a 18. életévét betöltött magyar állampolgár, jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, aki/amely elfogadja az Egyesület
célkitűzéseit és aláveti magát az alapszabályban foglaltaknak.
1.2. A felvétel kérelem alapján történik. A tagfelvételi kérelmet az Elnökséghez kell benyújtani. Az
Elnökség legkésőbb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül köteles a jelenlévők
egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással a tagfelvételről dönteni. Határozatát annak meghozatalát
követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező
számára. Igazolható módnak minősül: ajánlott vagy tértivevényes küldemény, továbbá a
kérelmezőnek az általa megadott elektronikus levelezési címére történő kézbesítés akkor, ha a
kézbesítés visszaigazolásra kerül, elektronikus tértivevénnyel vagy külön e-mailben.
1.3. A tagfelvételt megtagadó elnökségi határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az
érintett személy fellebbezéssel élhet a Közgyűléshez. A Közgyűlés a fellebbezést a jelenlévők
egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással bírálja el.
2.) A tagok jogai:
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2.1. A tag jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
2.2. Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni
2.3. Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, juttatásait.
2.4. Az Egyesület bármely szervének törvénysértő döntését megtámadhatja.
2.5. Az Egyesület tagja betekinthet az Egyesület irataiba.
2.6. Az Egyesület tagja az Egyesület tisztségviselőjévé választható, amennyiben vele szemben
jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
3.) A tagok kötelességei:
3.1. A tag köteles alávetni magát az alapszabály rendelkezéseinek.
3.2. A tag köteles elősegíteni az Egyesület tevékenységét, működését.
3.3. A tag köteles végrehajtani a Közgyűlés határozatait.
3.4. A tag köteles maradéktalanul ellátni az Elnökségtől kapott feladatokat.
3.5. A tag köteles gondoskodni az Egyesület vagyonának megőrzéséről, karbantartásáról,
rendeltetésszerű használatáról.
3.6. Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület
tevékenységét.
4.) A tagság megszűnik
a) kilépéssel
b) kizárással
c) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével
4.1. Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszonya annak a tagnak, aki ezt a szándékát az Egyesület
Elnökségének írásban bejelenti.
4.2. Kizárással szűnik meg a tagsági jogviszonya annak, akinek magatartása jogszabályt, az
Egyesület alapszabályát vagy Közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sérti.
A tag kizárását az Egyesület bármely szerve vagy tagja kezdeményezheti. A kizárással érintett tag
jogosult a kizárási eljárásban a védekezését szóban és írásban előterjeszteni, bizonyítékait
megjelölni, és kérni személyes meghallgatását. A kizárásról az elnökség a jelenlévők egyszerű
többségével, nyílt szavazással dönt.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati
lehetőségről való tájékoztatást. Az Elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás
megindulásától számított 30 napon belül meghozza, és 8 napon belül igazolható módon közli az
érintett taggal. A kizárást kimondó határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül,
fellebbezésnek van helye a Közgyűléshez. A Közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő
ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés határozatát annak
meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett
taggal. Igazolható módnak minősül: ajánlott vagy tértivevényes küldemény, továbbá a tagnak az
általa megadott elektronikus levelezési címére történő kézbesítés akkor, ha a kézbesítés
visszaigazolásra kerül elektronikus tértivevénnyel vagy külön e-mailben.
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IV. Fejezet
Az Egyesület szervei
1.) Az Egyesület szervei
a) Közgyűlés
b) elnökség
2) A Közgyűlés
2.1. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely az Egyesületet létrehozó tagokból
(természetes személyek), jogi személyek és más jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
(csoportok) egy-egy mandátummal rendelkező megbízottjából áll.
2.2. A Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A Közgyűlés nem nyilvános; azon a
tagokon és az elnökségen kívül az elnök által meghívottak és a Közgyűlés határozata alapján
tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
2.3. A Közgyűlést az elnök hívja össze írásban, az Egyesület nevét, székhelyét, a Közgyűlés helyét,
időpontját és napirendjét, valamint a határozat-képtelenség esetén megtartandó esetleges
megismételt ülés helyének és dátumának pontos megjelölését tartalmazó meghívóval, azzal a
felhívással, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes lesz. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell
feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák.
2.4. A meghívót az ülés időpontját legalább 8 nappal korábban, igazolható módon meg kell küldeni
a tagok részére. Igazolható módnak minősül: ajánlott vagy tértivevényes küldemény, továbbá a
tagnak az általa megadott elektronikus levelezési címére történő kézbesítés akkor, ha a kézbesítés
visszaigazolásra kerül elektronikus tértivevénnyel vagy külön e-mailben.
2.5. Az Elnök köteles a Közgyűlést összehívni, ha a tagok 1/3-a írásban – az ok és a cél
megjelölésével – kezdeményezi, az Elnökség szükségesnek tartja, vagy a bíróság elrendeli. E
rendkívüli ülést az erre irányuló indítvány, illetve bírósági határozat elnökhöz való megérkezését
követő 15 napon belüli időpontra kell összehívni.
2.6. Az Elnök köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Az ezekben az esetekben összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.
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2.7. A Közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok és az Egyesület szervei
az Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök 2 napon belül dönt. Ha a napirend kiegészítése
iránti kérelemről az Elnök nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a
szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha
valamennyi részvételre jogosult jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárulnak.
2.8. A Közgyűlés üléseit elsődlegesen a székhelyén tartja. A Közgyűlést az Elnök, távollétében az
Elnökhelyettes vezeti.
2.9. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) az elnök és az elnökség tagjainak a megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének - elfogadása;
f) az elnökségi tagok feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha az Egyesülettel
munkaviszonyban állnak;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, az
elnökség tagjaival, vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi Egyesületi tagok, az elnökségi tagok elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
i) dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal.
2.10. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van.
A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi
pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, erre azonban a tagok
figyelmét az eredeti meghívóban előzetesen fel kell hívni.
2.11. A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet,
vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát, és meg
kell választani két jegyzőkönyv-hitelesítőt. Az ülésről készült jegyzőkönyvet az Egyesület Titkára
vezeti.
2. 12. Egy tagot egy szavazat illet meg. A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.
2.13. A 4.12. ponttól eltérően, a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges az Egyesület alapszabályának módosításához.
2.14. A 4.12. ponttól eltérően az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről
szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.
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2.15. Az Elnök a szavazásra jogosultak 1/3-ának kérésére bármely kérdésben titkos szavazást
köteles elrendelni.
2.16. A Közgyűlés a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozhat határozatot,
kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához, egyhangúlag hozzájárul.
2.17. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
2.18. A szavazatokat az Elnök, távollétében az Elnök-helyettes számolja össze.
2.19. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a titkár és a két jegyzőkönyv hitelesítő
ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és
hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők arányát.
2.20. A Közgyűlés határozatait az ülésen szóban ki kell hirdetni, továbbá az érintettekkel a döntés
meghozatalát követő nyolc napon belül írásban igazolható módon közölni kell. A nyilvánosságot a
határozat www.lorev.hu honlapon való közzététele útján kell biztosítani.
3.) Az Elnökség
3.1. Az Egyesület ügyeit a három tagból álló ügyvezető szerve, az Elnökség intézi. Az Elnökség
tagjai:
a) elnök
b) elnökhelyettes
c) titkár
3.2. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja 4 év határozott időtartamra, egyszerű szótöbbséggel,
nyílt szavazással. Az szavazásra jogosultak 1/3-ának kérésére titkos szavazást kell tartani.
3.3 Az Elnökségi tagság megszűnése:
a) a megbízás időtartamának lejártával;
b) visszahívással;
c) lemondással;
d) a vezető tisztségviselő halálával
e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
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Visszahívás: A Közgyűlés az Elnökség tagjait bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
Lemondás: Az Elnökség tagja megbízatásáról az Egyesületnek címzett, az Elnökhöz vagy a
Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az Egyesület működőképessége ezt
megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
3.4. Kizáró okok és összeférhetetlenségi szabályok:
a) Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) Az Elnökségi tag ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
c) Nem lehet elnökségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
d) Nem lehet vezető elnökségi tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
e) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
3.5. Az Egyesület első vezetői tisztségviselői a következők:
− Alexov Lyubomir (anyja neve: Becseics Julianna, lakóhelye: 2309 Lórév, Dundity Alexa
utca 18.) - elnök
− Nikolov Mirjana (anyja neve: Dimitrovics Melánia, lakóhelye: 2309 Lórév, Dundity Alexa
utca 39.) – elnökhelyettes
− Antal Mária(anyja neve: Gacs Mária, lakóhelye: 2300 Ráckeve, Iskola utca 4.) - titkár
3.6. Az Elnökség feladata:
a) gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, szervezi és végrehajtja a
Közgyűlés által meghatározott feladatokat.
b) előkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti a beszámolókat, a határozati és egyéb javaslatokat.
c) megbízza a tisztségviselőket egyes konkrét feladatok végrehajtásával.
d) dönt a Közgyűlés által megállapított költségvetési keretösszegek felhasználásáról.
e) a költségvetés rovatai között átcsoportosításokat hajthat végre.
f) dönt a tagfelvételi kérelmekről
3.7. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi
ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az
elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal, igazolható
módon meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Igazolható módnak minősül:
ajánlott vagy tértivevényes küldemény, továbbá a tagnak az általa megadott elektronikus levelezési
címére történő kézbesítés akkor, ha a kézbesítés visszaigazolásra kerül elektronikus tértivevénnyel
vagy külön e-mailben.
3.8. Az Elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Az
Elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a
fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.
3.9. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
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akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
a)

3.10. Az Elnökség határozatait az Elnök az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a
döntés meghozatalát követő nyolc napon belül írásban igazolható módon közli. A nyilvánosságot a
www.lorev.hu honlapon való közzététel útján kell biztosítani.
3.11. Az Egyesület Elnökének feladatai:
a) Képviseli az Egyesületet, illetőleg az elnökség egyes tagjait megbízza az esetenkénti
képviseletekkel.
b) Összehívja a Közgyűlést és az elnökség ülését, azokat vezeti.
c) Felügyel az Egyesület alapszabályszerű működésére.
d) Irányítja az elnökségi tagok tevékenységét.
e) Kiadványozza az Egyesület iratait.
f) Utalványozza a kiadásokat.
3.12. Az Egyesület elnökhelyettesének feladatai:
Segíti az elnököt feladatai ellátásában, akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti.
3.13. Az Egyesület titkárának feladatai:
a) ellátja az Egyesület adminisztrációs teendőit.
b) vezeti a közgyűléseken és az elnökségi üléseken a jegyzőkönyvet.
c) szervezi az Egyesület rendezvényeit.
d) kezeli az Egyesület bélyegzőjét.
e) irányítja az Egyesület gazdasági munkáját.
V. Fejezet
Az Egyesület bevételei és gazdálkodása
1.) Az Egyesület működéséhez szükséges anyagi eszközöket az alábbi forrásokból biztosítja.
a. önkormányzati támogatások
b. pályázati úton nyert támogatások
c. különböző gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek, illetve vállalkozók által
nyújtott támogatások
d. az Egyesület által szervezett rendezvények bevételei
e. az állami költségvetésből különböző jogcímeken elnyerhető támogatások.
2.) Az Egyesület anyagi eszközeivel önállóan gazdálkodik, a gazdálkodás éves költségvetés alapján
történik.
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3.) Az elnökség minden év január 31-ig elkészíti az előző év mérlegét, valamint a tárgyév
költségvetését.
4.) Az Egyesület a tagsági díjakat nem állapít meg, a tagok tagsági díj fizetésére nem kötelezettek.
VI. fejezet
Az Egyesület képviselete
1. Az Egyesületet törvényes képviseletét az Elnök látja el. A képviseleti jog terjedelme: általános. A
képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
2. Az Egyesület bankszámlája felett az elnök, illetve az Elnök - helyettes önállóan rendelkezhetnek.
VII. fejezet
Egyesület megszűnése
1. Az Egyesület megszűnik, ha
a) az Egyesület egy másik Egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), vagy
b) a tagok kimondják megszűnését, vagy
c) az arra jogosult szerv megszünteti, vagy
d) az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
e) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,
feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő
eljárás lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásából törli.
2. Az Egyesület a jogutód nélküli megszűnése esetén - hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyonát a székhelye szerinti önkormányzatnak kell átadni.

IX. fejezet
Záró rendelkezések
A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) ”) vonatkozó
rendelkezéseit, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság
egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Lórév, 2016. május 21.
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________________________
elnök
Záradék:
Alulírott dr. Márton Zsuzsanna ügyvéd (Márton & Társa Ügyvédi Iroda, 1062 Budapest Lendvay u.
22.) igazolom, hogy a jelen Alapszabály Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület a …./
számú határozattal elfogadott hatályos Alapszabálya.
Ellenjegyzem, Lórév, 2016. május 21.
________________________
dr. Márton Zsuzsanna, ügyvéd

