
A Columba Országos Madárvédő Egyesület
hatályos Alapszabálya
Az egyesület neve: Columba Országos Madárvédő Egyesület
Székhelye: 4032 Debrecen, Poroszlay út 51. 2. em. 3.
Az egyesület önálló jogi személy.
Az egyesület céljai:
1. Minden (természetvédelmi szempontból védett vagy nem védett fajhoz
tartozó) madár védelme, különös tekintettel az elvadult házi galambokra;
annak a lehetőség szerinti biztosítása, hogy velük kapcsolatban az
állatvédelmi törvény maradéktalanul érvényesüljön.
2. Figyelemfelhívás arra, hogy egyes kiválóan értelmes emlős állatfajokat,
közösségi lényeket is faji diszkrimináció sújt, amennyiben állatkínzást
megvalósító eszközökkel irtják őket; küzdelem azért, hogy velük szemben is
maradéktalanul érvényesüljön az állatvédelmi törvény.
Az egyesület közhasznú tevékenységei:
(2011. évi CLXXV. törvény 2. §. 20. közhasznú tevékenység: minden olyan
tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését
közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén
közös szükségleteinek kielégítéséhez)
1. Az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelésben,
ismeretterjesztésben, valamint a természetvédelmi kultúra fejlesztésében, a
természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatásában való részvétel -
elsősorban a honlapunk és facebook oldalaink segítségével - , az állami,
önkormányzati intézményekkel és más szervezetekkel együttműködve (1998.
évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 43/A. §; 1996. évi LIII.
tv. a természet védelméről 64. § (1), (3))
2. Országos és helyi állatvédelemben, környezet- és természetvédelemben, az
ezzel kapcsolatos közfeladatokban való részvétel, különösen: a városi kóbor
galambok gazdához juttatása, humánus állománycsökkentésének elősegítése
(1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 48/A. §. (3),
(4); 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 5. §. (1); 2011. évi
CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. )
Az egyesület tevékenysége:
1. Felvilágosító munkával, meggyőzéssel, aláírás-gyűjtéssel, peticiókkal, a
törvényes lehetőségek kihasználásával harcolunk azért, hogy minden előbb
említett állatot megillessen a fajához méltó, kínzás- és károsításmentes
élethez való jog. Különösen:

  Felvilágosítjuk az embereket, hogy a városi kóbor galamb nem kártevő,
emberre nézve nem fertőzésveszélyes. Harcolunk a galambok ellen folytatott
mindenfajta kegyetlenkedés ellen (fiókák halálra éheztetése, lelövöldözés,
elgázosítás, mérgezés, elevenen ragadozó madár elé vetés). Küzdünk a
galambok humánus állománycsökkentési módszereinek (elsősorban: orális
fogamzásgátlás) bevezetéséért.
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  Küzdünk az állatkínzást megvalósító rágcsálómérgek, brutális csapdák és
ragacsok betiltásáért, a növényvédőszerek, gyomirtószerek használatának
szigorú szabályozásáért.

  Mivel a nemzedékeken át folytatott beltenyésztés az érintett populáció
leromlásához, károsításához vezet, küzdünk a kedvtelésből tartott állatok
beltenyésztése tilalmának törvénybe foglalásáért.

  Küzdünk azért, hogy a kedvtelésből tartott madarakat is megillessék az
élettani sajátosságaiknak megfelelő, jó tartási körülmények.
2. Minden – természetvédelem által védett és nem védett – madár segítségére
sietünk és ellátáshoz igyekszünk juttatni, ha rászorul.
3. A tevékenységünk során az alábbi jogszabályok figyelembe vételével járunk el
és felhívjuk az érintetteket is ezen jogszabályok betartására:
A) Állatvédelem. Jogszabályhelyek:
- Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.törvény,
különösen: 2., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12. §, 43. §. (1), (9)
- A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 244., 245., 246.,



247. §.
- A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló
1996. évi LV. törvény, különösen: 8. §. (2), 28., 29., 37., 37/A. §.
- 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet ... az 1996. évi LV. tv. végrehajtásának
szabályairól 1.§.
- A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010
(II. 26.) Kormányrendelet, különösen: 14., 15., 16. §.
B) Természetvédelem. Jogszabályhelyek:
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, különösen: 9. §. (2),
17.§. (5), (6)., 42.§. (1),(2), 43. §. (1), 64.§. (1), (3), 80.§. (1)
- A védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról ... szóló 13/2001
(V.9.) KöM rendelet, különösen: 2., 8. mell.
- A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 241., 242. §-ai
Az 1. pontban részletezett felvilágosító munkát a következőképpen végezzük:
Országosan figyelemmel kísérjük a sajtóorgánumok, rádiók, TV-k híreit,
amelyekben madárirtásról, madarak elleni indokolatlan támadásokról, rágalmakról
van szó. Ezekre írásban vagy szóban reagálunk, felvilágosító munkát folytatunk,
felhívjuk a figyelmet a készülő vagy elkövetett törvénysértésekre. Ha szükséges,
feljelentjük az állatkínzókat.
Petíciókkal, aláírásgyűjtéssel, felvilágosító újság- és folyóirat-cikkekkel,
rádióinterjúkkal küzdünk a galambok orális fogamzásgátlásának bevezetéséért, a
rágcsálómérgek és egyéb állatkínzást megvalósító eszközök betiltásáért, a
kedvtelésből tartott állatok megbecsüléséért, károsításának tilalmáért.
A 2. pontban kitűzött madársegítő munkát önkénteseink a saját eszközeikkel,
saját ingatlanukon, saját költségükre végzik. A rászoruló védett madarakat a védett
madarak tartására, gondozására, gyógyítására jogosult szervezethez juttatjuk el,
illetve az ilyen szervezetek szoros szakmai felügyeletével végezzük azok ellátását,
állatorvosi gyógykezeléshez juttatását.
A gazdátlan utcai galambokat lehetőség szerint gazdához juttatjuk, illetve
igyekszünk a zöldterületeken galambdúcos férőhelyeket kialakítani a számukra.
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Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az egyesület tagsága
Az egyesület rendes tagja lehet az, aki az egyesület céljaival egyetért, és a
felvételét írásban kéri. A tagfelvétel iránti kérelmet az egyesület elnökéhez kell
eljuttatni. A tagfelvételről az elnök dönt.
Az egyesület rendes tagjának jogai:

  részt vehet az egyesület tevékenységében, taggyűlésén, a taggyűlés
határozatainak meghozatalában, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az
egyesület működésével, a taggyűlés napirendi pontjaival kapcsolatban;

  választhat illetve választható az egyesület elnökségébe, de vezető
tisztségviselő csak nagykorú, cselekvőképességében nem korlátozott személy
lehet ( Ptk. 3:22.§)

  A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tagsági jogok
forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

  az egyesület elnöksége által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat
megsemmisítése iránt bármely rendes tag – a határozat tudomására jutásától
számított 30 napos jogvesztő határidőben – pert indíthat.
Az egyesület rendes tagjának kötelezettségei:

  köteles az egyesület alapszabályát, határozatait betartani;
  nem veszélyeztetheti az alapszabályban meghatározott célok megvalósulását,

különösen: minden érző, értelmes gerinces állatot megillessen a fajához
méltó, kínzásmentes élethez és kínlódásmentes halálhoz való jog: állatfajok
diszkriminációjának, állat-fajgyűlöletnek a tilalma;

  köteles a minimálisan 200 Ft éves tagdíjat megfizetni minden év március 31.
napjáig. Ennél tetszőlegesen magasabb tagdíjfelajánlást tehet.
Az egyesület pártoló tagja lehet az, aki az egyesület tevékenységében csak
vagyoni hozzájárulással vesz részt. A pártoló tag belépési nyilatkozatát az
elnökséghez juttatja el, amely a legközelebbi ülésén nyílt szavazással dönt a



felvételről.
A pártoló tag jogai: tanácskozási joggal vehet részt az egyesület taggyűlésén, nem
választhat és nem választható.
A pártoló tag kötelezettsége: az egyesület anyagi támogatása; köteles az egyesület
alapszabályát betartani; nem veszélyeztetheti az egyesületi célok megvalósulását.
A tagsági viszony megszűnik:

  a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével,
  a tag kilépésével,
  a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
  a tag kizárásával.

A tag kilépés útján a tagsági viszonyát az elnökséghez vagy a taggyűléshez
benyújtott írásbeli bejelentésével azonnali hatállyal megszüntetheti.
A tagsági jogviszony felmondása : (Ptk. 3:69. §)
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  Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a
feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban
felmondhatja.

  A felmondásról az egyesület taggyűlése dönt.
A tag kizárása:

  Az elnökség kizárhatja azt a tagot, aki – az elnökség írásbeli figyelmeztetése
ellenére – az alapszabály rendelkezéseit súlyosan megszegi, az egyesület
céljainak megvalósulását veszélyezteti. Ide tartozik elsősorban: diszkriminatív,
állat-fajgyűlölő nézetek hangoztatása; állat-fajgyűlölők csoportjához való
csatlakozás, viselkedésükkel való azonosulás.

  Kizárhatja a rendes tagot akkor is, ha 12 hónapon keresztül elmaradt a tagdíj
megfizetésével, és a mulasztás elteltét követően a tagdíjhátralék
megfizetésére vonatkozó felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen
maradt.

  A fizetési felszólításban a tag figyelmét fel kell hívni a tagsági viszony
megszüntetésére a fizetés elmaradása esetén.

  A kizáró eljárás során biztosítani kell a tisztességes eljárás szabályainak
érvényesülését, azaz:

  Az elnökség határozatát megelőzően a tagnak lehetőséget kell biztosítani a
meghallgatásra.

  A tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a
figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő
távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza.

  Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát.
  A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell

ellátni, az indoklásnak 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.

  A kizáró határozatot 8 napon belül a taggal írásban közölni kell.
  A kizárt tag az elsőfokú elnökségi határozat ellen a kézbesítéstől számított 30

napon belül az egyesület taggyűléséhez fellebbezéssel élhet.
  A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de

legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést.
  A taggyűlésen az érintettnek lehetőséget kell adni a szóbeli védekezésre.

Joga van hozzá, hogy a jelenlevő tagok érveket hozzanak fel a mentségére. A
taggyűlés ezután a rendes határozathozatal keretében, egyszerű szótöbbségi
eljárás szabályai szerint jár el.

  A taggyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon
belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.
Az egyesület szervezeti felépítése
Az egyesület döntéshozó szerve a taggyűlés (a tagok összessége). A taggyűlés
évente legalább egyszer ülésezik. A taggyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a
tagok legalább egyharmada – az ok és cél megjelölésével – kéri.
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A taggyűlés hatáskörébe tartozik:



a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának
elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület
vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése. (Ptk. 3:74. §)
A taggyűlést az elnök hívja össze a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével.
A meghívó tartalmazza az egyesület nevét és székhelyét, az ülés idejét és helyszínét,
valamint az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell
feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalt témakörben álláspontjukat
kialakíthassák. (Ptk. 3:17.§ (2)-(3) bekezdés)
A meghívót a tagnyilvántartásban szereplő tagok részére a taggyűlés időpontja előtt
legalább 8 nappal elektronikus postai (e-mail) és postai úton meg kell küldeni.
A rendkívüli taggyűlés összehívásának esetei:
A) Az elnök köteles a taggyűlést 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
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe kerül
Az így összehívott taggyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetésére intézkedéseket tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni (Ptk 3:81.§).
B) Ha a civil szervezet (egyesület) működésének törvényessége másképpen nem
biztosítható, az ügyész törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva keresettel a
bírósághoz fordulhat. A bíróság a keresetet megvizsgálja és szükség esetén
a) hatályon kívül helyezi a civil szervezet bármely szervének törvénysértő
határozatát, és szükség szerint új határozat meghozatalát rendeli el,
b) a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a
döntéshozó szervet (taggyűlést), vagy határidő kitűzésével a törvényes
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működés helyreállítására kötelezi a döntéshozó szervet (taggyűlést), és
minderről értesíti a civil szervezetnél választott felügyelő szervet is,
c) ha a törvényes működés nem állítható helyre vagy a b) pont szerinti
határidő eredménytelenül telt el, a civil szervezetet megszünteti.(Ectv.11.§ (3)
bek)
A taggyűlés részben vagy egészben elektronikus úton, egyidejű e-mail kapcsolat
útján is lefolytatható, a következőképpen:
Az elnökség éves beszámolóját, az előző évi számviteli beszámolót és az éves
költségvetés tervezetét, valamint a tervezett napirend egyéb témáit az elnökség emailben
ill. rendes postai úton előzetesen a tagságnak elküldi. A taggyűlés
időpontjában a tagok egy része a taggyűlés előre megadott helyén megjelenik, másik
része e-mail címén bejelentkezik (elektronikusan jelen van). A tagok jelenléte ennek
alapján dokumentálható.
A taggyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésekben hozható



határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul ( Ptk. 3.17.§ (6) bek.)
A taggyűlés határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.(Ptk. 3:18.§ (1),
(2) bek.)
Ha az eredeti időpontban megtartott taggyűlés nem határozatképes, a megismételt
taggyűlés az eredeti napirendi pontokban a jelenlevők számára tekintet nélkül
határozatképes, amely tényre a tagok figyelmét a meghívóban fel kell hívni. Ha a
határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés nem az eredeti taggyűlés
időpontjával egyező napon kerül megtartásra, a tagok részére új meghívót kell
küldeni, melyben ismét tájékoztatni kell a távolmaradásuk következményeiről.
A taggyűlésen meg kell választani a taggyűlés levezető elnökét, jegyzőkönyvvezetőt
és két hitelesítő tagot, és szükség esetén szavazatszámlálókat.
A taggyűlésen valamennyi rendes tag egyenlő szavazattal rendelkezik. A taggyűlés
határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség
esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
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 (Ptk.3:19.§ (2) bek)
A hozzászólásokat, a határozati javaslatokat, valamint a szavazások eredményét, a
határozatokat elektronikus jegyzőkönyvben rögzítik, amelyet az elektronikusan
jelenlevő tagok is nyomban olvashatnak. A taggyűlésről ennek alapján jegyzőkönyv
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készül, melyet a taggyűlés elnöke és két, a taggyűlés által megválasztott rendes tag
hitelesít, és a jegyzőkönyv-vezető aláír.
Az egyesület ügyvezető és képviseleti szerve az elnökség, amely az elnökből és
2 elnökségi tagból, nevezetesen a sajtófigyelő titkárból és a gazdasági titkárból áll,
akik az egyesület vezető tisztségviselői.
Az elnökséget a taggyűlés egyszerű többséggel, nyílt szavazás útján választja meg. A
vezető tisztségviselők mandátuma 5 évre szól. A mandátum lejártakor a taggyűlés
határozatával akárhány alkalommal újabb 5 évre meghosszabbítható. A vezető
tisztségviselőket a taggyűlés egyszerű többséggel hozott határozatával bármikor
visszahívhatja.
Az elnökség tagjai kötelesek részt venni a közgyűlésen, az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről
beszámolni. (Ptk. 3:78. § (2) bek.)
Az elnökség tagjával, mint vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és
kizáró okok (Ptk. 3:22. §):

  Vezető tisztségviselő az a nagykorú magyar állampolgár lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták.

  A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
  Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

  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.

  Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.



  A Btk. 61.§ (2) bek. j. pont értelmében nem lehet vezető tisztségviselő, aki a
közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.
A vezető tisztségviselő visszahívható, ha:

  alkalmatlanná válik tisztsége ellátására,
  nem tett eleget választott tisztségéből eredő kötelezettségének,
  az egyesületnek súlyos érdeksérelmet okozott,
  az alapszabály ellen súlyosan vétett.

A vezető tisztségviselő visszahívásával egyidejűleg a visszahívott vezető
tisztségviselő helyére újabb vezető tisztségviselőt kell választani.
Az elnöknek általános képviseleti joga van, ami minden jognyilatkozat megtételére, és
az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre is kiterjed. Az elnök a képviseleti
jogot önállóan gyakorolja.
Az elnökség szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. Az elnökséget az
elnök hívja össze, az ülés előtt legalább 3 nappal megküldött, a napirendi pontokat is
7
tartalmazó írásos meghívóval. Az elnökség üléseit egyidejű e-mail kapcsolat útján is
megvalósíthatja, értelemszerűen alkalmazva a taggyűlés lefolytatása módjáról
fentebb leírtakat. Az elnökség határozatképes, ha az ülésen mindhárman jelen
vannak. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyhangúan hozza.
Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a taggyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a taggyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a taggyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a taggyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az elnökség által összehívott taggyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a taggyűlésen 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) a pártoló tag felvételéről való döntés;
n) döntés minden olyan kérdésben, ami nem tartozik a taggyűlés kizárólagos
hatáskörébe. (Ptk. 3:80.§)
Az elnök feladata:

  az egyesület képviselete;
  a tagfelvételi kérelmek elfogadása, és döntés a tagok felvételével

kapcsolatban, kivéve a pártoló tagokat, mivel az ő felvételükről az elnökség
dönt;

  az elnökség összehívása;
  a taggyűlés összehívása;
  a taggyűlés és az elnökség határozatai végrehajtásának irányítása;
  a taggyűlés és az elnökség üléseinek vezetése;
  a tagnyilvántartás vezetése.

A sajtófigyelő titkár kiemelt feladata a média figyelése az egyesület céljai,
tevékenysége előmozdítása érdekében. A sajtófigyelő titkár általános képviseleti joggal
rendelkezik, amit önállóan gyakorol.
A gazdasági titkár feladata a tagdíjak beszedése, a pénzügyi adminisztráció, az
adománygyűjtés. A bankszámla feletti rendelkezési jogot az elnökkel együtt
gyakorolja.
A vezető tisztségviselők megbízatásának megszűnése történhet

  lemondással,
  a vezető tisztségviselő halálával,
  a vezető tisztségviselő egyesületi tagságának megszűnésével,



  taggyűlés általi visszahívással.
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A taggyűlés rendes tagjai közül az elnökség javaslatára tiszteletbeli elnököt
választhat. A tiszteletbeli elnök olyan magánszemély lehet, aki a magyarországi
állatvédelem terén kiemelkedő tevékenységet végez, és az egyesület munkáját
aktívan segíti.
A tiszteletbeli elnök az elnökség tagja, az elnökségi üléseken tanácskozási joggal
vehet részt.
Az elnökség tagjai egymással, valamint a többi taggal e-mailben, telefonon ill. postán
rendszeres és intenzív kapcsolatot tartanak, hogy szükség szerint fel tudjanak lépni a
diszkriminált állatok védelmében. Az elnökség szükség szerint rendszeresen (emailben,
telefonon ill. postai úton) beszámol a tagságnak az egyesület
tevékenységéről, és kikéri a tagság véleményét.
Az egyesület elnökségi tagjai és képviselői neve, lakóhelye:
Dr. Molnár Lívia elnök, 4032 Debrecen, Poroszlay út 51. 2.em.3. a. n. Kozma Ilona,
adóazon.jel: 8284700220
Halinda Tímea sajtófigyelő titkár, 4033 Debrecen, Báthory u. 52. a. n. Zelizi Erzsébet,
adóazon.jel: 8402683223
Pálfi Irma gazdasági titkár,4026 Debrecen,Csap u. 64-66. a.n. Verebi Margit,
adóazon.jel:8329433919
Az egyesület gazdálkodása
Az egyesület az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében
vagyonával önállóan gazdálkodik. Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási
tevékenységet nem folytathat.
Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tagja – a tagdíj
megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonával nem felel.
Az egyesület céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében
gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti
tevékenységet nem veszélyezteti.
Az egyesület bevételei lehetnek:
1. Tagdíj, amelynek minimális összegét a taggyűlés évente az egyesület várható
kiadásainak megfelelően módosíthatja.
2. Költségvetési támogatás:

  pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
  az Európai Unió strukturális alapjaiból, ill. a Kohéziós Alapból származó, a

költségvetésből juttatott támogatás;
  az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől

származó támogatás;
  a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése

szerint kiutalt összege.
3. Az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként
szerzett bevétel.
4. Befektetési tevékenységből származó bevétel.
5. Más szervezettől, ill. magánszemélytől kapott adomány.
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Az egyesület javára adománygyűjtő tevékenység folytatható. Az egyesület
nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az egyesület írásbeli
meghatalmazása alapján végezhető. Az adománygyűjtés nem járhat az
adományozók ill. más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az
emberi méltóság sérelmével.
Az egyesület kiadásai lehetnek:

  alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
  gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához)

közvetlenül kapcsolódó költségek;
  az egyesület szervezetének működési költségei, ideértve az

adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket;
  egyéb költségek.

Az egyesület köteles a taggyűlés által elfogadott beszámolóját az adott üzleti év
mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és
közzétenni.



Az egyesület megszűnése
Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. (Ptk.
3:84.§)
c) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
d) a taggyűlés kimondja megszűnését (Ptk. 3:48. § (1) bek. c) pont)
e) a bíróság megszünteti (Ptk. 3:48. § (1) bek. d) pont)
f) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti
vagy megállapítja megszűnését,
g) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, feltéve
mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a nyilvántartásból
törli. (Ptk.3:48.§ (1) bek.)
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az egyesület céljával hasonló cél
megvalósítására létrejött alábbi közhasznú szervezetnek kell átadni:
Mályi Természetvédelmi Egyesület, 3434 Mályi, Erkel Ferenc út 62.
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki.
A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

ZÁRADÉK

  Az  egyesület  elnöke,  mint  kérelmező  igazolja,  hogy  a  létesítő  okirat
egységes  szerkezetbe  foglalt  szövege    megfelelel  a  létesítőokirat-
módosítások alapján hatályos tartalmának.

 Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat alábbi pontjának változása adott
okot

Az  egyesület  szervezeti  felépítése  c.  fejezetben  "  Az  egyesület  elnökségi  tagjai  és  képviselői"
szakaszban a gazdasági  titkár  személyének változása miatt  az új  gazdasági  titkár  személyi  adatai
kerültek bejegyzésre.

Kelt: Debrecen, 2021. május 21-én

  Dr. Molnár Lívia

        elnök


