Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapszabálya

A Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alakuló közgyűlése a 2011. évi CLXXV. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló törvény rendelkezéseire is figyelemmel a 2014.09.26 a 2014.11.05 a 2015.01.21 a
2015.03.15. a 2015.03.29. a 2015.06.14. a 2015.08.01. a 2015.12.12. és a 2016.03.05. napi
módosításokkal egységes keretbe foglalt alapszabályát az egyesület az alábbi tartalommal fogadta el:

1. Az Egyesület célja, neve, székhelye, közhasznú tevékenysége és logója

1.1. Az Egyesület célja az alapítók szándéka szerint:
Az Egyesület a kerékpáros sport népszerűsítését, felkészülési és versenyzési lehetőség megteremtését,
valamint a kerékpárosok érdekvédelmét kívánja segíteni. Ennek keretében szabadidős és amatőr sportolási
lehetőséget kíván tagjainak biztosítani. Az Egyesület oktatási tevékenységet folytat a kerékpározás helyes
technikája, a biztonságos közlekedéshez és sportoláshoz szükséges szabályok megismerése érdekében.
Az Egyesület bővíteni kívánja környezet- és természetvédelmi látóterét az ez iránt érdeklődőknek, illetve a
környezet- és természetvédelem ügyének előremozdításában, fejlődésében, az ezt meghatározó szemlélet
formálásában kíván segíteni, és abban szerepet vállalni.
Az Egyesület működése nyilvános. A szolgáltatások igénybevételének szándékát a szolgáltatás igénylője
az Egyesület honlapján (www.greenbike.hu) keresztül tudja bejelenteni. Az Egyesület az itt megfogalmazott
célokat közhasznú tevékenységként, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül működő közhasznú egyesület
formájában végzi. Az Egyesület által létrehozott közhasznú javakat annak felhasználhatósági ideje és
létezésének ideje alatt bármely személy igénybe veheti. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más
is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, és azoknak támogatást nem
nyújt. Az Egyesület működése Magyarország egész területére kiterjed.
Az Egyesület biztosítja a versenyekre való eljutás logisztikai szervezését, szállásfoglalást.

1.2. Az Egyesület neve
Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület
Az egyesület rövidített neve: Hajdúsági KTE

1.3. Az Egyesület székhelye
4032 Debrecen, Lehel u 6 4/26.
Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyarország egész területére.
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1.4. Az Egyesület közhasznú tevékenysége
-

kerékpáros sport, természetjárás népszerűsítése
szabadidős és amatőr sportolók támogatása
oktatási tevékenység a kerékpározás helyes technikájának megismerése, biztonságos közlekedéshez
és sportoláshoz szükséges szabályok megismerése
helyi és országos turisztikai értékek felkeresése, bemutatása
önkormányzatok, hasonló profilú egyesületek, szervezetek rendezvényeinek, programjainak
támogatása

A fenti tevékenységek a 2004. évi I. tv. 49§ c)-e). pontja 2011. évi CLXXV. tv 2.§ 20. pontja továbbá a 2011.
évi CLXXV. tv. 32. § (3) bekezdése értelmében az Egyesület közhasznú tevékenységet folytat, ezért
közhasznú szervezet. Az Egyesület a közhasznú jogállás feltételeinek megfelel. Az Egyesület közhasznú
megjelölést a közhasznúság feltételeinek teljesítése miatt a 2011. évi CLXXV. tv. 36.§ alapján jogosult
használni.
Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagi körön kívüliek is részesülhetnek.
1.5.

Az Egyesület sportegyesület
Az Egyesület a sportról szóló 2004.évi i. törvény szerinti sportegyesület.
Az Egyesület a sporttevékenységet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, vagy ezt meghaladóan a sportról szóló 2004. évi I.
törvény keretein belül kívánja folytatni.

1.6. Az Egyesület logója

2. Az Egyesületi tagság

2.1. Tagi és pártoló tagi minőség
Az Egyesület tagokból (alapító tag, rendes tag) és pártoló tagokból áll. Alapító tagok azok a tagok, akik az
egyesület létrehozását elhatározták, és az erre vonatkozó Közgyűlési határozatot meghozták. Rendes
tagok azok a tagok, akiket az egyesület a megalakulását követően tagjai közé a jelen alapszabályban
meghatározott módon felvett. Pártoló tagok az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással
vesznek részt. Az egyesületnek tagja lehet minden magyar és nem magyar állampolgárságú
természetes személy, aki az alapszabályt elfogadja, a belépési szándéknyilatkozatot kitölti, kötelezettséget
vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.
Nem lehet az egyesület tagja az egyesület tevékenységével azonos vagy hasonló körben tevékenykedő
más civil szervezet vezető tisztségviselője.
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2.2. A tagsági viszony kezdete
Rendes tagsági, pártoló tagsági viszony kezdete az a nap, amikor a belépési szándéknyilatkozatot az elnök
az Elnökség egyetértésével a jelen alapszabályban meghatározott aláírási rendnek megfelelően aláírta. Az
elnök ezt a jogkörét írásbeli meghatalmazással az elnökhelyettesre vagy az elnökségi tagra ruházhatja át.
A tagsági, pártoló tagsági viszonyt az Elnökség megtagadhatja, visszavonhatja, ha az érintett az
egyesülettel, annak vezető tisztségviselőivel szemben tanúsított magatartása miatt érdemtelen az
egyesületi tagságra, vagy egyéb etikai, összeférhetetlenségi okokból tagsága nem kívánatos az egyesület
számára. A tagfelvétel kérdésében az Elnökség dönt.
A tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai ( Közgyűlés) választják meg e tisztségre.
A tiszteletbeli tagság kezdete az a nap, amikor a közgyűlés a tiszteletbeli taggá nyilvánító határozatát
meghozta.
2.3. A tagsági viszony megszűnése
A rendes és a pártoló tagsági viszony megszűnik a tag halálával, a tagsági jogviszony egyesület általi
felmondásával, kilépésével vagy kizárással. A tiszteletbeli tagsági viszony megszűnik a tiszteletbeli tag
halálával, kilépésével a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával vagy kizárásával. A kilépést
írásban kell közölni az Egyesület elnökével, elnökhelyettesével vagy elnökségi tagjával. A tag kizárására
akkor kerülhet sor, ha a tag az alapszabály rendelkezéseit, vagy közgyűlési határozatait ismételten vagy
súlyosan megsérti, vagy a tagdíj fizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik és tagdíj-tartozását
írásbeli felszólítás (mely felhívja a tag figyelmét a jogkövetkezményre, azaz a tagsági viszonynak fizetés
elmaradása miatti megszüntetésére is) ellenére sem fizeti meg az írásbeli felszólítás kézhezvételétől
számított 15 napon belül. Tagdíjhátralék meg nem fizetése miatti kizárás csak a rendes tagra vonatkozik.
A tag kizárása kérdésében a Közgyűlés dönt, a kizárásában a tisztességes eljárás szabályait biztosítani
kell.
A Közgyűlés kizárás kérdésében hozott határozatának megszületése előtt az eljárás alá vont személynek
meghallgatást, védekezési jogot kell biztosítani.
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. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A Közgyűlésnek a tag kizárását elrendelő
döntése ellen a döntésről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül az érintett a Közgyűlésnél élhet
védekezési és jogorvoslati lehetőséggel.
2.4. Az alapító és rendes tagok jogai
a) Az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, melyet csak személyesen gyakorolhat
b) Részt vehetnek az egyesület tevékenységeiben és rendezvényein
c) Választhatnak és választhatóak az egyesület szerveibe
d) Minden tagnak jogában áll az egyesület elnökségéhez indítvánnyal vagy panasszal fordulni, ezt
követően a szervnek kötelessége harminc napon belül válaszolni.
e) Az egyesület által biztosított kedvezményeket igénybe venni.
f) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
2.5. Az alapító és rendes tagok kötelességei
a) A tagok kötelesek az egyesület célkitűzéseit megismerni, és az egyesület munkájában szellemi és
anyagi tehetségükhöz mérten részt venni.
b) Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.
c) Kötelesek a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat megfizetni, kivéve, ha szociális indokkal az Elnökség
felmentést ad a tagdíjfizetés alól.
d) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.
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2.6. A pártoló tag jogai

a) Részt vehet a civil szervezet tevékenységeiben és rendezvényein.
b) Jogában áll az egyesület vezetőségéhez indítvánnyal vagy panasszal fordulni melyet a szervnek
kötelessége harminc napon belül megválaszolni.
c) Jogában áll az egyesület által biztosított kedvezményeket igénybe venni.
d) Nem választhat
e) Megfigyelőként részt vehet minden döntésben
f) Szavazati joggal nem rendelkezik
g)Vezető tisztségviselővé nem választható

2.7. A pártoló tag kötelességei

a) Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.
b) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.

2.8. A tiszteletbeli tag jogai

a) Részt vehet a civil szervezet tevékenységeiben és rendezvényein.
b) Jogában áll az egyesület által biztosított kedvezményeket igénybe venni.
c) Nem választhat
d) Megfigyelőként részt vehet minden döntésben.
e) Szavazati joggal nem rendelkezik.
f) Vezető tisztségviselővé nem választható

2.9. A tiszteletbeli tag kötelességei

A Tiszteletbeli taggal szemben jelen alapszabály nem támaszt kötelezettséget, mivel a tiszteletbeli tagi
minőség az egyesület elismerését fejezi ki az egyesület érdekében végzett kiemelkedő teljesítményért.

2.10.

Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30
napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.
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3. A Közgyűlés
3.1.

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, mely nyilvános és évente legalább egy alkalommal össze kell
hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb
alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri.
Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni.

3.2 A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) az Elnökség megválasztása, és díjazásuknak megállapítása;
d) az éves pénzügyi terv megtárgyalása;
e) közhasznúsági melléklet elfogadása;
f) az éves beszámoló - ezen belül az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről
szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót,;
g) az Elnökség feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha az Elnökség az egyesülettel munkaviszonyban áll;
h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
i) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más
egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
j) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és díjazásuk megállapítása;
k) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
l) az éves tagdíj mértékének meghatározása;
m) a végelszámoló kijelölése,
n) tiszteletbeli tag felvétele,
o) tag kizárása, és
p) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal.
3.3.

A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a
tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni.
A meghívók kézbesítésére írásban igazolható módon kerülhet sor.
A meghívónak tartalmazni kell:
- a jogi személy nevét és székhelyét;
- az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
- az ülés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni
kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
Határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának
pontos megjelölésével.

3.4.

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.
Ha a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés nem az eredeti közgyűlés időpontjával egyező
napon kerül megtartásra, úgy a tagok részére új meghívót kell küldeni, melyben ismét tájékoztatni kell őket
távolmaradásuk következményeiről.
A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell és a közgyűlési jegyzőkönyvben rögzíteni
szükséges.
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
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3.5.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, 2 napon belül a tagok és az egyesület
szervei a közgyűlést összehívó személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó személy jogosult dönteni. Ha a napirend
kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában.
A közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha
valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárul. Ellenkező esetben csak az ismételten szabályszerűen összehívott közgyűlésen
lehet megtárgyalni.

3.6.

A Közgyűlés tisztségviselői a Közgyűlést levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, szavazat számlálók
és 2 fő jegyzőkönyv hitelesítő.
A Közgyűlés levezető elnöke az egyesület mindenkori Elnöke. Javaslatára választják meg a
jelenlevő, szavazati joggal rendelkező egyesületi tagok közül egyszerű szótöbbséggel
helybenhagyva a jegyzőkönyv vezetőt, jegyzőkönyv hitelesítőket-akik a szavazat számlálók szerepét
is betöltik .

3.7.

A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok
egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), d), e), és f) pontokat, ahol a jelenlévő, szavazati joggal
rendelkező tagok minősített többségének (legalább háromnegyedének) igenlő szavazata szükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

3.8.

A Közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról szóló határozatát az
általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével
hozza.

3.9.

A Közgyűlés a személyi döntések határozatait nyílt szavazással hozza, kivétel a c) és j) pontok, ahol pedig
titkos szavazással dönt.

3.10.

Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt, titkos
szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni, vagy addig kell ismételni a szavazást,
ameddig a kellő támogató többség ki nem alakul.

3.11.

A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök köteles a Közgyűlés által
hozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bejegyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a
határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható legyen.
A közgyűlés döntései, határozatai megtekinthetők az Egyesület honlapján is. (www.greenbike.hu)
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3.12. Az elnökség köteles a rendkívüli közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
- az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
- az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
- az egyesület céljainak elérése veszélybe került;
- a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a közgyűlést, vagy határidő tűzésével a
törvényes működés helyreállítására kötelezi a közgyűlést, és minderről értesíti a civil szervezetnél
választott felügyelő szervet is.
A fentiek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
A rendkívüli közgyűlést az elnök legfeljebb 15 napon belül köteles összehívni.

4. Az Elnökség
4.1.

Az elnökség az egyesület ügyvezető szerve.
Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve a 3 (három) tagú Elnökség, mely 1 Elnökből, 1
Elnökhelyettesből és 1 Elnökségi tagból áll. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos
szavazással 2 év időtartamra választja.
Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni.

4.2.

Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az ülések nyilvánosak.

4.3.

Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel
igazolható módon közölni kell.
Az elnökségi ülés már 2 elnökségi tag jelenlétével határozatképes.
Ha az elnökségi ülés két fő jelenlétével zajlik, határozatait egyhangú döntéssel hozhatják meg.

4.4.

Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze az Elnökség tagjainak előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót
az Elnökség tagjainak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a
napirendi pontok megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja

4.5.

Az Elnökség hatáskörébe tartozik
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén
az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
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4.6.

Megszűnik az elnökségi tagok megbízatása:
- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- lemondással;
- a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;
- nem lehet civil szervezet vezető tisztségviselője az, akit a közügyek gyakorlásától eltiltottak.
Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával
egyező időpontig szól.

4.7.

Az Elnök köteles az Elnökség által hozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bejegyezni. A Határozatok
Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható legyen.
Az elnökség döntései, határozatai megtekinthetők az Egyesület honlapján is. (www.greenbike.hu)

5. Az Elnök, az Elnökhelyettes, az Elnökségi tag
5.1.

Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 2 év időtartamra választott vezető
tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.

5.2

Az Elnök hatásköre és feladatai:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén
az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés;
n) az elnökségi ülések előkészítése és levezetése;
o) az Egyesület önálló képviselete harmadik személyekkel szemben, hatóságok, bíróságok előtt;
p) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról való gondoskodás és
q) a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett.

8

5.3.

Az Elnökhelyettes hatásköre és feladatai:
a) az Elnök helyettesítése az Elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén;
b) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
c) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
f) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
g) a tagság nyilvántartása;
h) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
i) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés;
j) az Egyesület önálló képviselete harmadik személyekkel szemben, hatóságok, bíróságok előtt és
k) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról való gondoskodás.

5.4.

Az Elnökségi tag hatásköre és feladatai:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
d) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
e) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
f) a tagság nyilvántartása;
g) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
h) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés;
i) az Egyesület önálló képviselete harmadik személyekkel szemben, hatóságok, bíróságok előtt és
j) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról való gondoskodás.

5.5.

Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához
szükséges körben nem korlátozták.
A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem
vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp
nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást –, illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
e) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól
nem mentesült.
f) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól
jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi
személy vezető tisztségviselője nem lehet.
g) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
h) nem lehet civil szervezet vezető tisztségviselője az, akit a közügyek gyakorlásától eltiltottak.
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6. A Felügyelő Bizottság
6.1.

A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének, gazdálkodásának
folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért a Közgyűlésnek felel.

6.2.

A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.

6.3.

A Felügyelő Bizottság 3 tagját a Közgyűlés választja meg, kettő évre.

6.4.

A Felügyelő Bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg kell
hívni.

6.5.

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a Felügyelő
Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hívja össze, a napirend egyidejű
írásbeli közlésével. Az ülés határozatképes, ha azon a felügyelő bizottsági tagok több mint fele jelen van. A
bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben az az Egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem
veszélyezteti. Zárt ülés elrendeléséről az előzőekben foglalt indokok alapján a Felügyelő Bizottság elnöke
jogosult dönteni. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség
esetén a Bizottság elnökének szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság két tag jelenléte esetén egyhangú
döntéssel határozatot hozhat. Munkarendjét maga határozza meg. A határozatokat az érintettekkel a
Felügyelő Bizottság elnöke írásban közli. A határozatokat az Egyesület Elnöke által vezetett Határozatok
Könyvébe kell bejegyezni. A Határozatok Könyvének tartalmára az alapszabály 5.2. pontjában foglalt
rendelkezések az irányadók.

6.6.

A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni.

6.7.

A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni, és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a.) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan
sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé;
b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

6.8.

Az intézkedésre jogosult vezetőszervet a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított
harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv
összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

6.9.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó
szervet.

6.10.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a vezető szerv Elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a civil szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
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Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp
nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást –, illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója
e) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
f) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól
jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi
személy vezető tisztségviselője nem lehet.
g) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
h) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a
vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi
személy vezető tisztségviselője.
i) nem lehet civil szervezet vezető tisztségviselője az, akit a közügyek gyakorlásától eltiltottak.

7. Az Egyesület működése és gazdálkodása

7.1.

Az Egyesület a bíróság általi jogerős nyilvántartásba vétellel jön létre és a jogerős végzéssel történt
bírósági nyilvántartásba vétellel kezdheti el működését.

7.2.

Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből
gazdálkodik.

7.3.

A tagdíj összegét, befizetésének módját a Közgyűlés határozza meg. A tagok tagdíjbefizetéseiről az
Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az
Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

7.4.

Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

7.5.

Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel,azt az alapszabályban meghatározott
közhasznú tevékenységre fordítja.

7.6.

Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége
nincsen.

7.7.

Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés
alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás
feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján
nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki
által megismerhetők.

7.8.

Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a civil szervezet által tagjának a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

7.9.

Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
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7.10.

Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem
vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem
használhatja fel.

7.11.

Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 2011. évi CLXXV. törvény 27§,-30§ai az irányadók. Az Egyesület köteles közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben legkésőbb május
31. napjáig saját honlapján (www.greenbike.hu) a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

7.12.

Az Egyesület működése során keletkezett iratokba, az Egyesület beszámolóiba a személyes betekintés
lehetőségét az Egyesület elnöke biztosítja az érdeklődő részére munkanapokon 18.00 és 20.00 óra között
előzetesen egyeztetett időpontban az Egyesület székhelyén, felügyelet mellett.
Betekintés iránti kérelmet az Egyesület elnökének címezve, a 4032 Debrecen Lehel u 6 4/26 alatti címre,
az elektronikusan benyújtandó igényt a hajdusagikte@gmail.com e-mail címre kell eljuttatni.

7.13.

Az Egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a
nyilvánosságot a www.greenbike.hu honlapján történő közzététellel biztosítja.

7.14.

Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították és az Egyesület
sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi
tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő
tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése - e rendelkezés
alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minősül.

7.15.
.

Az Egyesület működése felett a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést.

7.16.

A bankszámla felett valamennyi Elnökségi tag -önállóan- jogosult aláírási és pénzfelvételi jogkört
gyakorolni.

7.17.

Az Egyesület nevében valamennyi Elnökségi tag -önállóan- jogosult aláírni.

8. Az Egyesület megszűnése

8.1. Az Egyesület megszűnik
- ha a Közgyűlés az egyesület megszüntetését kimondja
- ha a Közgyűlés más civil szervezettel való egyesülést kimondja
- az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja
8.2.

Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését;
d) az arra jogosult szerv megszünteti;
e) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt
nem határoztak meg; vagy
f) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás
lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a jogi
személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok gyakorlóit illeti meg olyan arányban,
amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi személy javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.
A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való részesedésük
mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített tartozásaiért.
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8.3.

Az Egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonát a kerékpáros sport
támogatására kell fordítani a Közgyűlés döntésének keretei között. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a
felszámolók feladata.

8.4.

Az egyesület bírósági megszüntetése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami
tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az
utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani.

8.5.

Az Egyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével- 1991. évi XLIX. törvény a
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szabályait kell alkalmazni.

8.6.

A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait
rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződésben eredő kötelezettségeit időarányosan
teljesíteni.

8.7.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adóés vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette, illetőleg törölte

8.8.

A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB igazolja,
hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben, valamint az
államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy
azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült.

9. Vegyes rendelkezések

9.1.

Az egyesület befektetési tevékenységet nem folytat mely alapján a 2011. évi CLXXV. törvény45.§-ban
előírt befektetési szabályzat alól mentesül.

9.2.

A doppingellenes tevékenység szabályairól a 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a mérvadó.

9.3.

A 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet alapján a Sportfegyelmi Bizottság feladatait az egyesület Közgyűlése
látja el.

9.4.

A sportfegyelmi bizottság eljárásában és döntéshozatalában elnökként, tagként nem vehet részt, illetve
jegyzőkönyvvezetőként nem működhet közre:
a) az eljárás alá vont versenyző, sportszakember Polgári Törvénykönyvben meghatározott hozzátartozója;
b) akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg;
c) akinek a sportfegyelmi büntetés megállapításához vagy annak elmaradásához érdeke fűződik;
d) akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el;
e) a másodfokú eljárásban, aki az első fokú eljárásban a sportfegyelmi bizottság elnöke, tagja volt.
Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető az összeférhetetlenséget köteles a sportfegyelmi bizottságnak
bejelenteni, és tevékenységét az eljárásban egyidejűleg megszüntetni. Az elnök, a tag, illetve a
jegyzőkönyvvezető összeférhetetlenségét az eljárás alá vont is - az annak alapjául szolgáló tényről való
tudomásszerzést követően haladéktalanul - bejelentheti. Összeférhetetlenség megállapítása esetén a
sportfegyelmi bizottság az elnököt, a tagot, illetve a jegyzőkönyvvezetőt az eljárásból kizárja, és az eljárást
az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető tevékenységével érintett részében megismétli
Egyebekben a sportfegyelmi eljárásra a 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet a sportfegyelmi felelősségről
szabályai irányadók.

13

9.5.

Az Egyesület köteles nyilvántartásba vételét kérni és adatokat szolgáltatni az állami sportinformációs
rendszerről szóló külön jogszabály szerint. A nyilvántartásba vételt az Elnökségnek kell kérnie a jelen
alapszabály szerinti aláírási rendnek megfelelő kérvényben, vagy az Elnökség a nyilvántartásba vétellel
kapcsolatos feladatok ellátásával jogi képviselőt bízhat meg.

9.6.

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a
2004. évi I. törvény a sportról, a 2011. évi CLXXV. törvény Az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, a 2011. évi CLXXXI. törvény
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
rendelet és minden a törvényhozók, rendeletalkotók által megalkotott szabályozás az irányadó.

10.Záró rendelkezések

10.1

Az Egyesület egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a tagok a 2015. szeptember 26; 2014 november
05., 2015 január 21-én; 2015 március 15-én, 2015 március 29-én, 2015 június 14-én, 2015 augusztus 01én, a 2015 december 12-én és a 2016 március 05-én a Debrecen Lehel u 6 4/26 szám alatt tartott
közgyűléseken egyhangú határozattal jóváhagyták.

10.2

Az Egyesület Alapszabályát a Debreceni Törvényszéknek az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti
kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

Záradék:
Alulírott Somogyi Sándor (képviselő neve), mint a Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró
Egyesület képviselője igazolom az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton, hogy a létesítő
okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos
tartalmának.
Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat kiemelt részeinek változása adott okot.

Kelt: Debrecen 2016. március 05.

........................................
Elnök
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