TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS
Tetovált Angyalok – Civil Társaság

Amely létrejött alulírott helyen és időpontban Tetovált Angyalok Civil Társaság Társasági
Szerződésének egységes szerkezetbe foglalása céljából a Társaság tagjai között az alábbiak
szerint.
1. A Civil Társaság cégneve:
Tetovált Angyalok Civil Társaság

A Társaság angol neve: Tattooed Angels Civil Society

2. A Társaság székhelye és telephelye:
A Társaság székhelye és postacíme: 2484 Gárdony – Agárd Tél utca 91.

3. Elérhetősége:
Honlapja: www.tetovaltangyalok.hu
Telefonszáma: +36-30-319-3560

4. A társaság tagjainak neve és címe:
Buczkóné Fehér Rita (ügyvitelre kijelölt tag)
Buczkó Balázs
Czene Várkonyi Csilla (adománygyűjtés, rendezvényszervezés)
Dékány Patrícia
Földvári Emese Dorottya
Pénzes Lilla
5. A Társaság működésének időtartama: határozatlan

6. A Társaság tevékenységi körei:
A Társaság főtevékenysége:
Idősek otthona és rehabilitációs központ létrehozása kutyák számára

A Társaság valamennyi tevékenységi köre:













Menhelyek, gyepmesteri telepek tehermentesítése azáltal, hogy a Társaság vállalja a
tíz évnél idősebb vagy viselkedési problémákkal küzdő átvételét,
Idősödő kutyáknak családi légkör teremtése, illetve lehetőség szerint örökbeadása,
Viselkedési problémákkal küzdő kutyák rehabilitációja, szocializációja, majd
lehetőség szerinti örökbeadása,
Országos inkubátor program kidolgozása – kijelölt helyekre olyan inkubátorok
kihelyezése, ahová felelősségre vonás nélkül elhelyezhetőek a nem kívánt alomból
származó vagy talált kölyökkutyák,
Érzékenyítő programok, előadások, napközik, táborok szervezése gyerekek részére,
ehhez együttműködő kapcsolat kialakítása az iskolákkal országos szinten,
Országos akciók szervezése a felelős állattartás tudatosítása, valamint az állatkínzásos
esetek visszaszorítása érdekében,
Ingyenes ivartalanítási, oltási akciók szervezése országosan, ennek megvalósításához
együttműködő kapcsolatok kialakítása állatorvosokkal, állatkórházakkal,
„Kutyasimogató” programok szervezése idősotthonok, nyugdíjas klubok részére,
Idős, rászoruló emberek kutyájuk ellátásában,
Nemzetközi kapcsolatok kiépítése az örökbefogadási esélyek növelésére,
Etikus, kulturált kutyás közösség kialapítása Magyarországon.

7. A civil társaság vagyona:
A felek a Civil Társaságot vagyoni hozzájárulás nélkül hozzák léte / 2011. évi CLXXV.
törvény 5/A. § (2) /.

8. Közgyűlés:
A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve.
A Közgyűlést az ügyvezető szükség szerint, de legalább évente egyszer hívja össze.
A Közgyűlés helye – hasonlóan a megismételt Közgyűlés helyéhez – csak a Társaság
székhelye lehet, kivéve, ha annak máshol történő megtartásához valamennyi tag kifejezetten
hozzájárult.

8./1. Rendelkezések a Közgyűlés határozatképességéről:
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele a szavazásban részt vesz. A
Közgyűlés minden tagjának egy szavazata van. A Közgyűlés a döntéseit a jelen lévő tagok
többségének egyetértésével hozza meg.

8./2. A Közgyűlés határozata:
A felek a jelenlegi Társasági szerződéssel megállapodnak abban, hogy a Közgyűlés minden
kérdésben csak egyhangú határozattal dönthet. Egyhangú határozat hiányában úgy kell
tekinteni, hogy a határozati javaslatot a Közgyűlés elvetette.

9. Ügyvezető:
Buczkóné Fehér Rita (szül.:Törökszentmiklós 1984.11.26. an.: Nagy Mária, lakik: 2484
Gárdony-Agárd Tél utca 91.). Az ügyvezetői megbízás határozatlan időtartamig szól. Az
ügyvezető önállóan jogosult a Társaság képviseletére. Önállóan képviseli a Társaságot
harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróságok és más hatóságok előtt.

10. A Civil Társaság tagjainak felelőssége, a tagság megszűnése:







A társasági tevékenységből eredő tartozásokért, illetőleg az ilyen tevékenységgel
okozott károk megtérítéséért harmadik személyekkel szemben a Tagok felelőssége
egyetemleges, kivéve a Tag jogsértő tevékenységéből eredő hátrányokat, mert ebben
az esetben a jogsértő Tag felelőssége önálló.
A polgári jogi társaságra vonatkozó szabályokat kell rá alkalmazni (azzal az eltéréssel,
hogy az ügyvitelre kijelölt tag kivételével a tagságot bármely tag azonnali hatállyal
felmondhatja)
Valamely tag halála, jogutód nélküli megszűnése vagy rendes felmondás esetében a
megmaradó tagok a társaság tovább folytatását határozhatják el.
Azonnali hatályú felmondás esetében a társaságot nem lehet tovább folytatni, az ezzel
ellenkező megállapodás semmis.

11. A Civil Társaság megszűnése:
A társaság megszűnik:
a) ha tagjainak száma egy főre csökken, vagy a Civil Társaság tagjai egyhangú
döntéssel, megszüntetik.
b) ha célját megvalósította vagy a cél megvalósítása többé nem lehetséges,
c) valamely tagjának halálával, illetőleg jogutód nélküli megszűnésével, rendes
felmondással, kivéve, ha a tagok a társaságot tovább folytatják,
d) azonnali hatályú felmondással,
e) a társaság közös elhatározással való megszüntetéssel.

12. A jelen Társasági Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 2013. évi V. törvény
(Ptk.) és a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

13. Záradék: jelen írásba foglalt Civil Társasági Szerződés elektronikus változatát zárt
körben webes felületen az Alapító Tagok közzé teszik, azzal, hogy az Alapító Tagok személyi
adatai - név és e-mail cím megadásán kívül - nem jelennek meg.
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