
Az Eglesület a tagok köaös, tarlós, alapszabúlyban tneghatóroZotí céljónak folyamatos megvalósíttísdra létesített,
nyilvóntartott tagsdggal rendelkező jogi személy.

I.
Általános rendelkezések :

Az Egyesület neve: Kentaur Lovas Sport Klub Egyesütet
( továbbiakban: Egyesület )
AzEgyesületszékhelye: 2461 Tdrnok,Tavaszu. 5.
Az Eglesület telephelye: 2461 Tdrnok, Vizek - dűM 015/17 hrsz

il.
Az Egresület célja:

Az egtesület célja és tevékmysége:
- Lovasversenyek, találkozók és kiállítások szervezése
- Részvétel biaosítása a tagok részére magyarorsági és kiilfóldi versenyeken
- Turalovas programok szeryezése
- Részvétel más Egyesületek által szenlezet lovas turákon
- Lovas iskola, vezetőképzés oktatás
- Egészséges életmódra való nevelés
- Áz ember, a ku$la, a természet szoros kapcsolatónak megteremtése
- Az óllatokat szerető és éttük tenni akaú emberch összefogdsa, Az ember és a természet kapcsolatónak erősítése, az úllatvédelem, környezet és természetvédelem aktív

segítése, kiemeltftgyelemmel az dllatvédelmi törvényben meghatúrozottakra.
- A sport, kiemelten a lovas és kutyós sportok túmogatúsa
- a hobbi lovak túmogatósa
- segítségnyújtús a versenyekre való felkésüléshea edzések felszerelés, ( nevezési díj resúeni

Jinanszírouísa, versenyekre való eljutds segítése
- *téleti és gyakorlati képzés edzők meghívásóval
- elhagloű, illetve elhaglni kívónt kutyúk gondoaísba vétele, résükre megfelelő egés?§éges taítós

biztosítdsa

Az Egesület a 2011. évi CLX)(V tv ( Civil tv ) szerint közhasuú tevékenységet folytaí, mert az Alapszabdlyban
szereplő cél szerinti tevékenységek:

- egészségmegörzés, betegségmegelőzés, ryóryító,- egészségügyi rehabilitációs tevékenység
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesáés
- természetvédelem,állatvédelem
- Sport, a munkaviszonyban és a polgiári jogi jogviszony kertében megblzás alapján folytatott

sporttevékenység kivételével

A 2011. evi CL§U. íörvény Jiglelembevételével az Eglesület az alóbbi közhasaú tevékenységet folytatja a
közf,eladato k lelj esítésére vonatkozó jogszabdly h ely ek megjelöIésével :
- Az egésaégügyrőI szóló 1997. évi CLIV tv. 35§ (1) - (2) alapjún népegészségüglli tevékenység: az egészség

fejlesztése, betegségek megelőzése, intéanénytendszer, egészséglfejleszíési, egészségvédelnti, beíegségmegelőzési,
gt ógtító és oryosi rehab ilitóciós szolgdhatóso k
- Á helyi önkormdnyzatokróI szóló 20ll. évi CLXX)il){ tv 2!§(5) .9. pontja szerinti egésaéges életmód segítését
célzó szolgúIíatds
- A helyi önkormúnyzatokról szóló 201I. éví CD(D{D( tv 23§(4).5. pontja szerinti óllategészségügtifeladatok
- A Magyarorszdg helyí önkormúnyzataifól szóló 2011 evi CD(X){IX tv 13§ (1). 4.5. alapjún egészséges életmód
segílségét célaí szolgúltatdsok, környezet - egészségügl ( köűisztasdg, telepüIé§i környezet tí§?ía§ága ) bízíosítdsa
- Á Magyarorszóg helyi önkormdnyzatairól szóló 2011 évi CLXWD( tv 13§ (I). 15. alapjún spolt és iftúsági
üglek bizíosítúsa



, A Magtarorszdg helyi önkormdnyzatairól szóló 20I1 évi CLXXXIX tv 23§ (1). 3.1I.t2. alapjún környezet _ és
te rmés zetv édelem b izto sít ús a
- A természet védelmérőT szóló 1996. évi LXW tv. 64§ (1) bekezdése alapjún a természetvédelmi kultúra
íejlesztese, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oklatdsa
- A MaglaronuÍg helyi önkormónyzatairót szóló 2011 évi CLXXXD( tv 23§ (I). .11.19. alapjón helyi környezet
és természetvédelem
, A környezet védelmének últaldnos szabólyairól szóló 1995. évi LIII. törvény 54§ (2) bekezdése szerinti környezeti
ismeretek terjeszíése és fejlesztese
- Az óllatok védelméről és HmélelérőI szóló 1998. évi )OUII törvény 4S/A§ (3) szerínti kóbor dllatok befogtúsa és
az úllatokkal szetnbeni megfelelő magatartósra, gondoskodúsra nevelés

Az Egyesület tagjain kívül a törvényi szabályozás feltételei szerint más is részesedhet az Egyesület szolgáltaüísaiból.

Az eglesület csak a közhasauú vagy a jelen alapszabúlyban meghatúrozott alapcél szerinti tevékenység
megvalósítúsdt nem veszélyezíetve végezhet gazdasúgi - vtűllalkozúsi tevékenységet.

A gazdólkoddsa sordn elért eredményét nem oszíja fe| azí ű jelen létesítő okiratban foglalt köziasuú
tevé k eny s ég ére for dítj a.

Az egyesüla közvetlm politikaí tevékenységd nem folytat, szervezete pdroktól ftiggetlen és azoknak anyagí
tdmogaldst nem nyújt. Semmilyen pdrtnak nem lagja, a szervezeí púrtofuólfüggetlen azoknak anyagi tdmogatdst
nem nyújt és nemfogad eL

Ax Egtesület tevékenységá a 2005. évi LXD(VIII. törvény haldlya alú tartozó önkéntesek közreműködésbel,
valamint alkalmazott munkavóllalók segítésével végzí

ilI.
Az eryesület varyona és működóse

Az Egyesület induló vagyonát képezik az alapltő tagok által belépéskor kötelezően befizetett belépési tagdíjak.

Az Egyesület vagyonát növeli a tagok évi 6.000.-Ft, azazHatezer forint összegű tagdíj beíizetései.
.-

Az egyeqfllet vagyonát csökkentik: az egyesület cél elérésére fordított felhasználások, valamint az Egyesület
működésével és fejlesáésével kapcsolatban felrnerült ráfordíüís és kiaűs.

Az egyesület céljrának elérésére szewezi tngiai tevékenységét. Közreműködik minden olyan feladatban, amelyet az
Egyesület elnöksége az egyesületi célok alapján arra érdemesnek tart.

Iv.
Az Eryesületi tagság keletkezése, megszűnése :

Az Egyesület taga lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, aki az alapszabály és az egyesület egyéb
szabá|yzatalnak rendelkezéseit magára nézve önként kötelezönek elfogadja, egyetért az egyesület céljaival és
kötelezettséget vállal a tagdíj megfizetésére,

Az Egyesületi tagság az alapításkor az Egyesület nyilvrántartásba vételével, az alapíást követóen a belépési
kérelemnek a közgyíilés általi elfogadásával keletkezik. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

Az egyesület tagjának jogai:
- az egJ)esület tagja jogosult az eglesülel íevékenységében részt venní
- Ax Egtesülel tagjail egyenlő jogok illaik meg és eglenlő kötekzeffiégek terhelik, hivéve, ha az alapszabúly

különleges jogólltísú tagsúgot halúroz meg. j

- A tag tagsdgi jogait személyesen glakorolhatja. A tagsúgi jogokforgalomképtelenek és nem örökölhetőek
- A tagok kötelesek a tagdíj Jizetésére de a tagdfi megfizetésén túl az egyesület furtozósaiért sajút vagyonukkal

nemfelelnek.
- Részt vehetnek az egyesület rendezvényein, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilvénithat az

egyesület működésével kapcsolatban
- Ajánlást tehet az egyesületet érintő kérdések megtárgyalására



- felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről
- válasá és válasáható az egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe tisztségeire
- indítványt tehet a közgyíílés és az elnökség napirendi pontjaira.

Az EgyesüIet tagiának kötelezettségei:
, Az Eglesület tagia köteles az alapszabályban meghaiározott tagi kötelezetíségek teljesítésére, tagdíj

megfizetésére
- Az Eglesület tqgja nem veszélyeztetheti az Eglesület céljának megvalósítását és az Egtesület tevékenységét.
- Az Eglesület tagja köteles az Eglesület alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az Eglesület

munkájdban, elősegíteni a kiűzött célok megvalósítását.

Az Egtesületi tagsdg megszűnik a tag halóldval, jogutód nélküli megszűnésével, kilépésevel, kizórtíssal, a tagsúgi
egl esület dltali fe lmondás óv aL

A tag a tagsdgi jogviszonydt bdrmikor, indoklós néIkül kilepéssel megsüntethetí A kilépést írásban kell közölni
az Eglesület elnökével
A köqyűlés tiíkos, minősítelt szótöbbséggel hozofr haűrozatdval kizórhatja az Eglesütetnek azí a tagjű, aki az
alapszabúly vagy közgyűlési hatdrozat rendelkezéseit súlyosan vagy ísmételten sértő magatailósóval megszegi, ax,

Eglesület céljaÍnak megvalósítústít jelentősen veszélyezíeti vagl eael ellentétes magataítdst tanúsíL A kizdrúst
bórmely eglesületí tag vag1l egllesüIeti szerv kezdeményezheti Kizdrúsról döntő közgtűlésen bi4tosítani kell, hogt
még a döntést megelőzően a kizlrandó tag a védekezéséí eőadja A kizdrandó tagnak a közgllűlestő való
tdvolmaradúsa nem akadálya a döntéshozatalnak. A kizúrdsí kimondó hatdrozatot írdsba kell foglalni és azí
indokltússal kell e0útní Az indoklúsnak tartalmaznia kell a kizórús alapjdul szolgóló tényeket és bizonyítékokat
tovdbbtÍ a jogorvoslati leheíőségről való tójékozlatdst A kizóró hatórozatot a taggol közölni kell A íag a kizárús
túrgydban hozott hatórozgtot a tudomósra jutústól szúmítoű j0 napon belül bírósdg előtt megtómadhatja-

Az Egyesület tagiairól nyilvántartást vezet.

v.
Az Eryesület szervei :

Az egyesület szervei: Közgyűlés
_ Elnökség

Az Egtesület leglfőbb szerve a Közgyűlés. A Közglúílés az EgyesüIetet érintő minden kérdésben dönthet A
KözgyűUst az elnök híuja össza Á Közglűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgl, hogl a
meghívók elküldése és a Közglűles napja höüt legalóbb tizenöt nap időköarck kell lmnic. A napirendet dtváeli
elismenény ellenében, ajdnloít levélben,faxon, e-maíIben - az ótvétel igazolósa mellett - vagt egtéb bizonyítható
módon lehet közötnl Évente eg,§zeí rendes Közglűtht kell furtani, melyen meg kell tóry,atnta éves pénügli
tervét, ílletve az előző éves penügi terv íelje§tesérőI szóló, szdmviíeli törveny szerinti beszómolót és rendffivüli
Közglűlést keü furtani" ha a tagok egtharmada azt - az ok és cél megielölésével - igényli, ebben az esetben az
elnök 30 napon belül köteles összehívni a közglűlesr vagl ha a rendkívüli közgtűlés összehívdsdt az elnökség
szükségesnek tartja. Köqlűlést kell furtani abban az esetben is, ha a bírósóg azt elrendeli

Á közgyűlés haűrozatképes, ha azon legalóbb a szavazatijoggal rendelkező tagokfele + egyfőjelen van. Ha a
Közglűlés nem voh hatórozltképes, az emiatl megismáelt Közglűlés az eredeti napirenden szereplő üglekben a
jelenlévők szómdtólfüggalmül hatórozatképes, melyre a tagokftglelmét az etedetí meghívóbanfel kell hívní A
hatdrozatképtelenség miatt megísmételt Közglűlest az ebnaradl közgtűlést követő 15 napon betül kell megtartani
vdltozatlan napirenddel, melynek időpontjót az eredeti Közglűlés meghívóJdban kell meghatóroaú

A közgltíIlési meghívó kézbesííésétől vagt köaááelétől szómított 3 napon belül a tagoh az Egesülct szervei a
közgltűlést összehívó elnöktőI a napirend kieg&zúlésá kérheíik, a kiegészííés indoklósúval

A napirend kiegészítáének tdrgldban a hözglűlést összehtvó elnök jogosulí döntení Ha a napirend kiegeszítése
irdntí kérelemrőT az elnöh nem dönt vagl azl elutasúíja a közgtűlés a napirend elfogadósóról szóló haaúruza
meghozatalót megelőzően dönt a naphend kiegészítésének, tó,rglóban

A Közgyűlés ülései nyilvónosak, azon bórki részt vehet. A Közgllűlés - eltérő haűrolata, rendelkezése hidnyóban
- hatdrozatait - eglszefli szótöbbséggel, nyílt szavauíssal houa A köqlűlés a tag kizórósa tórgtdban titkos
szavazússal, minősített többséggel hoz hatórozatot A közgyűIés titkos szavauíst búrmely tag kezdeményezésére
elrendelheL E kérdésben a közgyűlés vita nélkül hatdroz



A Közgyiilés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki
az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes
szavaztok több mint felét, abban az esétben a tisáségre jelOlt két legtöbb szavazatolt szerzett személy között újabb
szavazást kell tartani. A megisméte|t smvazás gyöáese a legtöbb szavazatoltkapott személy lesz.

Kizárólag a Közgyűlés haLískörébe tartozik :- avezető tisztségviselőkmegválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- M éves besziárnoló - ezen belül az ügyvezetö szervnek az eryesület varyoni helyzetéről szóló jelentésének -

elfogadása
- az alapszabály megállapítása, jóváhagyása, módosítása
- az éves költségvetés elfogadása
- az Egyesület megsziinésének, eryesiilésének és szétválásának elhatáozása
- a vezető tisáségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel

munkaviszonyban áll,, az olyan szerzódés megkOtésének jóváharyása, amelyet az eryesület saját tagjával, vezető tisztségüselöjével,
felügyeló bizottsági tagjával vary ezek ho zzátntozóivalköt.

- a jelenlegi és a korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők, és a felügyelő bizottsági tagok vagy más
egyesületi szervek tagjai elleni krártérítési igények érvényesítéséről való döntés.

- végelszámolókijelölése
- könywizsgáló megvál asztása, visszahívása és díj azásának megállapítása
- Felügyelő bizottság tagiainak megválasztása, visszahívása és díjazísrának megállapítísa
- elnökségbeszrámolójánakelfogadása
- az Egyesület következő évi célkitűzéseinelq feladatainak megállapíása,
- az Egyesület tagjai tagdíjának, anyagi hozzájarulásénak, azok legkisebb mértékének meghatározása.
- Az Elnökség batátozatai ellen benyújtott fellebbezések, parraszok elbírálása,
- Az Egyesület egyéb szabályzatanak - amelyek nem leheúrek ellentétesek az Egyesület Alapszabályával-,

elfogadása.

Az Alapszabály elfogadásához, módositásához, az Egyesület megsziinésének kimondásátroz, a tisztségviselók, az
ügyintéző és képviseleti szervek visszahívásához, az egyesület más egyesülettel való egyesüléséhez szétválásáútoz a
tagok összességének háromnegyedes szótöbbsége sziikséges.

A Közgyűlés hatrípzatairól, döntéseiről az elnök köteles olyan nyilvántarását vezebri, mely nyilviántaítá§ból
megállapítható a döntés tartalma, időpontja, hatálya, és a döntést támogatólg valamint ellenzők személye is.

Az egyesület ügyintézó és képüseleti szervének taga az lehet, aki legalább korlátozottan cselekvőképes kivéve, ha
a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta és a közügyek gyakorlásától
nincs eltiltva és aki magyar állampolgén, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezó személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározoltak szerint a szabad mozgás és tartőzkodás jogával
rendelkezik yagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásaról és tartózkoűsráról szóló törvény haálya alá
tartozk és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

Az Egyesület ügylntéző, képviseló szerve, a Közgyűlés által válasáott Elnökség, mely harom tagból áll.
A Közgyűlés az Elnökség soraiból e|nököt választ.
A Közgyulés az Elnökség tagjait 5 éwe választja.
Az Egyesület képviseletére az Elnök önállóan jogosult.

Két Közgólés közötti idöben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik Yjzárólag a Köz5líilés
hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiröl a következö Közgliilésen az Elnökség köteles beszrámolni.

Az Elnökség jogosult az egyesületet terhelő kötelezettségek ( szerződések ) és illető jogok vállalásáról - a Közgyúlés
felé besziámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni.

Az Elnökség akkor hatdrozaíképes, ha azon legalóbb 2 tagjajelen van. Az Elnökség szükséges szerint de évente
legalóbb eglt alkalommal tart üIést, melyet az elnök hív,össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend
közlésével kell meghtvní, úglt, hogl a meghívók elküldése é§ az ülés napja között legalóbb 15 nap időköarck kell
lennie. A napirendet útváeli elísmervény ellenében, ajúnlott levéIben, faxon, e-mailben - az dtvétel ígazoldsa
mellett - vagl egléb bizonyítható módon lehet közölní Bórmely az Elnökség döntésében érdekelt egléb szeméIyt,
szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívní Az Elnökségi ülésekre dllandó meghívotlak a
bizottstígok ( pld Felügtelő) elnökei



Az Elnökség ülései nyilvdnosak, alokon bórki részt vehet" Az Elnökség hatdrozatdt valamennyi tag jelenléte
esetében egyszerű szótöbbséggel, 2 elnökségi tag jelenláében egllhangú, nyíIt szavazóssal hozza. Búrmety tag
indítvónyozhat titkos szavazdst, enőT az elnökség vita nélkül dönt

Az Elnök köteles az Elnökség által liozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból
megállapítható a döntés tartalma, időpontja, hatálya, és a döntéstiárnogatók, valarnint ellenzök személye is.
Az Elnökség üg;nendjét magahatározza meg.
Az EInök iogai és kötelezettségei:
- Képvíseli az Eglesületet
- Összehíuja a Köryyűlést
- Gyakorolja a munkóltatóí jogokat
- Harmadik személyekkel szerződések megkötése
- Elszúmoltatja az Eglesület pénzeszközeinek kezelőit
- A kiaddsok suímldit utalvónyozza
- Megbízólevekk kiadúsa a pénüglek intézéséhez
- A tagsógtóI, harmadik személyektől bótmilyen címen befolyt összeg kaelését, illetve

felhasznólósút ellenőriatie kell
- Az egtesület tevékenysége sonín keletkezeű dohumentumok ellenőnese.
- A szdmvíteli nyilvóntartúsok vezetésének ellenőrzese
- A szdmldk hitelességútek ellenőnése
- A sztíll{tói és a vevő szómlók nyilvóntanísónak ellenőrzése
- TagdíjbeJizetés nyílvdntartósúnak vezetése

A bankszúmlafeletti rendelkezéshez az elnök öndlló aldírdsa szükséges.

Ahatározathozatalbannem vehet résztaz a személy. aki vagy akinek közelihozzátartozójaahatározatalapján
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
b.) brármilyen más előnyben részesül, illeWe a megkötendő jogiiryletben egyébként érdekelt.

A b.) pont esetében nem minósül előnynek a köáasznú Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkiil igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltaüís, illetve az Egyesület tagjárrak, a tagsági jogüszony
alapjánnyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megsaIntét követő hórom évig nem lehet mds közhasaú szervezet vezdő tiszíségvisel{je az
a személy, aki olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volí - annak megszííntéí megeőző két évben
legaldbb eg évig
a) amely jogutód nélkül szíínt meg úgl hogt az dllami adó - és vdmhatósdgnúl nyilvóntartott aó - és
vdmtartouísót nem eglenlítetíe ki
b.) amellyel szemben az dllami - á vúmhatósdg jelentős összegíí adóhiónyt ftrtfel,
c) amellyel szemben az dllami adó- és vúmhatósóg üzletlezdrds intéz]eedést alkalmazoű vagl üzletleaírdst
helyettesítő bírsógot szabott ki,
d.) amelynek az adósuűmút az dllami - és vámhatósdg az adózós rendjéről szóló tömény szerint felfüggeszíeúte
vagy törölte.

A vezető tiszaégviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen
ttíjékozíalni arról, hogl ilyen tisztséga egyidejűleg mós közhasalú szemezetnél is befilr

A vezetö tisztségviselö az Egyesiilet vezetését a megfelelö gondossággal, az Egyesület érdekei alapján köteles
ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a Közgyülés által hozott hatá.rozato§ kötelezettségeik vétkes
megszegése esetén az egyesületnek okozott krárokért a polgrári jog szabályaí szerint felel.

Megszűnik a vezető tisáségviselői megbízás:
a.) a megbízás idótartamfuak lej ártával
b.) visszahívással
c.) lemondással
d.) elhalálozással

A vezető tisz&égviselő a tisztségérőI bórmikor lemondhat, azonban ha az egllesület műkötlőképessége ezí
megkívdnja a lemondús csak annak bejelentésétől szdműott harmincadik napon vólik hatúlyossá kivéve ha a
legfőbb szen, az új tisz&égviselő megwíIaszídsóról mót ezt megelőzően gondoskodoít" A lemondds hatdlyossú
vóldsóig a vezető tisztségvíselő a halaszíhatatlan döntések meghozatalóban, illetve az ilyen intézledeseh
megtételében köteles részt venní
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A Közgyűlés a vezető tiszíségviselőt visszahívhatja amennyűen a vezeő tiszíségviselő az eglesületet nem a
céIjdnak megfelelően, illetye ha a közglűlés döntéseivel ellentáesen képviseli, ha magatartósa egtébként az
alapszabólyba ütköaik, azzal elleníétes, ha a bírósdg jogerősen a köügektőT eltiltoűa, erkölcstelen éteúmódot
folytaí A közgllűlés a visszphívds hudrozatósról az érintettet 8 napon belül írósban tójékozrafia A vezető
tÍsztségviselő a visszah{vds tdrgldban hozott hatórozatot a tudomúsru jutústól saímított j0 napon belül bírósúg
előű megüúmadhatja

vI.
Ahatározatok nyilvántartása, közlése, az iratokba való betekintés :

Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség mindm lényeges döntését jeglzőkönyvben rögzítí Az Elnökségi ülés
esetében u jeglzőkönyva alóírja az Elnökség jelenlévő ka fugja, Közgtűlés esetén a levezető Elnöh, valamint a
Közglűlés ólíal ene kíJelölt ká hitelesítő úag.

A Közgyűlés levezeíő Elnöke a Kóqúlés dltal hozott hatdrozaúokat köteles haladékíalanul bejeglezni a
határozatok könyvébe, a bejeglzést a jeglzőkönyvet hitelesítő epik tag hitelesíti

Az Elnökség köteles a Közglűlés és az Elnökség óltal hozott olyan hatdrozatokat, amelyek bórmely tagra
vonatkozóan jogokat és kötelezettségeka úllapű meg, illetve harmadik személyt érinthet, a döntés meghozatalútól
szómítoű 30 napon belül, írásban, ajúnlott postai küldeménykéntfeladva az érintettnek is megküIdeni

Az eglesület a hatdrozatait egl helyi lapban is köteles nyilvánossdgra hozn|

Az Egyesület a működesének módjdt, a szolgúltatds igénybevétele módját, beszómolói közléseit egl helyi lapban is
nyilvánossdgra hoau Az eglesüleí köteles a jóvdhaglúsra jogosult testiilet dltal elfogadott besuímolójtít,
valaminí közhasznúsúgi mellékletét az adoű üzleti év mérlegfordulónapjút követő ötödik hónap utolsó napjóig
letétbe helyezni és köuáenni a civil szervezetek bírósógí nyilvóntartósóról és az ezzel összefüggő eljdrdsi
szabóIyokról szóló törvényben meghatdrozott módon. Az egyesület a külön jogszabdlyokban meghatúrozott
köaétételi kötelezeltségének a teljesítésével, valamint az alapszabáIyban szabdlyozott irat betekiníési és

felvilúgosíítís addsi jog rögzítésevel is biztosűja a nyilvánosstígot.

Az EgyesüIet működésevel kapcsolatban keleíkező iratok nyilvúnosak, abba búrki betekinthet. Az fuat baekintési
jog glakorlúsa nem sértheti mdsok jogait és íörvényes érdekeit. Akí írat betekintési jogdval élni kívón, ezí köteles
az Elnökségnek írósban bejelenteni, aki köteles a jog glakorldsdnakfeltételeit biztosííaní

Az EgJesüIa irataít, szómviteli bizonylatait és a működés sordn keletkezett mds bizonylatait az Elnök kezelL
Aa Elnökség jogosulí akár a tagok közül, akúr kívülólló személyt pénztótosi teendők ellűdsdval megbízni.

vil.
Az Eryesület vagyona, gazdá|kodása :

A lagok últal beJizeteű tagdíjak, valamint minden a közös céIt szolgdló beJizetes az Eglesület vagyonút képezl Az
Eglesület vagyona oszthatatlan. Az Eglesületi tagsóg bórmilyen módon firténő megszíínese esetén a tagot az
Eglesüleí vagyondból semmilyen téités nem illetí meg. Aa Eglesület a tagok dltal beJizetett tagdijakbóI, a tagok
önként vóllalt egléb juttaldsaüól, illetőleg a külső tdmogatók óltal juttatoű összegekből gazdólkodik A tagsógi
dfiakat az eglesület elsősorban - fenntartúsi - üglviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő jóradékok és
adók megftzetésére hasznúlja fel

A7 Egyesület vdllalkozúsi tevékenységet csak az EgyesüIet célja szeriníi revékenységéhez kapcsolódóan, illetve
céljainak megvalósítdsa érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a guzdúlkoddsa sorún elért eredményét nem
osztja fel, azt az alapszabólyban meghatdrozotí tevékenységre fordítja. Az Eglesület a vezető tisztségvíselőt, a
tdmogatót, az önkéntest valamint e személyek közeli hoaótartozóit - a búrki dltal megkötés nélkül igénybe vehető
szolgúltatúsok, illetve az egyesület ólíal tagjúnak a togstígi jogviszony alapjón nyújtoű, láesűő okiratnak
meglfelelő juttatdsok kivételével - cél szerinti juttatdshan,nem részesíthetí Az egyesület bdrmely cél szerinti
juttatdsót pdlyózathoz köthet| Ebben az esetben a pálydzatífelhíyds nem furtalmazhat olyafeltételt, amelybÓ|l - az
összes körülmény mérlegelésével megúllapítható, hogy a pú,lytízatnak előre meghatórozott nyertese van ( színlelt
pdlydzat ) Színlelr pólyózaí a cél szerinti juttatós alapjúul nem szolgúIhaí- Az egyesület befektetési tevékenységet

a közglltllés óltal elfogadott beíefueté§i szabdlyzat alapjdn folytathat Az eglesala vdhót, mós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírl nem bocsűhat kL Az egtesület gazdasúgi- vtíllalkozási tevékenységének fejlesztéséhez
közhasznú tevékenyégá mértékű hiíelt nem vehetfel



A közhasznú szervezet éves működésérő.l beszómolót kész{r A beszómotó elfogadósa a közglűlés hatósköftbe
furtozik. A köqlűtés a beszómoló elfogadósdról nyílt szavauíssal, kétharmadis ízűöbbségget dönt
A közhasznú szervezet az éves bes,iómoló elfogaddsdval eglidejűkg közhasaúsdgi mellékleíeí készít A
közhasznúsdgi melléklete a közgyűlés fogadja eL Elfogaddsóról nyílt szavazdssal kűharmados szótöbbséggel
dönL
A köáasznúsági mellékletbe, a szenlezet beszámolójába bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot
készíthet.

Az Egtesület éves költségvetés alapjdn gazdólkodik. Az egJlesület tartozdsaiért sajót vaglondval felel A tagok
csak az esedékes tagd{jbefizetésük mértékéíg feletnek.

Az Egyesület megszíInik, ha
a) mós eglesülettel egyesül ( összeolvad, beolvad )
b.) legJrőbb szente afeloszlósóról haldroz
c.) bírósúg feloszlatja
d) törvényességi eüenőrzési eljdrds eredményeképpen a bírósóg megsdlnteti vagt megdllapítJa

megszűnésá
e.) Jizaésképtelensége miatt indult eljdrdsban a bírósúg megszűnteti
és az eglesületet a nyíIvóntartúsból törlí

Áz egyesüIet a b-e pontokban meghatórozott esetekben jogutód nélkül szíínik meg, a b) pontban meghatórozoű
esetben végelsuímolúsi a c-d) esetekben pedig kényszer végelszómolúsi eljúrds kell lefolytatní A leglfőbb szerv
nem dönlhet az eglesület íeloszlúsúról, ha az eglesületíel szemben lefolytatoű végrehajtds eredménytelen volt
vagy az egyesület ftzetésképtelenségá a bírósdg megdllapította. Ax EglesüIet- a hitelezok kielégítése utdn
megmaradt - vagyonút közművelődési célra kell fordítaní Ha az Eglesület bítósógi feloszlatdssal szűnik meg
vaglondt közművelődési célra kell fotdítaní

Az EgJesüla működésérőI a külön jogszabdlyok előírdsai szerint üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév
végén le kell zúrní

Ax Egtesület a működésérőI, vagtoni, pénalgli és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek a lezórósót
követően az üzleti év utolsó napjúval, illetve megszűnés napjdval mint mérleg fordulónappal a jogszabólyban
meghatúrozottak szerint köteles beszúmolót készítenL Az üzleti év azonos a naptdri éwel Az üzleti év az év közben
alakuló, illetve megszfrnő szemezetek esetében a megalakulds vagl a megszíinés évében íér el a naptdri évtőL A
mérleg fordulónapja - a megszíInést kivéve - december 31. A beszdmoló formájdt űz egyesület dltal folytatott
tevékenység, az éves összes bevétel ( az alapcél szefinti tevékeq,ség és a gazdasdgi - vtíllalkozdsi tevékenység
összes bevételének ) naglstíga, valamínt a könywezetés módja haíúrozza meg. Az egyesület hönywezetése -
beszdmolúsi kötelezett§ége függvenyében - az egyszercs vag) a kettős könywitel rendszerében, magla? nyelven,
forintban firténheí
A beszómo ló tartalmaua:
a.) mérleget ( eglszerűsített mérleg )
b.) eredmény-kimutatúst ( eredmény-levezetést )
c.) kettős könywitel esetében a kiegészltő mellékletekel
Ha az egyesület sajdt honlappal rendelkezik, a höaááeli hötelezettség kiterjed a beszúmoló, valaminl
közhasznúsúgi melléklel sajót honlapon töríénő elhelyezésére is. Az eglesület a sajót honlapon köaáett adatok
folyamalos megtekinthetőségá legalóbb a köaététeh követő mósodik üzleti éwe vonatkozó adatok köaétáeléig
bíztosí,lja.
Az egyesület beszámohíjdra egyebekben a szdmvitelrőT szóló tömény, valamint az annak felhatalmazósa alapjón
kiadott kormónyrendelet eö{rósait kell alkalmaaú

Az Egltesület köteles a cél szeriníi tevékenységéből, illetve vóllalkoztísí tevékenységéből szdrmazó bevételeit és
kiadúsait elkülönítetten nyilvdnfurtani, eglebekben a red irdnyadó könywezelési szabóIyokat alkalmazni

A KöqlűIés kizórólagos hatóskörébe tartozík annak eldöntése, hogl a keletkezeű nyereségd" illetve annak mely
részá hoglan hasznúlja fel, ftgyelemmel arra, hogl dz Egtesület tevékenységéből szdrmazó nyereség nem
oszthalófel, azcsak ajelen alapszabdlyban rögzítettíevéketrységrefordítható.

Ha az egyesület éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintoí, a vezető szervtől elkülönült felügtelő szerv
Iétrehozúsa akkor is katelező ha ilyen kötelezetnég mós jogszabólynólfogva egébkmt nem óllfenn Afelügtelő
szerv ügyrendjét maga óllapítja meg.



, : Veryes rendelkezések:
:

Az Eryesület bkósági nyilvárrtartásba vétellel jön létre.

Az Eryesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól ffiggetlen, azoknak üímogatast nem
nyujt.
Az eryesület feletti adóellenörzést a székhe}ye szerint illetékes adóhatósfu, a költségvetési támogatás
felhasználásának ellenörzését pedig az Áilami Szárnvevöszék ryakoro§a.
Ajelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári törvénykönywöl szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési
jogról, a köáaszrú jogállásról, valamint a Civil szervezetek működéséröl és támogatásáról sóló 201 1 . évi CLXXV
törvény, illetve a késöbb megbozandó közgúlési határozatok az irányadóak.

Sááalombatt4 2014. május 20,

Készítettem és ellenjegyeáem:

M
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Budapest Környéki Törvényszék
s.Pk. ó0.093l1999127.

v É|,czÉ,s

A Budapest Környéki Törvényszék elr,bndeli a TE 2704 szám alatt nyilvántartásba vett Kentaur Lovas Sport
Klub Egyesület elnevezésű civil szervezet alábbi adataiban - létesítő okiratában - bekövetkezett változások
árvezetését,

l.a/ A szervezet úi székhelye: 246l Tárnok, Tavasz u.5.

A szervezet korábbi - 2030 Érd, Kamilla u. l0/A.szám alatti - székhelye törlésre kerül.

l.b/ A szervezet telenhelve: 216l Tárnok,Yizek- dűlő 0l5ll7. hrsz.

2./ A szervezet képviselője és képviseletijog terjedelme és a képviseletijog időtartama:

Németh Lászlőné sz. Telepó Erika elnök
anyja neve:Imre Rozália
lakcíme: 246l Támok,Tavaszu. 5.

képviseleti joga önálló

Németh Lászlőné elnök (kópviselő) képviseleti joga 20t4. május hó 20. napjától számított 5 év időtartamra
szől.

Bihari Dénes András elnök - 2030 Érd, Kamilla u. llla. szám alatti takos - képviseleti joga megszűnt.

A bíróság megállapítja, hogy a szeívezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogál!ásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 20ll. évi CLXXV. törvény 32-34, §-ában, és a Cnytv.44. §-
ában foglalt törvényi követelményeknek-feltételeknek megfelel, közhasznú jogállását 2014. június l. napjátót
továbbra is megtartja, amelynek tényét a bíróság a hatályos nyilvántartásbabejegyzi.

A nyilvántaltási adatokat nem érintó változásokat - annak egyidejű megállapítása mellett, hogy azok
oyilvántartásba+=te}e,*{0,1* mríjus hó 2O. rrapjfnés 28iJ. szeptember hó 30. naprín tartott liözgyúlésen
hozott határozatok, valamint a 2014. szeptember hó 30. napján kelt, módosított alapító okirat tartalma
szerint hatályos - a törvényszék tudomásul veszi, egyúttal annak iratokhoz történő elhelyezését elrendeli.

A végzés ellen annak kézhezvételétől számított l5 napon belül fellebbezésnek van helye a Fővárosi
Itélőtáblához, melyet 3 példányban írásban ennél a törvényszéknél kell benyújtani.

INDOKOLÁS

A törvényszék a civil szervezetek birósági nyilvántartásáról és az ezzel összefuggő eljárási szabályokról szóló
201l, éví CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnfv,) 2, § b,) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a
kérelmezó nyilvántanás módosítása iránti kérelmének a 2013. évi V. törvény (Ptk.) II. CÍM l-Xl. Fejezetei,
valamint a VII-IX. CiM renclelkezései alapján, továbbá a Cnytv. 37. § (l) bekezdése, a 23-21. §-ai, és a
lll20l2. (U.29.) KlM rendelet alapján helyt adott, mert a kérelmezó azt a szükséges mellékletekkel ellátva
nlnijtotta be.

Budapest, 2a15. február 23.
dr. Nafft'dina s. k.

niroólgi titt<ár
A kiadmány hitel

i3


