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Tárgy: A Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző 
Iskola működési engedély iránti kérelmének 
elbírálása 

Tisztelt Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság! 

Benke András, a Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola (azonosító száma: Fővárosi Bíróság 10710 
l 1994, székhelye: 1103 Budapest, Hangár u. 2.) elnöke kérelmet nyújtott be az iskola működésének 
engedélyezése iránt. Kérelméhez csatolta az engedély megadásához szükséges iratokat (pl. működési 
szabályzat, felszámolási terv, naprakész nyilvántartás vezetése a helyszínen). 

A Kutyakiképző Iskola szervezeti formáját tekintve egyesület, célja a kutyák nevelése és 
népszerűsítése, valamint a tenyésztők, kiképzők érdekeinek képviselete, elméleti és gyakorlati 
szakismeretek gyarapítása. Az egyesület közhasznú tevékenységet fejt ki a nevelés és oktatás, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint a természetvédelem, állatvédelem körében. A 
Kutyakiképző Iskola már 20 éve működik a Budapest X., Sportliget területén, az Önkormányzat részére 
a közterület-használati díjat rendben fizeti. A területen folyamatosan különböző kiállításokra és 
bemutatókra kerül sor, melyeket a szakhatóságok által előírtak betartásával, problémamentesen 
bonyolítanak Lakossági panasz nem érkezett a működésükkel kapcsolatban. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartásról szóló 
5412008. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 13. § (2) bekezdése szerint 
kutyakiképző iskola működését a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előzetes szakmai 
véleményének a figyelembevételével a polgármester engedélyezi. 

A Hivatal helyszíni szemlén megállapította, hogy a Kutyakiképző Iskola területe körbekerített, 
rendezett, és a Rendelet 13. §(4) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelel. 

A fentiek alapján javaslom a Bizottságnak, hogy a működési engedély kiadását támogassa. 

Határozati javaslat: 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy a Budapest X. 
kerület, Sportliget területén működő Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola (azonosító száma: 
Fővárosi Bíróság 10710 l 1994, székhelye: 1103 Budapest, Hangár u. 2., elnöke: Benke András) 
részére a működési engedélyt adja meg. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. május 18. 

2011.június 15. 
polgármester, 
a kerületfejlesztési szakterületért 
kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 

Hatósági Iroda vezetője 

~llr 
Radványi Gábor 

és külső 
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Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola 
2005. október 15. napján megtartott Közgyűlése által elfogadott 

kijavított, módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya. 
- a módosult szövegrészek dőlt betűs szedéssei vannak megkülönböztetve -

ALAPSZABÁLY 

Az Alapszabály célja, hogy elősegítse az Egyesület közcélú, közhasznú 
feladatvállalásainak és cél szerinti tevékenységének hatékony megvalósítását, 

továbbá, hogy biztosítsa az Egyesületnek a nyilvánosságon, 
az áttekinthető vagyonkezelésen és hatékony gazdáikadásan alapuló 

törvényes, demokratikus működését. 

l. FEJEZET 

ÁL T ALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. Az Egyesület neve: Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola 

2. Az Egyesület székhelye: 1108 Budapest, Hangár u. 2. 

3. Az Egyesület jogi státusza, jogállása: 
a) az Egyesület jogi személy, 
b) az Egyesület a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CL VI. törvény, továbbiak

ban Khtv. rendelkezéseinek megfelelően: 

KÖZHASZNÚ SZERVEZET. 

4. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, tevékenysége során 
országgyűlési képviselői, megyei, illetve fővárosi és települési önkormányzati 
választáson jelöltet nem állít, és nem támogat, szervezete pártoktól független, azokat 
nem támogatja és azoktól támogatást nem fogad el. 

5. Az Egyesület nem zárja ki, hogy a tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatása
iból. 

ll. FEJEZET 

Az EGYESÜLET CÉLJAI, FELADATAl 

1. Az Egyesület célja: A tagság élővilág szeretete, ezen belül is a kutyák nevelése és 
népszerűsítése, valamint a tenyésztők, kiképzők érdekeinek képviselete. Elméleti és 
gyakorlati szakismeretek gyarapítása. 

2. Az Egyesület feladatai: 
Az iskola az Egyesület céljainak megvalósítása során: 
a) folyamatosan szervezi a tagok képzését a kultúrált kutyatartás érdekében, 
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b) biztosítja a tagok számára a szükséges anyagokat és eszközöket, 
c) népszerűsíti a kultúráltkutyatartást, képzést, bemutatók által a lakosság felé, 
d) nagy hangsúlyt fektet az ifjúság megnyerésére a kutyával való foglakozáson ke

resztül a rendre, fegyelemre, céltudatosságra való neveléssel, 
e) évente több vizsga, kiállítás és rendezvény megszervezése, 
f) a munkakutya sport segítése, versenyzők kutyáinak versenyeztetése és ennek fel

tételeinek biztosítása, 
g) a megalakulást követően a Magyar Kinológiai élet csúcs szerveivel felvenni a kap

csolatot és lehetőség szerint, mint önálló jogi személy belépni. 

. Az Egyesület országos szinten fejti ki tevékenységét. 

3. Az Egyesület az 1997. évi CLVI. tv. 26. c. pontjában felsorolt közhasznú tevé
kenységek közül az alábbiak körében fejti ki tevékenységét: 

4, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
8. természetvédelem, állatvédelem. 

lll FEJEZET 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE 

Az Egyesület szervezeti felépítése: 
- Közgyűlés 
-Elnökség 
-Ügyvezető 

111/1. FEJEZET 

A KÖZGYŰLÉS 

1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó, vezető szerve. 

2. A Közgyűlést az egyesület teljes tagsága alkolja. 

3. A Közgyűlés ülése nyilvános, azon bárki részt vehet. 

4. A Közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik, összehívásáról az elnök gondoskodik. 

5. A Közgyűlés ülésére szóló meghívóban meg kell jelölni az ülés, határozatképtelenség 
esetére az ismételt ülés helyét, idejét és napirendjét. A meghívót az ülés időpontja 
előtt legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni. Határozatképtelenség esetén az 
Elnökség - az eredetileg meghirdetett ülés időpontját követő egy órával, azonos he
lyen és napirenddel - ismét összehívja a Közgyűlést, amely a megjelentek számától 
függetlenül határozatképes, ha a fentiekről a tagokat a meghívóban már előre tájékoz
tatták. A meghívott tagokat a meghívóban az üléstől való távolmaradás jogi következ
ményeiről tájékoztatni kell. A megismételt közgyűlés csak az eredeti napirendi pontok 
tekintetében határozatképes. 
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6. A Közgyűlés ülését akkor is össze kell hívni, ha a szavazati joggal rendelkező rendes 
tagság egyharmada - az ok es cél megjelölésével - kezdeményezi, vagy ha a bíróság 
azt elrendeli. 

7. A Közgyűlés ülése akkor határozatképes, ha a szavazattal rendelkező tagok több mint 
fele (több, mint 50%) jelen van. 

8. A Közgyűlés személyi kérdésekben titkosan, más kérdésekben nyílt szavazással és
ha az Alapszabály máshogy nem rendelkezik - egyszerű szótöbbséggel, dönt. 

9. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, határozathozatal 
a) egyszerű szótöbbséggel: 
1. az Alapszabály megállapítása és módosítása, 
2. az elnök, az elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása, lemondásuk elfo-

gadása, · 
3. az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása, illetve jóváhagyása

az éves beszámolót és közhasznúsági jelentést a Közgyűlés ülése előtt két héttel, 
írásban ismertetni kell a tagsággal és azt külön napirendi pontban kell megvitatni, 

4. a következő évi költségvetési terv elfogadása, 
5. az Elnökség határozatai ellen benyújtott panaszok elbírálása, 
6. állandó bizottságok létrehozása, megszüntetése, 
7. más társadalmi szervezethez való csatlakozásról, az Egyesülethez társulni kívánó 

társadalmi szervezettel való megállapodás, szerződés jóváhagyása, 
8. alapítvány és vállalkozás létrehozása, 
9. saját ügyrendjének meghatározása, 

10. döntés azokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály kizárólagos hatáskörébe 
utal. 

A tisztségviselők visszahívásának okai, különösen: 
- az Egyesület céljaival ellentétes tevékenység folytatása, 
- az Egyesület vezetése során, jogszabálysértő, az Alapszabály rendelkezéseivel el-

lentétes tevékenység folytatása, 
- a tagszervezet nevében nagy nyilvánosság előtt (sajtó, TV, rádió, stb.) olyan nyilat

kozat tétele, olyan vélemény hangoztatása, ami az Egyesület jó hímevét, társadal
. mi megítélést károsan befolyásolja. 

b) határozathozatal minősített, kétharmados többséggel: 
1. az Egyesület feloszlásának és 
2. más szervezettel történő egyesülésének kimondása, 
3. tag kizárása ügyében, másodfokon eljárva, 
4. az éves tagdíj összegének megállapítása. 

10. a) A határozatok nyilvántartása: 
A Közgyűlés és az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
A közgyűlésen meghozott határozatokat - az ülésekről készült jegyzőkönyvvel egye
zően - be kell vezetni a Közgyűlési Határozatok Könyvébe, illetve az Elnökségi Hatá
rozatok Könyvébe, amelyeknek a határozatokat az alábbiak szerint, tételesen kell tar
talmazniuk: 
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1) a határozat számát, sorszámát év/hó/nap megjelölésével, 
2) a határozat szó szerinti szövegét, 
3) a határozathozatal időpontját, 
4) a határozat hatályát, 
5) a határozathozatalban résztvevők nevét, a leadott szavazat, (igen, nem, tartózko

dott) megjelölésével. 

b) az érintettekkel való közlés nyilvánosságra hozatalának módja: 
A Közgyűlés és az Elnökség döntéseit a meghozatalt követő nyolc napon belül írás
ban kell eljuttatni az érintetteknek, megjelölve a végrehajtásért felelős személyt, a jog
orvoslat határidejét és módját. A határozatokat, azok jellegétől függően - figyelembe 
véve a vonatkozó adatvédelmi és személyiség-védelmi rendelkezéseketis-a VIli. fe
jezet 4. pontjában felsorolt médokon is közzékell tenni. 

11. Az Egyesület biztosítja, hogy a Határozatok Könyvébe, a közhasznúsági jelentésbe és 
az Egyesület működésével kapcsolatos irataiba bárki betekinthessen, a megtekintett 
iratokról - saját költségére - másolatot készíthessen. Az iratokba való betekintést 
előzetesen, írásban kell kérni, a megtekinteni kívánt iratkör megjelölésével. A betekin
tést- előzetes időpont egyeztetést követően, a legrövidebb időn belül - az Egyesület 
székhelyén biztosítja. Az Egyesület elnöke megtagadhalja a betekintést, ha az adott 
iratokba való betekintés bárki adatvédelmi, személyiségi jogát sérti. 

111/2. FEJEZET 

AZ ELNÖKSÉG 

1. Az Elnökség a Közgyűlés ülései között az Egyesület legfőbb vezető, operatív döntés
előkészítő, végrehajtó, ügyviteli, adminisztratív szervezete, amely a Közgyűlés határo
zatainak szellemében ellátja az Egyesület folyamatos működéséhez szükséges fel
adatokat. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. 

2. Az Elnökség öt fős testületének tisztségviselőit, az elnököt és az elnökség tagjait a 
Közgyűlés három éves időtartamra választja, a tisztségviselők korlátlan számú alka
lommal újraválaszthatók. 

3. Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévenként egyszer ülésezik. Az Elnökségi 
ülést az elnök hívja össze. Az üléseken az állandó bizottság(ok) tagjai tanácskozási 
joggal (szavazati jog nélkül) részt vehetnek. Az elnökség tevékenységéről évente egy
szer köteles beszámolni a Közgyűlésnek. Az elnökség ülései nyilvánosak, zárt ülés 
tartására kizárólag jogszabályi rendelkezés alapján kerülhet sor. Az elnökség bármely 
tagja - az ok és cél megjelölésével - írásban kérheti a Közgyűlés "rendkívüli ülésének" 
össze h ívás át. 

4. Az Elnökségi ülésekre szóló meghívónak tartalmaznia kell: az ülés helyét, idejét és 
napirendjét. A meghívét az ülés időponlja előtt legalább nyolc naptári nappal meg kell 
küldeni az Elnökség tagjainak. 

5. Az Elnökség akkor határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van, döntéseit 
egyszerű szótöbbséggel, ·nyílt szavazással hozza. 

6. Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 
a) döntés a rendes tagsági viszony keletkezéséről, döntés a rendes tag kizárásáról, 
b) tiszteletbeli tag felkérése, döntés tiszteletbeli tagság megszüntetéséről, 

4. oldal 



c) a Közgyűlés összehívása; 
d) az Egyesület vagyonának kezelése, 

· e) eseti, (ad hoc) bizottságok létrehozása, megszüntetése, 
f) az ügyvezető megbízása és felmentése, részére képviseleti jog adása, 
g) döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos ha-

táskörébe, · · 
h) illetve, amellyel a Közgyűlés megbízza. 

7. Az Elnökség feladatai: 
a) az Egyesület folyamatos működésének irányitása, szervezése, gondoskodva a 

Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, 
b) a tagság, társszervezetek és a munkaközösségek, valamint a bizottságok tevé-

kenységének koordinálása, 
c) az éves munkaterv előkészítése, 
d) az éves pénzügyi-gazdálkodási terv előkészítése, 
e) az Egyesület éves tevékenységéről és pénzügyi gazdálkodásáról szóló éves be-

számoló összeállítása, az Egyesület elé terjesztése, 
t) a közhasznúsági jelentés összeállítása, a Közgyűlés elé terjesztése, 
g) a Közgyűlés előkészítése, 
h) az Elnökség évente egyszer köteles tevékenységéről a Közgyűlésnek írásban be

számolni. 

8. Az elnök jogköre és feladatai: 
a) az Egyesület hivatalos képviselője, képviseli az Egyesületet hatóságok és más 

· szervek, személyek előtt, · 
b) gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek összehívásáról, 
c) vezeti a Közgyűlés és az Elnökség üléseit, 
d) felelős az Egyesület törvényes, az Alapszabály szerinti demokratikus működéséért, 
e) gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület alkalmazottai felett (e jogkört átru

házhaija), 
f) dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés, illetve 

más szerv hatáskörébe, 
g) elvégzi mindazon feladatokat, melyekkel a Közgyűlés megbízza, 
h) évente egyszer köteles tevékenységéről az Elnökségnek és a Közgyűlésnek írás

ban beszámolni. 

111/3. FEJEZET 

AZ ÜGYVEZETŐ 

1. Az Elnökség döntéseinek végrehajtásáról az Egyesület ügyvezetője gondoskodik. Az 
ügyvezetőt az Elnökség bízza meg, határozatlan időtartamra. 

2. Az ügyvezető az Egyesülettel áll munkaviszonyban, vele a munkaszerződést az elnök 
köti meg, felette a munkáltatói és irányítási jogokat az elnök gyakorolja. 
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IV. FEJEZET 

A TAGSÁGI VISZONY 

1. A tagsági viszony lehet: 
a) rendes tagság, · 
b) tiszteletbeli tagság. 

2. A rendes tagság: Az Egyesületnek azon természetes és jogi személyek lehetnek a 
tagjai, amelyek alapítóként elfogadták az Egyesület céljait és Alapszabályát, illetve 
amelyeket, a későbbiek során, kérelmük alapján az Elnökség az Egyesület tagjainak 
sorába felvesz. 

3. Az Egyesület jogi személy tagjai a jogaikat és kötelezettségeiket bejegyzett képviselő
ik útján gyakorolhatják, illetve teljesíthetik. A tagszervezet képviseletében a bejegyzett 
képviselő által írásban meghatalmazott személy is eljárhat. A meghatalmazásban a 
meghatalmazott jogkörét pontosan meg kell határozni (adott közgyűlésen való részvé
tel, adott feladat ellátása, stb.). 

4. A rendes tagsági viszony keletkezése: Az Egyesület alapító tagjai azok, akik jelen 
voltak az alakuló közgyűlésen, szavaztak a megalakulás kimondásáról és az Alapsza
bály elfogadásáról, valamint részt vettek a tisztségviselők megválasztásában. A ké
sőbbiek során a tagsági viszony a belépést elfogadó elnökségi határozattal keletkezik. 
A belépni kívánó természetes, vagy jogi személy "Belépési nyilatkozat" kitöltésével ké
ri felvételét az Egyesületbe. Az Elnökség a nyilatkozat átvételétől számított 30 napon 
belül határoz a felvételről és erről írásban értesíti a kérelmezőt. 

5. A rendes tagsági viszony megszűnése: 
a) a tagság megszűnik: 

- kilépéssel, 
- törléssel, 
- kizárással, 

b) a kilépni kívánó tag ezen szándékát írásban közli az Elnökséggel, aki törli a tagot 
az Egyesület tagjainak sorából, 

c) törölhető a tagság soraiból az a tag, aki/amely egy évig nem tesz eleget vállalt kö
telezettségeinek, az Egyesület tevékenységében nem vesz részt, nem fizeti a tagdí
jat és e kötelezettségeinek az Elnökség ismételt felszólítása ellenére 30 napon be
lül sem tesz eleget. A törlésről az Elnökség határozatot hoz, amit írásban közöl az 
érintett taggal. 

d) ki lehet zárni az Egyesületből azt a tagot, aki/amely tevékenységével az Egyesület 
érdekeit súlyosan sérti. 

Kizárási ok lehet különösen: 
- az Egyesület céljaival ellentétes tevékenység folytatása, 
- a tagszervezet nevében nagy nyilvánosság előtt (sajtó, TV, rádió, stb.) olyan nyilat-

kozat tétele, olyan vélemény hangoztatása, ami az Egyesület jó hírnevét, társadal
mi megítélést károsan befolyásolja. 

A kizárás alá vont tag garanciális jogait a kizárási eljárás során biztosítani kell. E kör
ben: 
- a kizárás alá vont tagot a kizárási eljárás megindításáról igazolható postai úton 

(tértivevény) értesíteni kell, 
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.., az értesítésben közölni kell a vele szemben felmerült kizárási oko(ka)t és fel kell 
. hívnia figyeimét arra, hogy a közöltekre az értesít~s kézhezvételétől számított 15. 
napon belül írásos észrevételt tehet, melyet az eljárás során figyelembe vesznek, 

:- a kizárásról szóló határozatot .igazolható postai úton (tértivevény) kell megküldeni 
. az érintettnek, 

- a határozatban.fel kell hívni a figyeimét a jelen Alapszabály VI. pontjában szabályo
zott jogorvoslati lehetőségekre. 

6. A rendes tagok jogai és kötelezettségei: 
a) a természetes személy rendes tagok személyesen, a jogi személy tagok pedig kép

viselőik útján índítványozási, tanácskozási, szavazati joggal részt vehetnek a Köz
gyűlésen, 

. b) a természetes személy rendes tagok személyesen, a jogi személy tagok pedig kép
viselőik útján a tisztségviselő választásában részt vehetnek és bármely tisztségre 
választhatók, 

c) részt vehetnek az Egyesület rendezvényein és tevékenységében, 
d) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat, 
e) tevékenységüket a jelen Alapszabállyal összhangban kell végezniük, az Egyesület 

érdekeit sértő tevékenységet nem folytathatnak, 
f) a tagoknak a Közgyűlés által megállapítandó összegű tagdíjat minden évben meg 

kell fizetniük. Az Egyesületi tagdíjat a tárgyév március hónapjának 31. napjáig kell 
az Egyesület pénztárába befizetni, vagy az Egyesület bankszámlájára átutalni. A 
tagdíj fizetésének elengedését vagy halasztását írásban kell kérni az ElnökségtőL 
Az a tag, aki/amely határidőre nem fizeti be a tagdíjat, illetve annak elengedését 
vagy halasztását sem kéri, a IV. fejezet 3. pont c. alpont szerinti szabályokkal töröl
hető az Egyesület tagjai közül. 

7. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet: Az a természetes személy aki azonosul és 
magáévá teszi az egyesület céljait. 

. . 
8. A tiszteletbeli tagsági viszony keletkezése: Az Egyesület tiszteletbeli tagjait az El-

nökség írásban kéri fel és a tiszteletbeli tagsági viszony ezen felkérés írásos elfoga
dásával jön létre. 

9. A tiszteletbeli tagsági viszony megszűnése: 
· a) a tiszteletbeli tagság níegszűnik: 

-lemondással, 
- a tiszteletbeli tag halálával, 
- tiszteletbeli tagsági viszony megszüntetésével. 

b) a tiszteletbeli tag ezen tagságról való lemondási szándékát írásban közli az Elnök
séggel, aki törli a tagot az Egyesület tiszteletbeli tagjainak sorából, 

c) meg lehet szüntetni az Egyesületbeli tiszteletbeli tagságát annak, aki szándékos, 
felróható magatartásával, tevékenységével az Egyesület érdekeit sérti, illetve az 
Egyesület tiszteletbeli tagjához nem méltó magatartást tanúsít. 

Megszüntetési ok lehet különösen: 
- az Egyesület céljaival ellentétes tevékenység folytatása, 
- olyan magatartás tanúsítása, nagy nyilvánosság előtt (sajtó, TV, rádió, stb.) olyan 

nyilatkozat tétele, olyan vélemény hangoztatása, ami az Egyesület jó hírnevét, tár
sadalmi megítélést károsan befolyásolja. 

10. A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei: 
a) indítványozási, tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, 
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b) részt vehet az Egyesület rendezvényein és tevékenységében, 
c) igénybe veheti az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat, 
d) tevékenységéta jelen Alapszabállyal összhangban kell végeznie, az Egyesület ér

dekeit sértő tevékenységet nem folytathat, ilyen magatartást nem tanúsíthat, 

V. FEJEZET 

NYILATKOZATOK, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 

1. Az Egyesület tisztségviselőinek a megválasztást követően írásban kell nyilatkozniuk 
- a magyar állampolgárságról, 
- arról, hogy nem állnak a közügyektől eltiltás hatálya alatt, 
Az összeférhetetlenségről való előzetes nyilatkozat a választhatóság előfeltétele, a fel
tételeknek meg nem felelő személy a tisztségre nem választható. 
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szerve
iet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be -
annakmegszűntét megelőző két évben Jegalább egy évig- vezető tisztséget, amely az 
adózás rendjéről szóló törvényszerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

2. Az Egyesület tisztségviselői, illetve az ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi 
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztséget 
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek. 

3. Az Elnökség és a Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a tag, illetve 
személy, aki, vagy akinek közvetlen hozzátartozója, (Ptk. 685. §. b. pont), és élettársa 
a határozat alapján: 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötend ő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem rninősül előnynek a közhaszn ú szervezet cél szerinti juttatásai kere
tében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, il
letve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

VI. FEJEZET 

JOGORVOSLAT 

1. Az Elnökség kizárást kimondó, illetve belépési szándékot elutasító határozata ellen -
annak kézhezvételétől számított - 15 napon belül az érintett szervezet fellebbezéssei 
fordulhat az Egyesület Közgyűléséhez. A fellebbezés tárgyában a Közgyűlés a soron 
következő ülésén határoz. 

2. Az Egyesület bármely szervének jogsértő határozatát bármely tag polgári perrel tá
madhatja meg a Fővárosi Bíróság előtt. 

VII. FEJEZET 

KÉPVISELET, ALÁÍRÁSI JOG 

1. Az Egyesület képviseletére az elnök önállóan - önálló aláírási joggal -jogosult. 
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2. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök és az elnökség egy má
. sik tagja, illetve az elnök akadályoztatása esetén az elnökség másik két tagja együtte
sen gyakorolja. 

VIli. FEJEZET 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA, A NYILVÁNOSSÁG 

1. Az Egyesület mint önálló jogi személy, vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért 
sajátvagyonával felel. Az Egyesület vagyana elsősorban a tagok által fizetett tagdí
jakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képző
dik. A tagok saját vagyonukkal - a tagdíj fizetési kötelezettségen túlmenően - nem fe
lelősek az Egyesület tartozásaiért. 

2. Az Egyesület végezhet vállalkozási tevékenységet és részt vehet vállalkozásban. Az 
Egyesület váilalkozási tevékenységet csak másodlagosan, közhasznú céljainak meg
valósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat. A gazdálkodás során el
ért eredményét nem osztja fel, azt csak a cél szerinti tevékenységre fordíthatja. 

3. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat 
ki. Vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű 
hitelt · nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel 
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 

4. Az Egyesület évente közreadja működésének módját, beszámolóit, a Közgyűlés és az 
Elnökség által hozott határozatokat, valamint az Egyesület által nyújtott cél szerinti 
szolgáltatásokat, a szolgáltatások igénybevételének módját, valamint a rendezvénye
ket az alábbi módokon teszi közzé: 
- az Egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán, 
- a Kutya című folyóiratban, 
-az Egyesület internetes honlapján, valamint 
- a szélesebb nyilvánosságot érintő információkat országos napilapban teszi közzé. 

IX. FEJEZET 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

1. Az Egyesület megszűnik: 
a) feloszlással, 
b) más társadalmi szervezettel történő egyesüléssel, 
c) feloszlatással, 
d) megszűnésének megállapításával. 
Az a) és b) pont szerinti megszűnés a Közgyűlés, a c) és d) szerinti a bíróság hatás
körébe tartozik. 

2. Az Egyesület megszűnése esetén vagyana a Közgyűlés által meghatározott, hasonló 
közérdekű célok megvalósítása érdekében tevékenykedő társadalmi szervezetre: tár
saságra, egyesületre, alapítványra vagy más szervezetre, illetve intézményre száll. 
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X. FEJEZET 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Az Egyesület működésére és az Alapszabályban foglalt rendelkezéseken kívül az Al
kotmány, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 
törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi ll. törvény és a társadalmi szervezetek 
gazdálkodási tevékenységéről szóló, vonatkozó jogszabályok, rendelkezések az irány
adók. 

2. Jelen módosított, kijavított Alapszabályt az Egyesület Közgyűlése a 2005. október 15. 
napján megtartott Közgyűlésén fogadta el. 

Budapest, 2005. október 15. 
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----------------------------------------------

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Budapest, X.ker. Szent László tér 29. 1475 

Ikt.sz. K/10/11/III. 
Ügyintéző: Budai Erika 
Telefon: 4338-378 

Címzett: Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola 
1108 Bp., Hangár u. 2. 

Tárgy: Bp. X., Hangár u., 42444/25 hrsz.-ú ingatlan közhasználatra átadottrésze 

HATÁROZAT 

A Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola (Székhelye/telephely: 1108 Bp. X., Hangár u. 2.; 
Adóigazolási száma: 18061842-1-42) Kérelmező részére, a Budapest Kőbányai Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező Bp. X. Ker., Hangár u. 2. sz., 42444/25 hrsz.-ú ingatlan közhasználatra átadott 
5000 m2 részének használatához hozzájárulak az alábbi feltételekkel: 

l. A közterületet a kérelmező kutyakiképző tevékenység és szabadidő sport tevékenység céljára 
használhatja. 

2. A közterület-használati hozzájárulás érvényességi ideje: 2011. január 01 - 2011. december 31. 
tartó határozott időre szól. 

3. A közterület-használatáért a kérelmező köteles az átengedett 5000 m2 terület után 132,- Ft/m2/év, az 
elfoglalt 5000 m2 után 660.000,- Ft/év, azaz hatszázhatvanezer forint közterület-használati díjat 
megfizetni. 
A díjat Használó két részletben köteles fizetni, a 2011. I. félév díját a határozat kézhezvételét követő 15 
napon belül, majd ezt követően a második félév díját június 30. napjáig kell a Budapest Kőbányai 
Önkormányzat költségvetési számlájára 11784009-15510000 befizetni (számlavezető OTP és 
Kereskedelmi Bank Rt önkormányzati fiók). A befizetés esekken vagy átutalással történik. 
A közterület-használati hozzájárulás érvényességi ideje alatt a díjat a közterület tényleges 
használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére 
tekintet nélkül meg kell fizetni. 

4. Egyéb feltételek: 
4.1. A közterület-használat érvényességi ideje alatt a kérelmező csak a 2. pontban meghatározott célra 

használhatja az l. pontban körülhatárolt területet. 
4.2. Kérelmező köteles a használatra átadott területet és annak környezetét folyamatosan tisztán, 

balesetmentesen, rendezett állapotban tartani a szükséges állagmegóvási, karbantartási munkákról 
gondoskodni, a munkavédelmi előírásokat élet- és balesetvédelmi szabályokat betartani. 

4.3. A használatba adott területen a tevékenység csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában 
előírt feltételek, előírások megvalósulása esetén folytatható. 

- A közterület használatára 
a kérelmező és a vele egy tekintet alá eső, a közterületet érintő tevékenységében résztvevők 
jogosultak. 

4.5. A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, valamint a díjfizetést igazoló bizonylatot a 
kérelmező köteles a helyszínen tartani és azt az ellenőrzésre jogosultak felhívására bemutatni. 

4.6. A jelen közterület-használati hozzájárulást harmadik személyre nem ruházhatja át a kérelmező (a 
jogosult). 
A közterület-használati hozzájárulás érvényességi ideje alatt hozzájárulásomat kell beszerezni ahhoz, 
hogy harmadik személy folytathassa a közterület-használatot 

4.7. A közterület-használati hozzájárulás érvényességének megszűnése, vagy a közterület-használati 
hozzájárulás visszavonása időpontjában a kérelmező köteles a használatba adott területen általa 
létesített (tulajdonába került) felépítményt kártalanítási igény nélkül elbontani, a területről elszállítani 
és a közterület eredeti állapotát saját költségén helyreállítani. 
Amennyiben ennek nem tesz eleget, költségére és veszélyére a közterület tulajdonosa végezteti el a 
bontási és helyreállítási munkákat. 
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4.8. A közterület-használattal összefüggésben felmerülő közmű szolgáltatások (víz-villany, stb.) 
rendelkezésre állásáról a kérelmezőnek kell gondoskodni, saját költségére, a szolgáltatókkal 
megkötendő szerződésekkel. 

5. A közterület-használati hozzájárulás megszűnése, visszavonása: 
5.1. A határozott időre szóló hozzájárulás érvénye megszűnik: 

a 3. pontban meghatározott idő elteltével; 
5.2. A közterület további használata - kérelemre - csak új közterület-használati hozzájárulás birtokában 

folytatható. 
5.3. Nem adható egy éven belül, ismétlődés esetén három éven belül annak, aki a X. kerület 

közigazgatási területén engedély nélkül vagy attól eltérően használt közterületet, és ezt a 
tényt a közterület-használat ellenőrzésére jogosult szervek (személyek) megállapították. 

5.4. Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás érvényessége 
- ha a jogosult bejelenti, hogy felhagy a közterület használatával 
- ha a közterületen folytatott tevékenységre a jogosultat felhatalmazó okirat érvényét veszíti, vagy jogi 

személy esetében jogutód nélküli megszűnés következik be 
- ha a közterület használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása így rendelkezik 

5.4. Ha a kérelmező közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmének elbírálása időpontjában előre 
nem látható, de a tulajdonosi hozzájárulás érvényességi ideje alatt bekövetkező üzemzavar, vagy 
veszélyhelyzet elhárítás, továbbá egyéb közérdeket képviselő ok miatt a közterületre az 
Önkormányzatnak szüksége van, a közterület-használati hozzájárulás visszavonható. 
A közterület-használati hozzájárulás a 5.1., 5.2., 5.3 pontokban előírtakra tekintet nélkül visszavonásra 
kerül, ha a jogosult a jelen határozatban 1-5. pontig felsorolt kikötéseket nem tartja be. 

5.6. A közterület-használati hozzájárulás bármely okból történő megszűnése, megszűntetése, 
visszavonása eseteiben, a közterület tulajdonosával (Budapest Kőbányai Önkormányzat) szemben 
semmilyen jogcímen nem érvényesíthető kár-, vagy kártérítési igény. 

6. A közterület tényleges használatba vételének feltétele: 
A kérelmező az 1. pont szerinti közterület tényleges használatára - a terület használatbavételére -
akkor jogosult, ha teljesítette a 4. pont szerint meghatározott 330.000,- Ft fizetési kötelezettségét. 
Amennyiben a kérelmező a jelen határozattal szemben jogorvoslati eljárást kezdeményez, a közterület 
tényleges használatba vételére a jogorvoslati eljárás jogerős lezárulásának időpontjában kerülhet sor. 

7. Jogellenes közterület-használat 
7.1. Jogellenes közterület-használat valósul meg, ha: 

- a közterület használója nem rendelkezik közterület-használati hozzájárulással 
- a használatba adott területet meghaladó mértékű területet vesi igénybe a használó 
- a közterület hozzájárulás érvényessége bármely okból megszűnt és ennek ellenére tovább folyik 

a közterület használata 
7.2. A jogellenes közterület-használat mindaddig fennáll, amíg a használó a közterületet nem hagyja el, 

az eredeti állapotot nem állítja helyre. 
7.3. A jogellenes közterület-használat időtartamára a használó köteles közterület-használati díjat fizetni, 

mely a rendes díj tízszeres mértékében is megállapítható. 

Jelen határozat ellen, e határozat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének címzett, 5.000,- Ft névértékű illetékbélyeggel ellátott 
fellebbezésseilehet élni. 
A fellebbezést a Polgármesteri Hivatal Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztályához kell benyújtani. 

INDOKOLÁS 

A Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmét elbírálva az 
Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló Budapest 
Kőbányai Önkormányzat 5/2007. (II.l6.) sz. önkormányzati rendelete 3. § (l) bekezdése értelmében 
megállapítottam, hogy a kérelmezett közterület használatba adásának, a tulajdonosi hozzájárulás 
megadásának nincs akadálya, a rendelkező részben foglalt feltételekkel, kikötésekkeL 
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A döntés meghozatala során a figyelembe vettem a fővárosi közterületek használatáról és a közterültek 
rendjéről sióló Budapest Főváros Közgyűlésének többször módosított 59/1995. (X.20.) Főv. Kgy. rendelete 7. 
§-ának elöírásait, továbbá megállapítottam, hogy a kérelmezett közterület és az ott folytatni kívánt 
tevékenység nem esik a fent már hivatkozott helyi rendelet - 5/2007. (II.16.) sz. önk. rend. - 2. § (3) 
bekezdésében felsorolt tilalmak hatálya alá. 
A 3. pontban előírt, fizetendő közterület-használati díj mértéke az 5/2007. (II.16.) sz. önkormányzati rendelet 
2. sz. mellékletének 13. jelű díjtételeszerint került megállapításra. 

A rendelkező reszben kikötött valamennyi feltétel jogszerűsége a többször módosított 59/1995. (X.20.) Főv. 
Kgy. rendelet és a Budapest Kőbányai Önkormányzat 5/2007. (11.16.) sz. önk. rendeletére alapozott. 

A KET. 72. § (1) bek. ee) panijában foglaltaknak megfelelöen az ügyintézési határidő leteltének napja: 2011. 
január 21. 

A jogorvoslat lehetőségéta helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. V. 11.§ (2) bekezdése, valamint a 
közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló 2004. évi CXL. tv. 99. § (l) bekezdése biztosítja. 

A fellebbezési illeték mértékének meghatározására az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) 
bekezdése alapján került sor. 

B u d a p e st, 2011. január 26. 
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