TÁRSASÁG AZ AUTISTA EMBEREKÉRT
CIVIL TÁRSASÁG
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE

Alulírottak, egybehangzóan kijelentjük, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ctv.) alapján egymással
megkötjük és aláírjuk a civil társaság alábbi tartalmú társasági szerződését.

I.
A CIVIL TÁRSASÁG ELNEVEZÉSE ÉS JOGÁLLÁSA
1.
1.1. A Civil társaság neve: TÁRSASÁG AZ AUTISTA EMBEREKÉRT
1.2. A Civil társaság jogállása: Természetes személyek nem gazdasági érdekű közös céljaik
elérése és közösségi célú tevékenységük összehangolására polgári jogi társasági
szerződéssel létrehozott társaság. A Civil társaság jogi személyiséggel nem rendelkezik.
1.3. A Civil társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végezhet.

II.
A CIVIL TÁRSASÁG CÉLJA
2.
2.1. A Civil társaság tagjainak közös céljai, közösségi tevékenységük
A Civil társaság (Társaság) ill. a Társaság tagjai egyetértenek az Autisták Országos Szövetsége
(1053 Budapest, Fejér György utca 10.) alapszabályában foglalt szövetségi célokkal, azok
megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. Erre való tekintettel a Társaság célja
a gyermek és felnőtt korú autista személyek
(a)

valamint családtagjaik érdekeinek szervezett, korszerű védelme, a társadalomba
való beilleszkedésük elősegítése.

(b)

emberi és állampolgári jogai gyakorlásának biztosítása, esélyegyenlőségük
megvalósítása.

(c)

életkoruknak megfelelő ellátásuk, nevelésük, oktatásuk, foglalkoztatásuk, szociális
gondozásuk előmozdítása, szervezése.

A Társaság az alábbi közösségi célú tevékenységei megvalósítása érdekében hangolja
össze tagjai tevékenységét:
(d)

Az autizmus spektrum zavar, mint fogyatékosság megismertetése a magyar
társadalommal, továbbá az autizmus társadalmi elfogadottságának növelése.
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(e)

Az érintett szülők felkutatása és egymást támogató, segítő közösséggé szervezése.

(f)

Az autista személyeket segítő szakmai szervezetek munkájának támogatása.

.
III.
A TÁRSASÁG LÉTREJÖTTE
3.
3.1. A Társaság természetes személyek által alapítva a jelen társasági szerződéssel (Társasági
Szerződés) jön létre az alapító tagok általi aláírással.
IV.
A TÁRSASÁGBA TÖRTÉNŐ BELÉPÉS
4.
4.1. A Társaságba bármely természetes személy beléphet, aki a Társaság Társasági
Szerződését magára nézve kötelezőnek ismeri el, azokat elfogadja és teljesíti a Társaság
tevékenységének a folytatásához minden tag által fizetendő a Társaság Társasági
Szerződésében előírt vagyoni hozzájárulást a belépési nyilatkozat aláírásával
egyidejűleg.
4.2. A Társaságba belépni kívánó személy belépési nyilatkozatban köteles nyilatkozni a
Társaságba történő belépési szándékáról, a Társasági Szerződés rendelkezéseinek
elfogadásáról, valamint személyes adatainak kezeléséről.
V.
VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS
5.
5.1. A Társaság tagjai a Társasági Szerződéssel arra vállalnak kötelezettséget, hogy közös
céljuk elérése érdekében együttműködnek, a közös cél megvalósításához szükséges
vagyoni hozzájárulást teljesítenek, és tevékenységük kockázatát közösen viselik.
5.2. A Társaság tagjai fejenként egyenlő mértékben kötelesek teljesíteni a vagyoni
hozzájárulást.
5.3. A vagyoni hozzájárulás mértéke tagonként éves összegben kerül meghatározásra,
melynek mértéke évi 2000,-Ft. Évközben történő belépéskor a tagdíj a belépés
hónapjától az év hátralévő részére időarányosan számított mértékű, melyben a belépés
hónapja egész hónapnak számít. A vagyoni hozzájárulást egy összegben előre kell
megfizetni a belépéskor, majd azt követően évente a tárgyév április 30. napjáig kell
teljesíteni készpénzben a Társaság által megadott bankszámlára történő átutalással,
befizetéssel, vagy csekken történő megfizetéssel.
5.4. A vagyoni hozzájárulás közös tulajdonba kerül. A közös tulajdonba került dolog tulajdoni
hányadával a tag önállóan nem rendelkezhet.
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5.5. A közös tevékenység nyeresége és vesztesége a tagok közt hozzájárulásuk arányában
oszlik meg.
5.6. A Társaság tagjai tudomásul veszik, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Társaság a jelen
szerződésben meghatározott céljai elérése érdekében, megvalósításuk részeként a
tagjai által nyújtott vagyoni hozzájárulások évi 10.000,- Ft-ot meghaladó részét évente
az Autisták Országos Szövetsége (székhely: 1053 Budapest, Fejér György utca 10.,
nyilvántartási száma: 01-02-0000029) részére adományozza.

VI.
A TÁRSASÁG ÜGYVITELE ÉS KÉPVISELETE
6.
6.1. Ügyvivő
A Társaság ügyvivője: Szilágyi József (Lakóhely: 1084 Budapest, Víg utca 28., an.: Zsákai
Eszter, született: Budapest, 1959. július 13.) tag.
6.1.1. Az ügyvitelre feljogosított tag, vagy tagokon kívül a Társaság többi tagja ügyvitelre
nem jogosult.
6.1.2. Az ügyek vitelére a Társaságon kívül álló személy nem jogosítható fel. Az ügyvitel
csak személyesen látható el.
6.1.3. Az önálló ügyviteli jogkörrel rendelkező tag ügyviteli intézkedése ellen bármelyik tag,
az együttes ügyviteli jogkörben eldöntött ügyviteli intézkedés ellen az ügyvitelből kizárt
bármelyik tag ellentmondással élhet. Az ellentmondásról a tagok együttesen döntenek. A
tervezett intézkedés a tagok döntésének meghozataláig nem hajtható végre.
6.1.4. Az ügyvitelre feljogosított tagtól az ügyvitel jogát a többi tag egyhangú döntéssel
megvonhatja; ilyenkor az ügyek további vitelének módjáról a tagok döntenek.
6.1.5. A szerződés által az ügyvitel jogával felruházott tag erről a jogáról lemondhat. A
lemondás nem eshet alkalmatlan időre.
6.1.6. Amennyiben nem marad ügyvitelre jogosított tag, az ügyvitel joga valamennyi tagot
megilleti.
6.2. A Társaság ügyvitelének helye: 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. emelet 3.
6.3. Képviselet
6.3.1. A tagok feljogosítják Szilágyi József tagot a többi tag harmadik személyekkel szembeni
képviseletére, Löffler Andrást pedig Szilágyi József akadályoztatása esetén a helyettesítéssel.

VII.
TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE
7.
7.1. Felmondás
A szerződést az ügyek vitelére feljogosított tag kivételével bármely tag azonnali hatállyal,
bármely okból, indokolás nélkül felmondhatja,
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7.2. A tag halála
A tag halála, illetve felmondása esetén a szerződés a többi taggal mindaddig hatályban
marad, amíg a tagok száma egy főre nem csökken.
7.3. Kizárás
A tagot a többi tag egyhangú döntésével a társaságból kizárhatja, ha valamely tag a
szerződésből eredő lényeges kötelezettségét felróhatóan megszegi.
7.3.1. A kizárt taggal el kell számolni.
7.3.2. A kizárt tag a közös vagyonba tartozó vagyontárgyak kiadását természetben nem
követelheti. A többi tag azonban választása szerint kiadhatja természetben a követelt
vagyontárgyat vagy annak értékét.
VIII.
ELSZÁMOLÁS
8.
8.1. A szerződés megszűnése után a tagok között elszámolásnak van helye.
Az elszámolás során a közös vagyont a tagok között hozzájárulásuk arányában kell felosztani.
IX.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9.
9.1. A jelen szerződésre és az abban nem vagy nem részletesen szabályozott kérdésekre a
2013. évi V. törvény és a 2011. évi CLXXV. törvények rendelkezéseit kell egyebekben
alkalmazni.
9.2. A szerződő felek a jelen szerződést annak elolvasása és kölcsönös értelmezése után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá.
………………………………………, 2020. ……………………………….
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