
DE Aktív Közérdekű I\yugdíjas Szövetkezet
Cg.09-02-000989
ALAPSZABÁI-va

Egységes szerkezetben
(Módosítások dőlt benível szedve)

Jelen alapszabáIyban a szövetkezet alapító tagjai - összhangban a 2018. május 14. napján tartott
alakuló közgyr.iléssel - közérdell.i n5".rgdíjas szöveikezetet (tor,ábbiakban: ször.eikezet) hoznak
létre. A szövetkezet a tagok vagyoni hozzájáruIásából álló tőkével alapított, a nyitott tagság és a
változó tőke elvei szerint működő, a tagok gazdasági és társadalmi szúkségleteinek kielégítésére
irán1'uló tevékenységet végző jogi személy, amel1rrrél a tag kötelezettsége a szövetkezettel
szemben vagyoni hozzét1áruLásának szolgáltatására és az alapszabályban meghatározott személyes
közreműködésre terjed ki. A szövetkezet kötelezettségeiért a tag nem köteles heli,tállni.

A szövetkezet a|apitása során a tagok Magyarország jogszabá|yai, különösen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013, évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a szövetkezetekőI szó|ő
2006. évi X. törvény (a továbbiakban: szövetkezeti fv.) rendelkezései szerint járnak el.

1. A szövetkezet ner'e: DE Aktív Közérdelní Nyugdíjas Szövetkezet

2. A szövetkezet székhelve:

2.I. A szövetkezet székhel}'e: 4028 Debrecen, Kassai ut26.

2.2. A központi üeyintézés hel},e: 4028 Debrecen, Kassaiut26.

A szövetkezet céIia

A szövetkezet célja, hogy a Debreceni Egyetem állományából nyugállományba vonult
munkavállalói és más nyugdíjasok számára _ részben a Debreceni Egyetemmel, valamint a

Debreceni Egyetem többségi tulajdonában á|Iő gazdasági társaságokkal egyittműködve és

részükre szo|gáltatásokat nyújtva - foglalkoztatásÍ. biztosítson' és a tagok gazdasági és

szociális helyzetét előmozdítsa. A szövetkezet céIjatovábbá, hogy a következő nemzedékek
számára a tagoknál felhalmozódott tudást, szakmai- és élettapasztaIatot átadják. Ezen célok
megvalósításával a szövetkezet közérdeket is szolgál.

A szövetkezet tőkéie

4.I. A tagok vagyoni hozzájáru|ásának együttes mértéke. A vagyoni hozzájáru|ás tagonként
2.000,- Ft pénzbeli hozzájáruLás, 20 a|apítő tag esetén összesen 40.000,- Ft, aZaZ

negyvenezer forint. Az al1pítő tagok pénzbeli vagyoni hozzájárulásukat kötelesek az
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aÍapszabáiy eliogadásának napján teijes egészében a szövetkezet bázipénztárábabefizetni.
Az aIapító tagok nem pénzbeli r,agyoni hozzájáruIást nem teljesítenek.

4.2. A szövetkezetltez később csatlakozó tagok - amennyiben nem r'alamely kilépő tag
szövetkezeti részesedését szerzik meg - köteiesek a tagfelvételről rendeikező hatátozat
kézhezl,ételétől számított 8 napon beiril pénzbeli vagyoni hozzájárulásukat a szövetkezet
házipénztárába vagy bankszámlájára történő teljesítéssel teljes egészében befizetni. A
vagyoni hozzájáru|ás mértéke 2.000,- Ft az újonnan belépő tag esetében is.

4,3 ' Ha a tag az alapszabályban vagy a tagfelr'ételi kérelemben vállait vagyoni hazzájáruIását az
előírt időpontig nem szolgáItat1a, az l'gazgatóság harmincnapos határidő nízésével és a
jogkövetkezmények feltuntetésér.el felszólítja a tagot a teljesítésre. A harmincnapos
határidő eredményelen elteltér,el a vagyoru hozzájárulását nem teljesítő tag tagsági
jogviszonya a határidő lejáratát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony
megszűnését az igazgatóságnak a volt taggalközölnie keil.

4.4. A vagyoni hozzájáruIás teljesítésének elmulasú'ásával a szövetkezetnek okozott kárért a
volt tag a szerződésszegéssel okozott károkért való felelőssés szabálvai szerint felel.
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A cégjeg1,zésre, valamint a szövetkezet képviseletére az igazgatóság elnöke és tagjai
jogosultak önállóan. A cégjegyzés akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt,
előnyomott vagy nyomtatott neve alá a képvíseletre jogosuit önállóan írja nevét aláirás-
mintáj ának, illetve a|áír ásí c ímp éldányának megfeielő en.

A szövetkezet tevékenvségi köre

6.1. Fő tevéken},séei kör:
78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, . gazdálkodás

6.2. Eg'véb tevékery)ségi korok'.
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
72,11 Biotechnológiai kutatás, fejiesztés
72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
73,20 Piac-, közvélemény-kutatás
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
78.10 Munkaközvetítés
78,20 Munkaerő kölcsönzés
79.12 Utazásszervezés
82ÍI osszetettadminisztratívszolgáltatás
85.20 Alapfoku oktatás
85.31 Általános középfoku oktatás
85.32 Szakmai középfoku oktatás
85.4I Felső szintrí' ÍIem íelsőfokú oktatás
85.42 Felsőfolcuokatás
85.60 oktatást klegészítőtevékenység
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Ri s l QnnÉ czqh"rlirlÁs l.Án-;c
85.52 Kulturáiísképzés
85.59 M.n.s. eg}éb olíatás
88.91 Gyermekek napközbeni ellátása
88.99 Mns eg1'éb szociá]is ellátás bent|akás né1kul
91.01. Köny.tári, leltári tevékenység
93.19 Egyeb spornevékenység
93.29 M.n's. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96'09 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
97 .00 Háztartást alkalmazottat fo glalkoztató magánh áztartás

18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
47 '89 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
47.91 Csomagküldő, interrretes kiskereskedelem
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
52.I0 Raktározás,tárolás
52.24 Rakománykezelés
53.20 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

é.'5ó.10 Ettermi. mozgó vendéglátás
58.1 1 Könyvkiadás
58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.13 Napilapkiadás
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
62.01 Számítógépesprogramozás
62.02 Információ-technológi ai szaktanácsadás
62.03 Számítőgép-üzemeltetés
62.09 Egyéb információ-technológiai szolgá|tatás
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.12 Világháió-portál szoigáitatás
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
70.2I PR' kommunikáció
7O.22 Üzlewiteli' egyéb vezetési tanácsadás
73.11' Reklámügynöki tevékenység
73,I2 Médiarekiám
74.30 Fordítás, tolmácsolás
77.40 Immateriális iavakkölcsörrzése
81.l0 Építményuzelneltetés
8l '21 Altalános épülettakarítás
8I.22 Egyéb épület-, ipari takarítás
8I,29 Egyéb takantás
82'19 Fén1rrnásolás' egyéb irodai szolgáLtatás
82.20 Telefoninformáció
93.11 Sportlétesítményműködtetése

j\ t!

rkl. acii1,enacstiiii:.,;ki ko:lga;lr.las;
'rl2'l Dei;ier:err. EgyetlerrJ sq! ii:.i"oi ,F;1a. l52) .l4:].ő],l|.



7.

8.

6.3. A szövetkezet bármilyen egyéb ier'ékenység iolyatására is jogosuit aZZa,I, hogy az
engedélyköteles tevékenységet csak az engedéiy birtokában végezhet.

6.4. Képesítéshez kötött tevékenységet Szövetkezet csak-akkor folytathat, ha e tevékenységben
személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, iiletve a szövetkezettel kötött tartós
polgári jogi szerződés alapján a szövetkezeÍ. javára tevékenykedők között legalább egy
olyan személy r'an. aki a jogszabáIyokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

A ször'etkezet időtartama

A szovetke zeÍ. hatát azatlan idő tartarnra i ön 1 étre.

A közeYűIés

A szövetkezet tagjainak döntéshozó szerve a tagok összességéből á11ó közgpílés'

8.1. A közgÉlés hatáskörébe tafiozik:

a) az d,apszabály módosítása;
b) a r.ezető tisztség.''!5glőktnek a megr'álaszt.ása. .' isszahír.ása. díjazásának n.regállapítása:
c) a szővetkezeti vagyon egy részének közösségí alappá történő minősítése, valamint a

közösségi alap felhasználásának főbb elveiről szóló döntés meghozatala;
d) a beszámoló elfogadása és aZ adőzott eredmény felhasználásáról szőIő döntés

meghozatala:
e) a szövetkezet egyesüléséről, széwálásárő|, gazdaságl társasággá történő átalakuláSáról,

valamint jogutód néllarli megsánéséről szóló döntés neghozatala;
0 a csődeljárás iránti kérelem benyújtásáról, valamint csődegyezség jóváhagyásfuol szőIő

döntés meghozatala;
g) a szövetkezet, feIszámolásának kezdeményezésérő|, valamint a felszámolásí eljárás

során kötött egyezség jóváhagyásáról szóló dontés meghozatala;
h) tagkízárása iránti kereset megindítása.

8.2. A szövetkezet alapszabá|ya nem jogosítja fel a közgyőIést arra, hogy a szövetkezet
veszteségének fedezésére pótbefizetést írjon elő.

8.3. A köz$lűlés összehívása:

8.3.1. A közgytílést évente legalább egyszer össze kell hívni.

8.3,2, A közg1'rílésre minden tagot meg kell hívni. A közgy'rílést - a napirend közlésével - a
megjelölt időpont előtt legalább 15 nappal azigazgatóság írásban hívja össze.

8.3.3. A meghívónak tartalmazniakell
a) a szövetkezet nevét és székhelyét;
b) a közg}'Lílés időpontját és helyét;
c) a közgyílés napirendj ét;

d) határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontj át,

határ o zatkép e s s é ei sz ab álvokra vonatko zó fi evel emfelhívást.
helyét és az eltérő
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8.3.4. .A' napirendet a nreglrrr,óban o!1,an rész!etességge! kell |eltintetni. hog1 3 szar.a.áSra
j ogosuitak a tárgyalni kívánt témakörökben áliáspontjukat kialakíthassák.

8.3.5. A közgÉlés napirendjére tbzött ügyekre r'onatkozóan az igazgatóság a tag kérelmére
koteles felr,'ilágosítást adni.

8.3.6. A tagok legalább tíz száza7ékának írásbeli indítványára bármely ügyet napirendre kell
tbzni. Az indíwány legkésőbb a közg1.Lílés megtartását nyolc nappal megelőzően kell
benyújtani az igazgatőságnak. Az így kiegészített napirendet a tagoknak a közgyúlés
időpontját legalább három nappal megelőzően meg kell kuldeni.

8.3.7. Ha akózgyiilést nem szabá|yszeruen hír,ták össze, az ülést akkor lehet megtartani,ha az
ülésen i.alamenny'i részvételre jogosi.ilt jelen i'an. és egyhangu|ag hozzájárul az ülés
megtarÍ"ásához.

8.3.8. A közgyűlésen a szabáIyszer[jen közölt napirenden szereplő kérdésben hozhatő
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem
szereplő kérdés megtárgyal ásához egyhangúla g bozzájáruI.

8.3.9. A nem szabályosan összehívott vagy megtartott közgyűIésen elfogadott és ebből az
okból én'ényelen határozaÍ. aZ elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal
érvényessé válik, ha a határozatot a közgyűlés nap1átől számított harminc napon belül
valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el.

8.3.10' Az alapszabály lehetővé teszi, hogy a közgyílés hirdetményi úton is összehívható
legyen, akképpen, hogy a hirdetmény a szövetkezet hivatalos honlapján kenil
kozzétételre, és a tagok által kötelezően megadandó e-maíl címre is megküldésre kerül,
az ilést legalább 15 nappal megelőzően. A hirdetmény tafialmilag a meghívóban
fo g I altakat tartalmazz a.

8.3.1 1. A szövetkezetközgyrílését részközgyűlések formájában nem lehet összetrívni.

83.12. A közgy.rílés levezető elnöke a szóvetkezet elnöke, az elnök akadáIyoztatása esetén a
|evezető elnököt a közgyűlés váIasztja meg egyszení többséggel.

8.4. A közgyűlés határozatképessége

8.4.|. A közgy.rílés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét
képviselő szavazásra jogosult részt veSZ. A határozatképességet minden
határ o zatho zaÍalnáI v i z s g álni ke 1 l'

8,4.2. Ha egy tag vagy alapitő valamely ügyben nem Szavazhat, őÍ. az adott határozat
meghozatalánáLahatározatképesség megáLlapítása során figyelmen kír,ril kell hagimi.

8'4.3, Ha a közgyűlés hatátozatképtelen' a megisméte|t közgyiilés az eredeti napirenden
szereplő ügyekben a megjelent tagok számáta tekintet néllnil határozatképes, ha azt aZ
eredeti időpontot legalább három és legfeljebb ttzenöt nappal követő időpontra hívják
össze. A megisméte|t közgyű|és az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat
határozatot.

8.5. Határozathozatal a közgyiilésen
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8'5.1. A tagok a közgyűlósen szavazással hozzák meg határozataIkat. A határozat
meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség \'agy felelősség alól mentesít vagy a szövetkezet

ferhÁrp mÁc€qit, plÁnrÁan rÁc-ac4Í'a vravrr rt

b) akivel ahatározat Szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen ahatározat a|apjánpert kell indítani;
d) akinek olyanhozzátartozőja érdekelt a döntésben, aki a szövetkezetnek nem tagja

vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban

áll. -'o -.'

0 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

8.5.2. A tagok határozatukaÍ ahatározatképesség megáiiapításánál Íigyelembe veÍt szavazatok
többségével hozzák meg.

8.5.3. Az a|apszabály módosításához a jelenlévők legaiább kétharmadának és valamennyi tag
felének a szavazata szükséges. A ször'etkezet egyesülésének, szétváIásának, gazdasági
társasággá töfiénő átalakulásának és jogutód nélküii megszűnésének elhatárczásáLloz az
összes tag legalább kétharmadának szavazata szükséges.

8.5'4. A közgyLílés a határozaÍ,okaÍ. n5í1t szavazással hozza meg; a vezeÍő tisáségviselők
megvál asztásáról és visszahívásáról titko s szavazás sal dönt'

8.6. A tae ioeai a közgÉlésen

8.6.1. A tag jogosuit a közgyűlés napirendjére felvett ügyekkel összefliggésben índítvány terrní
és az ügyekrőL szavazti. Aközgyíi|ésen a vagyotíhozzájátulások arányától fiiggetlenül
minden tagnak egy szavazata van. Az alapszabály a szavazati jog gyakorlásának
feltételéül a jelenléten kívül lailön rendelkezéseket nem állapít meg.

8.6.2. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a tag, aki az alapszabályban előírt, esedékes
rra n.,^.i lnn--ői Án,| á"á+ .o* tal iacít^n ^ursJqt rr!1rr t!lr!Jr LULrl.

8'6.3' A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő azigazgatőság
elnöke, tagja. A meghatalmazástközokitattalvagy teljes bizonytő erejű magánokirattal
kell igazolni. A képviselő a közgyűlésen több tag képviseletére is jogosult, de az egy
képviselő áltai képviselt tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok tíz
száza\ékát.

8.7, Jeglzőkönr,rz

8.7.1. Az igazgatóság köteles gondoskodni arról, hogy a közgyrílésrő| jegyzőkönyv késniljön'' A jegyzőkönyv Í'artalmazza

a) a közgytílés helyét, a közgyűlés kezdő és zárő időpontját;
b) a közgyűlést levelező elnök' a jegyzőkőnyvvezető, valamint a jegyzőkónyx

hitelesítésére megválasztott tagok nevét;
c) a megjelent tagok, illetr,e a tagok általmeghataknazofr' személyek nevét
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c) a közg1aílés határozatképességének megállapításához szúkséges adatokat;
e) a közgyílésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat,

valamint az azoka leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástől
taftózkodókat vag-y- az abban részt nem vevőket.

0 azokat a nyilatkozatokat, amei1'eknek a jegyzőkönyl'be vételét kénék.

8.7.2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív, valamint a képviseleti
meghatalmazásokat tartaLmaző okiratok. A jegzőkönyvet a levezető elnök, a
jegyzőkönyvl'ezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő két szövetkezeti tagqa alá. Hite1esítő
tag az lehet, aki a ször,etkezetnél semmilyen tisztséget nem tölt be'

8.7.3. Bármeiy tag betekinthet a közgyílés jegyzőköni,vébe és saját költségére kérheti az
igazgatóságtől a jegyzőkönyv kivonatának vagy másol atának a kiadását.

9. A szövetkezet ügwezetése

9.1. Igazg,atőság,

9].r. A szövetkezet vezető tisztségviselőt az ígazgatőság elnöke és
vezető tisztségvise\ője kízárőIag a szövetkezet tag;.a lehet. A
megbízás az érinteÍÍ' személy áItaI vaIő elfogadássaljön létre.

9.1.2. A szövetkezetúgyvezetését háromtagú igazgatőságlátja e|' Az
tagjait a közgyűlés határozotÍ' időre, 5 éwe vá|asztja'

9,I.3. A szövetkezet igazgatóságának elnöke:
Fürtösné Kovács Márta (Szül.:Debrecen, |953.II.07.; Any:.a neve: Nagy Rőza;
Adóazonosító: 8317214265), 4032Debrecen. Komlóssv út 48-50. fszt.2. sz, alaLÍi lakos.
Megbízatása 2023' 05. 1 4. napjáig sző|.

9.1.4. A szövetkezet igazgalőságának tagjai:
Dr. Zsoldos Róbert (Szül.: Kaposvár, 1979.10.02.; Anyja neve: Pozsgai Rózsa Ibolya;
Adóazonosító: 841 1810364) 4024 Debrecen, Piac utca 58. Iv .l45. sz. alaÍÍi lakos.
Megbízatása 2023. 05. 14' napjáíg szó|.
Nagyné Fehér Mária (Szül.: Mád, 1954.01.05.; Anyja neve: Demeter Erzsébet;
Adóazonosító: 8317804887) 4032Debrecen, Lehel utca24.vI/.45.sz'a|attilakos.
Megbízatása 2023. 05. 14. napjáig szőI.

9,],5, Az igazgatóság ügyrendjét ruaga állapítja meg. Az igazgatóság jogait és feladatait
testüIetként gyakorolja, A szÓvetkezetnél a munkaltatói jogokat az igazgatósag elnoke
gyakorolja.

9.1'.6. Az tgazgatóság határozatképes, ha legalább a tagok kétharmada jelen van. Határozatait a

' jelen lévő tagok egyszení szótöbbségével hozza meg. Az alapszabály ennél alacsonyabb
határozathozaÍ'ali arán5fr. előírő rendelkezése semmis. Az igazgatóság üléseit az elnök
vagy az általa megbízott igazgatósági taghívja össze. Az igazgatóság ügyrendjét maga
áI|apítjameg

Az igazgatóság hatáskörébe taftozik a döntés mindazokban az ügyekben, ame}Yeket
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jogszabáiy \/agy aZ alapszabály nem utai a közg1'ríléS vagy a íelügyelőbizottság
hatáskörébe.

9.1.8. Az igazgatőság gondoskodik a közgyrílés összehívásáról, r'alamint a közg1,rílési döntések
előkészítéséről és r,égrehajtásáról. Az igazgatőság köteles a szövetkezet
tagnyih,ántartásának r,ezetésére.

9.I.9. Az ígazgatőság köteles a tevékenységéről, a szövetkezet vagyoni helyzetéről,
üzletpoiitikqáről legalább évente egyszer a közgy'rílés részérejelentést készíteni.

9.2. A r,ezető tisztségviselő eliárása. kártérítési felelőssége

9.2.1. A vezető tisztségviselő a szövetkezet ügyvezetését a szövetkezeÍ. érdekeinek
elsődlegessége alapján, önállóan Látja el' E minőségében a jogszabályoknak, aZ
alapszabál1nak és a közgyű1és határozatainak van alávetve' A vezető tisztségviselőt a
szövetkezettagJa nem utasíthatja, és hatáskörét a közgyűlés nem r,onhatja el.

9.2.2. A szövetkezet jogutód nélkuli megszűnése után a szövetkezet vezető tisztségviselőivei
szemben e minőségükben a szövetkezetnek okozott károk nriatti kártéritési igényt - a
szövetkezet nyiivántanásbói vaió töriésétői számított egyéves jogvesztő határi<iőn beiüi .

a töriés időpontjában tagsági jogviszonyban állók érvényesíthetik' A tag a kártérítési
igényt a szövetkezet megszűnésekor felosztott vagyonból őt megillető rész arányában
érvényesítheti.

9.2.3. Ha a szövetkezet jogutód néllaiImegszűnik, a hitelezők kielégítetlen követeléseik erejéig
kártérítési igény't érwényesíthetnek a szövetkezet vezető tisztségviselőjével szemben a
szerződésen kír.ril okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezeÍ.ő
tísztségvíselő a szöveÍkezet fizetésképtelenségével fenyegető hel3zet beállta után a
hitelezői érdekeket nem vette fisveiembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő
megszűnés esetén nem alkalm azhatő.

9.2.4' A vezető tisztségviselő az igyvezetési tevékenysége során a

károkért a szerződésszegéssel okozott kárét való felelősség
szövetkezettel szemben.

9.2.5. A vezető tisztségviselő á|tal e jogkörében eljárva harmadik személ5mek okozott károkért
a szővetkezet felel. A vezető tisztségviselő a szövetkezettel egyetemiegesen felel, ha a

kán szándékosan okozta.

9.3. A r,ezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok

9.3.1. Yezető tisztségviselő az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő
ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

szövetkezetnek okozott
szabá|yai szerint felel a

9,3.z' Nem lehet vezető tisztségviselő az,
szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
következménvek alól nem mentesült.

akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
amíg a büntetett eIőé|ethez filződő hátrányos
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9.3.3. Nem lehet r'ezető tisztségr'iselő az. aklt e foglaikozástól jogerősen eltiltottak. Akit
r,alamely fogiaikozástól jogerős bírói ítéiettel eltiltottak, az eltiltás hatá\ya a],a|Í az
ítéletben me$elölt tevékenységet fol}.tató jogi személy r,ezető tisztségr,iselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet YezeÍ'ő

tisztségvise]ő az, aktt elti1tottak avezeÍő tisztségviselői tevéken,vségtől.

9.3.4. Nem lehet szövetkezet vezető tisztségr'ise|oje az a szemé7y, akinek közeli hozzátartozőja
vagy élettársa a szövetkezeÍ.vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottsági tagja.

9.3.5. A szövetkezet vezető tisztségviselője - a nyilvánosan működő részvénytársaság
részvénye kir,ételével - nem szerez|tet részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő
olyan szövetkezetben és gazdasági társaságban, amely ftítevékenységként ugyanolyan
gazdasági tevékenységet folytat, mint az a szövetkezet, amelybenvezető tisztségr'iselő'

9.3.6. Ha a vezető tisztségviselő uj vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség
elfogadásátőI számitoff tizenöt napon beIül köteles e tényről értesíteni azokat a
szövetkezeteket és gazdaságt társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő Vagy
felügyelőbizottsági tag.

9.3.7. A vezető tisztségviselő és hozzátartozőja - a mindennapi élet szokásos ügyletei
kivéteiévei - nem köthet saját nevében vagy saját javára a szövetkezet főtevékenysége
körébe hrtoző szerződóseket.

9.3'8. Az összeférhetetlenségre vonatkoző szabáIyok megsértésével a szövetkezetnek okozott
kár megtérítésére vonatkozó igén1't a szövetkezet a kár bekövetkeztétól számított egy
éven belül érvényesítheti a vezetó tisztségviselővel szemben.

9.4. Megszűnik a vezető tisztségvise|ő megbízatása:
a) a megbizatás időtartamának|ejártáva|;
b) a vezető tisztségvise|ő haláláva|;
c) 1emondással;
d) akozgyűLés általi visszahívással;
e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges

körben történő korlátozásáv al;.

0 a vezeÍ'ő tisztségviselővel szembeni kízárő vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével;

g) atagságijogviszony megszűnésével.

10. A szövetkezeti tagsági viszonv

10.1. A tagsáei iogviszon)' létrejötte:

10.1.1. A szövetkezetnek csak természetes szeméIy tagjai lehetnek' A szövetkezet tagjainak
legalább kilencven száza\éka olyan természetes személy, aki öregségi n1ugdíjban vagy
átmeneti bányászjáradékban részesül. A szövetkezetnek nem lehet személyes
közreműködést nem vá|La|ő tagja' A jelen pontban foglaltakon tul a szővetkezet a
tagokra nézve egyéb kizárő és összeférhetetlenségi okot nem állapít meg.

10.I'2. A szövetkezetl tagsági jogviszony a szövetkezet alapításakor, vagy írásbeli kérelem
alapján tagfelvétellel keletkezik. A tagok felvételénél, továbbá a tagok jogaürak és
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köteiességeinek meghaiározásánái az egyenlő bánásmóci követeiményét meg keii tanani.
}'Iem lehet a tagokat nyilvános feihír,ás útján gy'ríjteni.

10.1.3. A tag kérelmében nyilatkozik arról, hogy:

a) a szövetkezettagává kíván r,álni;
b) öregségi nyugdíjban vagy átmen ett bányászjáradékban részesüi-e;
c) az alapszabályban foglaitakat elfogadja, magáranézve kötelezőnek ismeri el;
d) a tagoknak biztosított szolgáltatásokat igénybe kír,ánja r,ennl;
e) r,állalja a szövetkezet tevékenységében való személyes közreműködést, és

0 váIIaIja a szövetkezet alapszabáIyában meghatározott vagyoni hozzájáruLás
teljesítését.

10.1.4. A tagfelr'éte|ről az igazgatőság feIhatalmazása alapján az igazgaÍőság kijelölt tagja dönt
az írásbeli kérelem beteq.esztését követő 15 napon belül. A döntésről a belépni kívánó
személy az igazgatősági tag írásban a határozat meghozatalát kör'ető 3 munkanapon
beiül értesíti. A tagfelvételeklől aZ igazgatőság a Soron következő közgy'rílést
tájékoztatja. A felvételt elutasító határozaÍ, megváltoztatásához _ az elutasított szeméiy
kérelmére - a legközelebbi közgyűlésen a jelenlévők legalább kétharmadának szavazaÍ'a
sz.jkséges. A közg5ulés igenlő batározata esetén a tagsági jog.',iszony a b,at'ározal.

meghozataLának napját követő napon jön létre.

10.l.5. A szövetkezetbe Íagként belépni kívánó személy nem köteles vagyoni hozzájárulás
teljesítésére annyiban, amennyiben más tag a szövetkezeti részesedését vagy arrnak egy
hányadátrá átruházza'

10.1.6. A tagsági jogviszony a feir'ételről szőIő határozat meghozatalának időpontjára
visszamenő hatállyal jön létre akkor, ha a tag az a7apszabályban meghatározott vagyoni
hozzájáru|ást a szövetkezet részére befizette. A szövetkezetbe tagként belépni kívánó
személy felvételi kérelmében más szovetkezeti tag részesedésének megr'éteii
szándékáróI nyilatkozhat.

I0 .I .7 . Az lgazgatőság a szöveÍkezeÍ tagj airól nyilvántar1ást vezet, amely taftaImazza a tag nevét
és lakcímé1-. a l-ag á!tal teijesített \'ag)'oni hozzájárulás összegét. .''aiamint a tagsági
jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját. A tagnyilvántartást bárki
megtekintheti, ha érdekeltségét írásban igazo|j a,

10.2. A szövetkezet és a tag gazdasági egÉftműködése. a tag személves közreműködése

I0'2,I. A tag és a szövetkezetközőtti gazdasági együttműködés magában foglalja

a) a tagok foglalkoztatását;
b) a szövetkezet á7tal harmadik személy részére nyujtott szo|gá|tatás (továbbiakban:

krilső szolgáLtatás) teljesítésében való személyes közreműködés biztosítását;

' c) díjazás nélkLil végzetÍ. önkéntes munkavégzést és annak szewezését;
d) szociálisan hátrányos helyzetjavítása érdekében szúkséges szolgáltatások nyujtását;
e) tanácsadást.
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a) a t"ag a ször,etkezet alkalrnazottja, a tagot a ször'etkezettel létesített rnunlcaszerződés.
megbízási r'agy váilalkozási szerződés alapján munkavógzési kötelezettség terheii;

b) a szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmenettbányászjáradékban részesülő tagja
személyes közreműködését lailső szolgáItatás keretében is teljesítheti, meIyre a Ptk.
megbízásra vonatkozó' r'alamint a munka törvén1,kön1véről szőIó 2012. ér'i I.
törvény (továbbiakban: Mt.) szövetkezeti w.ben meghatározott szabályait kell
megfelelően alkalmazni;

c) a szociálisan hátrányos hel1zet javítása érdekében nyújtott szolgáltatások
igénybevéte1e;

d) a közgyűlés által meghatározotÍ, egyéb módon való együttműködés.

ia,2,3, A ször'etkezet és annak tagja a szeméiyes közreműködés konkrét tartaimát, módját és

ellentételezését, valamínt az általa igénybe vett szövetkezett szo|gáItatásokat tagsági
megállapodásban szabá\yozzák. A tagsági megállapodás tartalmaZZa a szövetkezet és a
tag közötti gazdasági egyuttműködést. A szövetkezet tagsát megillető ellentételezés
arányos kell, hogy legyen a természetes személy tag személyes közreműködésének
mértékével.

,La,2'4. A szövetkezet működtetéséhez kapcsolódóan a belső személyes közreműködés (10.2.2.
a') pont) eiientéteiezése a szövetkezet bevéteiébői kenii finanszírozásra. A beisó
személyes közreműködés ellentételezéséről - a vezető tisztségvise|ők díjazásának
kivételével - azígazgatóság dönt.

I0.2.5. A lnilső személyes közreműködés (10'2.2. b) pont) ellentételezése: a szövetkezettaga az
általa harmadik fél felé nyújtott lnilső szolgáltatásból elért bevételből adóköteles
p énzjuttatás s al ré szes edhet.

10.3. A krilső szolgáltatás szabál}'ai

10.3'1. A ktilső szolgáltatás nyijtása során a lailső szolgá|tatás fogadója a szövetkezet tagtrát

közvetlenül utasíthatja. Az utasitásadási jog kiterjed lailönösen a feladatteljdsítés
mó dj ának, idej ének és ütem ez é s ének me ghatár o zásár a.

I0.3.2. A szövetkezeÍ. taga részére, ha a feladatteljesítés tartama a napi hat őrát meghaladja,
napi húsz. ha a napi kilenc órát meghaladja, további napi huszonöt perc munkaközi
szünetet kell biztosítani. A szövetkezet tagtra részéte, ha két egyrrást követő napon végzi
fe]adatát, a napi munka befejezése és a következő napi munka megkezdése között
legalább tizenegy óra pihenőidőt kell biztosítani.

10.3.3. A kiilső szolgá|tatás fogadőjánál történő feladatteljesítés tartamára járő, aZ egyes
feladatokhoz kapcsolódó díj nem lehet alacsonyabb, mint az }r4t. 153. $-ában foglalt
feIhatalmazás a|apjánkiadott jogszabálybanmeghatározott minimális összeg.

I0.3.4. A lcrilső szo|gá|tatás keretében megvalósuló feladatteljesítésre vonatkozó tagsági
m e g á1l ap o dásna k tartalmazni a k ell
a) atag általvá||alt feladatok körét;
b) a tagnak a kulső szolgáItatás fogadőjánál történő feladatteljesítése tartamára járő, az

egyes feladatokhoz kapcsolódó díj és a díjhoz kapcsolódó egyéb juttatás legkisebb
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c) a nyugdíjas Szöveikezet és a tag kapcsolattartásának módját a feiadatteljesítéssei
nem járó időtartamra.

i0.3.5' A személyes közreműködés laiiső szolgáltatás keretében történő teljesítése
megkezdésének feltétele' hogy a nyugdíjas ször,etkezet és a tag írásban megállapodjanak
a) a szolgáltatás fogadójának szeméiyében,
b) a teljesítendő konkrét feladatban,
c) a tag díjának és a díjhoz kapcsolódó egyéb juttatások összegében és az összeg

kifi zetésének időpontj ában,
d) a feladat teljesítésének heiyében, r,alamint
e) a feladat teljesítésének időtartamában.

i0.3.6. A krilső szolgáltatás teljesítésében résá vevő tag károkozása vagy Személységi jog
megsértése esetén a szövetkezet és a krilső szolgá|tatás fogadójának megállapodása
alapján aZ alkalmazotÍ károkozásáért való felelősség polgári jogi szabályait keil
a|ka|mazti, azzal, hogy a harmadik személ1mek okozott kárért Vagy Személységi
jogsértésért a ször'etkezet és a krilső szolgáltatás fogadója egyetemiegesen felelnek.

I0.3.7. A lcilső szolgáltatás fogadója részére történő feladatteljesítés során a lnilső szoIgáitatás
teliesítésében részt ver.ő'!aonak oknzntÍ kárét r,aor, szernálriqéoi inoai rncocártő<éőa c---J -_---*-- !i.!r!!i i u

szövetkezet és a szolgáltatás fogadója egyetemlegesen felel.

10.4. A taeok alapvető iogai és kötelezettségei:

L0.4.|. A tag alapr.ető joga, hogy:
a) réSZt Vegyen a szövetkezet ter.ékenységében, személyes közreműködésének, vagyoni

Itozzájáru|ásának és egyéb érdekeltségének megfelelően részesedjen a gazdáikodás
eredményéből;
igénybe Vegye a szővetkezet áLta| a tagok részére rendszeresített szolgáitatásokat' és
éIvezze a szövetkezés egyéb előnyeit;
tanácskozási és szavazatijoggal részt vegyen a közgyűlésen;
tisztséget viselj en a szöv etkezetben;
a vezető ti'sztség.''iselőktől felvilágcsítást ké1'en a szövetkezetet éintő bárme|y
kérdésről.

10.1'2' A szövetkezet működésének irányítása és ellenőrzése során a tagokat az általuk
szolgáltatott vagyoni hozzájáruIás mértékére tekintet néllcil, azonos jogok illetik meg.

|0.4.3. A tag alapvető kötelessége' hogy
a) teljesítse a vagyoni hozzájárulását' továbbá váI|alásának megfelelően résá vegyen a

szövetkezetnek és szerveinek a tevékenységében;
b) az alapszabál7t., a közgyílés döntéseit és az igazgaÍ,őság rendelkezés eit magára

nézve kötelezőnek elfogadja, és végrehajtsa ezeket' illetve magatartásávai ne

" akadáLyozza a szöveÍkezet testtiletei á\ta|hozott döntések végrehajtását;
c) védje a szövetkezet vagyonát;
d) védje a szövetkezet jó hírnevét,iz\eti érdekeit;
e) megőizze a tudomására jutott iz|eti titkot;
0 magatartásával nem akadá|yozza más tag, vagy tagok közösségének a szövetkezette|

kapcsolatosjogainak gyakorlását; ll
,/ -.- u
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10.5.1. A
a)

b)

s) a szö\'etkezet céljainali. érdekeinek e1érését eiősegítő Íiagatartást tanúsítsoil;
h) belépési nyilatkozatában a szrikséges szeméiyi azonosító adatait, pontos postai és

elektronikus elérhető ségét (e-maíl) megadj a, gondo skodj o n azok naprakészségérő 1.

10.5. A tagsági r.iszony megsánése

tagsági jogr,iszony megsánik, ha:

atag a szövetkezetből kilép;
a tag a vagyoni hozzájáruIását - az a|apszabáLyban, illetve aZ tgazgatősági
határ o zatb an m e ghatározott időp onti g - nem telj esítette ;
a tag meghal;
a szövetkezet a tagot bíróság utjánklzáqa.
a szövetkezet átalakulással, egyestiléssel, szétválással vagy jogutód nélkril
megsáruk.

]0.5.2. Á kilépési szandékot az igazgatóságnak írásban kell bejelenteni. A tagsági jogviszony, a
kilépésre vonaÍkozó bejelentés megtételének napjától szánlított 90. napon szűnik meg.

10.5.3. A szövetkezeÍ' taga - a szövetkezetnek az éinteÍÍ tag ellen indított keresete alapján -

bírósági haÍározattai a szövetkezetből kizárhatő, ha a szövetkezetben vaió maradása a
szövetkezet céljainak elérését nag1anértékben veszélyeztetné,lnilönösen, ha a tag neki
felróható módon
a) a szövetkezet érdekeit sértő vagy veszé|yertető magatartást tanúsít, vagy
b) a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségeinek _ 30 napon belül - felszólítás

ellenére nem tesz eleget.
Kizárás esetén a tag tagsági jogviszonya megszűnik.

10.5.4. A tag kizárósával összefíiggő kel.eset negindítósárol a kozgyűlés dont. A ktzárást
tárgyalő ülésre a tagot meg kell hívni. A közgytílés a kjzárásról indoklással ellátott
határozatoÍ' hoz' melyet az éintetÍ taggal írásban közöl.

10.5.5. A tag ktzárása iránti kereset meginditásához a kozgyíilés az összes tag legalább
kétharmados szótöbbségével meghozott batározata szükséges. Az éintett tag ebben a

kérdésben nem szavazhat. A kízárás okait megjelölő keresetet a közgyű|éshatározatának
meghozatalátő| számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül kell megindítani. A
bíróság az érintett tag tagsági jogait - kérelemre - a bíróság jogerős döntéséig
felfiiggesáheti, ha a tagsági jogok gyakorlása a szövetkezet súlyos érdeksérelmével
jáma. A felfiiggesztés a tag nyereségre vonatkoző igényét nem érinti. A tagsági jog
felfiiggesztésének időtartama ala|Í az alapszabáIy nem módosítható, más tag kizárása
nem kezdeményezhető, és nem hozhatő döntés a szövetkezet átalakuláSáról,
e gyesülé s ér őI, széw áIás áró 1, val amint j o gutó d nélkrili m egszűné s éről.
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10.6' Elszámolás a taesáei joer'iszon), meeszűnésekor

10.ó.i. A tagsági jogviszony megszűnése esetén a tagot vagy jogutódját a vagyoni
hozzájáralásának értéke illeti meg' Az összeget a tagsági jogviszony megszűnését követő
három hónapon beiül kell kiadni.

10.6.2. A tagsági jogviszony megsziínése esetén a volt tag által a szövetkezet használatába adott
vagyontárgyat kérelemre a voit tag részére vagy tagsági viszony nem létesítő jogutódja
részére ki kell adni, ha a hasznáLatba adott vagyontárgy még a ször'etkezet
rendelkezésére áll. A kiadásra az elszámolással egyidejűleg kerul sor. Ha a hasznáIatba
adott vagyontárgy elhasználódás folyán már nincs a szövetkezet birtokában, a
szövetkezet elienérték fizetésére nem köteles' A vagyontárg1nrak a tagsági jogviszony
megszűnése utáni hasznáIata esetén a kiadásig terjedő időre a volt tag, illetve tagsági
jogviszonyt nem létesítő jogutódja részére drjat kell ftzetni.

11. A köziisségi alapra r'onatkozó szabá|vok

1 i.1. A szövetkezeÍ. az adőzott eredményének a közgyíiiés áitai meghaÍ.ározott rószét fei nem
osztható közösségi alapba he|yezí, amelyet a lekötött tartalékban kiilöníti el.

rI.2. A közösségi alapból a szővetkezeti szolídaritás elvének megfeleiően a szövetkezet a tag
vagy vele közös háztartásban é1ő közelihozzátartozőjának szociális, egészségügyi' oktatási,
kuituráiis jeilegrí szükségleteinek kieiégítése céIjából a közgyűlés döntése szerint
biztosíthat:
a) szociáIis juttatásokat (szociális segély, lakásépítési támogatás, gyermekneveléshez,

gyógyszervásárlásboz, betegápoláshoz nyújtott segély, keresőképtelenség esetén
biztosított segély, temetési segély, étkezési hozzájárulás, n1'ugdíj-kiegészítés' üdülési
támogatás):

b) oktatási támogatásokat (képzési.továbbképzési támogatás, szakmai és
nyelr,tanfo lyamokon v alő r é szv étel támo gatás a, ö sztöndíj b izto sítás a) ;

c) i<uiruráiis támogatásokat (amatőr icuituráiis csoportok' bagyományőrző együttesek
tagjainak támogatása, kulturális rendezvényeken való részvétel támogatása);

d) közművelődési tevékenység támogatását (ismerettery.esztő előadások és kiadványok
ftnarszírozása, szakmai célú rendezvényeken való részvétel finanszírozása);

e) sporrtevékenység támogatását (amatőr és tömegsport rendezvények támogatása, a tag
r'agy vele közös háztartásban é1ő közel jhozzátaftozója sportolásának támogatása);

0 egyéb, a szövetkezeÍ. céIjához igazodő támogatások és juttatások biztosítása.

11.3. A számviteli törvény szerinti tárgyévi beszámolót elfogadó közgy'rílés határozza meg, hogy
a közösségi alap rendelkezésére ál1ő állományának hány száza|éka erejéig teljesít

' támogatásokatilletvejuttatásokat.

1 1.4. A közösségi aiap igénybevételének és ellenőrzésének szabál]1ai:

I1.4'1. A juttatások és támogatások igénybe vétele iránti írásbeli kérelmet tárgyévi beszámolót
eifogadó közgyílést követő 30 napon belül lehet az igazgaÍ.ősághoz benvfptaru. Az
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igazgaióság a kere lniei a liatáiidő lejál.tát kör eiőerl a SÜrtii kör etkező ülésér' eg1.szeiű

szótöbbséggel bírálj a el.

11'1.2. A támogatások igén1öer,ételére vonatkozó eljáíásrend, hogy az egyéni keret minden
támogatásra jogosult esetében azonos mértélní. Eg), szeméIy részére üzleti évenként
legfeljebb az év első napján érvényes öregségi n},ugdu legkisebb összege négyszeresének
megfelelő mértékrí támogatás nyújtható.

1Í,4.3. Az igazgatőság a támogatás odaítélésének feltételeként az alapszabályban meghatározott
felhasználási céiokat jelöli meg a közgyrílés által elfogadott keret ménékéig. Ha a keret
mértékét meghaladó kérelem érkezik be, akkor azok a kórelmek összege és a
rendelkezésre áLIő kereÍ, arányában fogadhatóak el.

1I.1.4. Az igazgatóság a kérelmekről a benyujtási határidőt követő 30 napon belül dönt. A
meghozott döntését 3 munkanapon belül írásban meglaildi a kérelmezőnek.

11.4.5. Az igazgatóságnak nyilvántartást kell vezetnie a támogatásra jogosulÍ' áItaligénybe vett
támogatásokról. A támogatásra jogosuit nem kötelezhető a támogatás igénybevételére.
Az egyéní keretből a támogatásra jogosult áItal a tárgyévben fel nem haszná|t rész a
közösségi aiap következő évi rendelkezésre áiló áiiományába kerul.

II'4'6' A támogatás felhasznáIását a támogatott személ5mek számvitelileg elfogadható módon
legkésőbb az adoÍ.. gazdasági év (december 3 1.) végéig igazo\nia kell. A felhasználás
jog- célszeníségét az tgazgatőság a benyujtott igazo|ások alapján, a benyújtást kör,ető 30
napon belül ellenőrzi.

11.4.7. Ha az ellenőrzés során aZ igazgatőság jogtalan, célszerűtlen, Vagy nem igazo|t
felhasznáIást állapít meg, erről az éinÍett támogatott személy írásban értesíti. Az tIyen
feLhasznáLás jogkövetkezménye, hogy azt a támogatott tagnak a szövetkezet részére
vissza kell frzetnie és a jogtalan felhaszná|ás megállapitásáróI szóló írásbeli értesítés
közlésétői számíton' 5 évig újabb támogatásban nem részesülhet.

II,4.8. A közgyrílés által a tagoknak és ahozzátar1ozóiknak nyújtott juttatások fedezése cetjauot
közösségi alapba helyezett szövetkezeti vagyon nem osztható fel a tagok között.
Közösségi aiap terhére nyújtott szoigaitatás a nyereségbői vaió részesedésként és a
tagsági jogviszony megszűnéséhez kapcsoiódó elszámolás során nem vehető f,rgyelembe.

rI.4,9. A szövetkezet jogatőd nélkrili megszűnése esetén - a hitelezőkkel való elszámolást
követően - a közösségi alapot a Campus Eleven Szolgáltató Iskolaszövetkezet tészére
kell átadni'

12. A szövetkezetet létesítő személyek neve. valamint azok lakóhelve:

Név: Dr. Kovácsné Bakosi Éva
Lakcím: 4028 Debrecen. Simonü út 3ó.

Név: Fürtösné Kovács Máta
Lakcím: 1032 Debrecen, Komlóssv 48-50.

Név: Dr. Gy. Kiss Jánosné
Lakcím: 4031 Debrecen. Erőss Laios 12.

Bíróné DebreczeniMária
4031 Debrecen, Nyitra u.2.,

Név: Dr.
Lakcírn:
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Nér': Kiss Lajosné
Lakcím: 4032 Debrecen, Görgey u.10.3124.

Né.l: Dr. Hoífmarrn Ist.''ánné
Lakcím: 4024Debrecen, Rákóczi u. 60.

Név: Vígvári Anikó
Lakcím: 4031 Debrecen, Derék u. 40. 7l22.

Név: Dr. Végső János
Lakcím: 4225 Debrecen, Hegy u. 10.

Név: Szabó Lászlő
Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 50.
5t35.

Név: Dr. Lakatos Gyula
T.L^í*.,4n?] T)^1-.^^^^ (-:;-A^^.'; /.: '' ?nLqr\lrrrr. -vJL uvvr !!!ll. vqluull\l u. u. Jv.

Név: Naggré Fehér Mái^a
Lakcím: 4032 Debrecen' Lehel u. 24. 6145.

Név: Dr. Rutkovszky Edéné
Lakcím: 4031 Debrecen. Könl.ves Tóth
Kálmán u.6lC

13. Zárő rendelkezések

Debrecen, 2018.06.08.

:l

Nér,': Katonáné Székeiy}ridi Magdolna
Lakcím: 4030 Debrecen, fugó utca79.

l\TÁr'. \/i.Á^^" \íÁ'+.rr oóvo 1llql !o

Lakcím: 4032 Debrecen, Akadémia utca 103.

Név: Seletye Andrásné
Lakcím: 4033 Debrecen, Heltai J. u. 1.

Név: Szabóné Szoinoki \zaléria
Lakcím: 4029 Debrecen, Lorántffu u. i3..

Név: Ádám Katalin
Lakcím: 4a25 Debrecen, ispotály u. 14G.
IV.58.

Név: Dr. Pongor Gy.rláné
Lakcím: 4029 Debrccen, Farakiár ii.3l.

Név: Sziki olga
Lakcím: 4a32 Debrecen, Lehel u. 24. 6143.

Név: Dr. Zsoldos Róbert
Lakcím: 4024Debrecen, Piac u. 58.

13.1. A szövetkezet a székhelyén kifuggesztett hirdetményen és a szovetkezet honlapján
tájékoztat1a a tagtrait a szővetkezet hivatalos ügyeíről.

Í3,2' A szövetkezet honlapja: u.wv.deaktiv.hu, elektronikus kézbesítési címe:info@deaktiv.hu.

13'3. A jogi személy jogutód nélkrili megszűnésének általános esetein tul a szövetkezeÍ.jogutód
nélktil megszűnik abban az esetben is, ha tagjainak száma hét fő aIá csökken, és az etÍőI
számított hathónapos jogvesztő határidőn belül nem jelentenek be megfelelő számu új tagot
a nyilvántartó bíróságnál.

l3.4' Jelen a|apszabáIyban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a szövetkezeti
törvény rendelkezé sei az irányadóak.

I'r'' ;- L-

Kovács Márta Dr.'K6íábsné Bakosi Éva
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Dr. Gy. Kiss Jánosné .
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Kiss Lajosné Katonáné Székelyhidi Magdolna

Dr. Hoffmann Istvánné Yirágos.Iviáfia

Seietye. Andrásné

Dr. lSzabóné Szolnoki Yaléia i
!

Szabó Lászlő
)

/,!-/'4

Dr. Lakatos Glula ,;.-.:
| '- \ r':--, , L :
i:'1 , ' .;!i i'rr-.,-t-^_i....'.''....1..-,.

Nagyné Fehér .tr./ái^a

Dr. Zsoldos Róbert

Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-
módosítások alapján hatályos taftalmának'
Az egységes Szerkezet|'í okirat elkészítését az alábbi pontok váItozása indokolta.
preambulum: felttintetésre keniit aZ alapítás pontos időpontja
6.2.pont: mellőzésre kenil a 9499,08 tevékenységi kör.
9.1.5. pont: az utolsó inondata törlésre kenilt.
I0,5.2. pont: törlésre ken.ilt, hogy az igazgatőság dönt a kilépésről
I0.5,4' pont: a közgyílés nem a kizárásrőI, hanem a kereset megíndításáról dönt.

Ellenjegyeztem:

'rkl' a<lóianáesarió' oiri. krizgazclász
.l2? Debreeen. EgyeNeÍn 3g! l2
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