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Füzesabonyi Természetbarát Egyesület
Alapszabálya
Az elmúlt időszakban történt jogi környezetváltozás figyelembevételével, 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 rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alapító közgyűlés alapszabályát
hatályon kívül helyezik és helyette az alábbi egységes tartalommal rendelkező alapszabályt
fogadták el:
1. §
Az egyesület adatai

1.1. az egyesület neve: Füzesabonyi Természetbarát Egyesület,
1.2. az egyesület székhelye: 3390 Füzesabony, Tárkányi út 4.
1.3. az egyesület rövidített neve: Füzesabonyi TBE,
1.4. az egyesület idegen nyelvű elnevezése: Rambler’s Association Füzesabony
2. §
Az egyesület célja, tevékenysége

2.1. az egyesület célja: a lakosság egészségének és egészséges környezetének megőrzése, a
természetjárás és a környezetvédelem technikai és szervezési feltételeinek segítése, a
fejlesztési célkitűzések meghatározása, elérésük segítése.
.
2.2 az egyesület tevékenysége: gyalogos turista tevékenység a természetjárás, a
teljesítménytúrázás és rokon tevékenység - különösen, hegymászás, kerékpáros túrázás,
sítúrázás, vízi túrázás és az ifjúsági turizmus - továbbá a honismereti célú országjárás,
valamint a zarándok turizmus.
2.3. az egyesület céljának megfelelően az alábbi közhasznú tevékenységet fejti ki:
2.3.1. egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezetegészségügy 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§
2.3.2. közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő
közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása; 1991.évi XX. tv. 121. §.
2.3.3. a nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetőé tétele 2001. évi LXIV. tv. a kulturális
örökség védelméről 61/B § (3)
2.3.4. a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretes
oktatása 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1)
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2.3.5. a közterület tisztántartásával és lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok, 1991. évi
XX. tv. 21.§
2.3.6. az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása, feltételeinek megteremtése; a
gyermek és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok
sportjának támogatása 2004. évi I. tv.49.§.

2.4. az egyesület alapfeladatai:
2.4.1. szolgáltatásnyújtás tagjainak, a közhasznú tevékenység keretében a szabadidősport, az
egészségmegőrzés és a rekreáció területén vonatkozó jogszabály által érintett személyi
körnek:
2.4.2. együttműködés a természetjárást is érintő kérdésekben más civil szervezetekkel,
2.4.3. természetjáró rendezvények, így különösen túrák, táborozások, versenyek szervezése,
2.4.4. a természetjáró létesítmények kialakítása,
2.4.5. a jelzett turista útvonal-hálózat fenntartásának elősegítése, turista útvonal létrehozása
2.4.6. a túravezetők és más természetjáró szakemberek képzésének és továbbképzésének
szervezése,
2.4.7. nyilvántartások (így különösen tagság, természetjáró szakemberek, önkéntesek,
vállalások) vezetése, a nyilvántartási rendszer alapján adatszolgáltatás az állami információs
rendszernek,
2.4.8. működésének és feladatellátásának támogatása, ennek érdekében, források elosztása,
2.4.9. a környezet- és a természetvédelem érdekeit szolgáló törekvések támogatása,
szervezett, gyakorlati tevékenységgel történő hozzájárulás az élő és élettelen természeti
értékek védelméhez, valamint környezetvédelmi feladatok ellátásához,
2.4.10. közreműködés a természetjáró szakirodalom, térkép és szaksajtó fejlesztésében és
terjesztésében,
2.4.11. a természetjárás céljainak, lehetőségeinek propagálása.
3. §
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok
3.1. az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesület közhasznú
szolgáltatásaiból.
3.2. az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt
3.3. az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen
alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem
veszélyeztető módon végez.
3.4. az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen
alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
3.5. az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának
nyilvánosságát a www.facebook.com internetes honlapján, az egyesület székhelyén
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elhelyezett hirdetőtáblán biztosítja
3.6. az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év május 31. napjáig az
egyesület székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi.
3.7. az egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény
alapján nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a
saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó
igényeket írásban, az egyesület elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség
az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását az egyesület székhelyén, az igény
bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani a kérelmező számára.
4. §
A vagyoni hozzájárulás

4.1. az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek.
4.2. a tagdíj éves összege diákoknak: 1000. Ft, nyugdíjasoknak: 1500 Ft, aktív korúaknak
2400 Ft, legkésőbb minden év március 31. napjáig kell egy összegben, az egyesület
házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján kell megfizetni.
4.3. az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan
számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt
követően legkésőbb minden év március 31. napjáig köteles az egyesület házipénztárába
vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.
5. §
A tagság
5.1. az egyesület tagjává olyan természetes személy válhat aki:
5.1.1. írásban nyilatkozik a belépési szándékról,
5.1.2. elfogadja az egyesület céljait,
5.1.3. az alapszabályban foglalt kötelezettségek teljesítését vállalja,
5.1.4. a belépési kérelem elfogadásáról az elnökség határoz,
5.1.5. az elnökség a belépés elfogadásáról vagy elutasításáról a belépni szándékozót 30 napon
belül igazolható módon értesíti,
5.1.6 a tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
6. §
A tagsági jogviszony megszűnése
6.1. a tagság megszűnik, ha a tag az egyesületből kilép.
6.1.1. a kilépésről írásban kell nyilatkozni,
6.1.2. a kilépésről szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni,
6.1.3. a tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján
szűnik meg.
6.3. a tagot a nyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell:
6.3.1. halála esetén,
6.3.2. kizárása esetén,
6.3.2.1. az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai
4

közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
6.3.2.2. a kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség
folytatja le.
6.3.2.3. a kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a
figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés
megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza.
6.3.2.3. az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag
képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni
és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.
6.3.2.4. az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától
számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
6.3.2.5. kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől
számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.
6.3.2.6. a közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel dönt.
6.3.2.7. a közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül
írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.
6.4. a tagot a nyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíj hátralék miatt akkor kell törölni,
ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék
megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el,
6.4.1. Az elnökség törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal.
6.4.2. Ha tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül törlik, tagsága az
egyesületben megszűnik.
7. §
A tagok jogai
7.1. az egyesület tagja:
7.1.1. a közgyűlésen részt vehet,
7.1.2. a közgyűlésen szavazhat,
7.1.3. ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz – az egyesület bármely tisztségére
választható,
7.1.4 a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet,
7.1.5. a közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet,
7.1.6. jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait.
7.1.7. az egyesület irataiba betekinthet
7.1.8. a tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja.
7.1.8.1. a képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati
formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés
kezdetén átadni.
7.1.9. a közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.
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8. §
A tagok kötelezettségei

8.1. az egyesület tagja köteles tagdíjat fizetni,
8.2. az egyesület tagja köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit,
8.3. az egyesület tagja köteles betartani a közgyűlés határozatait,
8.4. az egyesület tagja köteles betartani az elnökség határozatait,
8.5. az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását, az
egyesület tevékenységét.
8.6. köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.
8.7. a tagok – tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásáért saját vagyonukkal nem
felelnek
8.8. a tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak
9. §
Az egyesület szervei

9.1. az egyesület legfőbb szerve tekintetében:
9.1.1. az egyesület legfőbb döntéshozó szervének a megnevezése a közgyűlés.
9.1.1.1. A közgyűlés az egyesület tagjaiból áll.
9.1.2. közgyűlés kizárólagos hatásköre:
9.1.2.1. döntés az alapszabály elfogadásáról,
9.1.2.2. döntés az alapszabály módosításáról,
9.1.2.3. döntés az egyesület megszűnéséről, más egyesülettel való egyesülésről és a
szétválásról,
9.1.2.4. döntés az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztásáról és
visszahívásáról,
9.1.2.5. döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági
melléklet elfogadásáról,
9.1.2.6. döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról,
9.1.2.7. döntés az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezetésnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésnek – elfogadásáról,
9.1.2.8. az egyesület költségvetésének elfogadása,
9.1.2.9. vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
az egyesülettel munkaviszonyban áll,
9.1.2.10. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt,
9.1.2.11. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és más egyesületi
szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
9.1.2.12. végelszámoló kijelölése.
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9.1.2.13. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe
utal.
9.1.3. Közgyűlés összehívása:
9.1.3.1. évente legalább egyszer össze kell hívni,
9.1.3.2. az elnökség hívja össze,
9.1.3.3. a meghívót a közgyűlés kezdő napját 30 nappal megelőzően kell a tagoknak
bizonyító erejűen megküldeni,
9.1.3.4. biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a
közgyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek,
9.1.3.6. a közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét,
idejét és a javasolt napirendi pontokat.
9.1.3.7. a napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni,
hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.
9.1.3.8. a meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a
megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a
megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes lesz.
9.1.3.9. a közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott
esetekben korlátozható.
9.1.3.10. a közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell
hozni
9.1.3.11. a közgyűlést össze kell hívni:
9.1.3.11.1. ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
9.1.3.11.2. ha az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni,
9.1.3.11.3. ha az egyesület tagjainak legalább egy tizede az ok és cél megjelölésével kéri,
9.1.3.11. a közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a közgyűlés meghívójában
szerepel.
9.1.4. ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul
az ülés megtartásához.
9.1.5. a döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

10. §
A közgyűlés határozatképessége, döntési rendje
10.1. a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagság több mint a fele részt vesz,
10.2. döntéseit a jelen lévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza,
10.3. a 10.2. ponttól eltérően titkosan, írásbeli szavazással dönt,
10.3.1. az elnökség tagjainak megválasztásáról,
10.4. az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a
két kérdésről egyszerre kell határozni,
10.5. a közgyűlés levezető elnököt, szavazatszámláló bizottságot, jegyzőkönyvvezetőt és a
jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot megválasztja.
10.6. a közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két
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jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a
döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát
10.7. a határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
10.7.1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
10.7.2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
10.7.3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
10.7.4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
10.7.5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
10.7.6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
10.7.7. a közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
10.7.7.1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
10.7.7.2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
10.7.8. nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
11. §
A közgyűlés határozatképessége, döntési rendje
11.1. az alapszabály 10.2. pontjától eltérően meghatározott szavazati arány:
11.1.1. az alapszabály módosításához
11.1.1.1. az összes tag több mint fele, szükséges
11.1.1.2. az alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbsége
szükséges
11.1.3. az egyesület megszűnésének elhatározásához
11.1.3.4. az összes tag háromnegyedes szótöbbsége szükséges.
11.1.4. az elnökség valamely tagjának visszahívásáról a tagok legalább 10 %-ának
indítványára határozhat, ha az elnökség tagja az elnökség céljaival ellentétes tevékenységet
folytat.
11.1.4.1. az elnökség valamely tagjának visszahívásához az összes tag több mint felének
akarata szükséges,
11.1.5. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági
melléklet elfogadásához az összes tag több mint a felének akarata szükséges.
11.1.6. az alapszabály rendelkezése a határozatok közlése tekintetében:
8

11.1.6.1. a közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az
érintett tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható
módon
11.1.6.1. az egyesület székhelyén, a tagok által hozzáférhető helyen történő kifüggesztéssel,
11.1.6.2. az egyesület honlapján való közzététellel,
11.1.6.3. a tag által erre a célra megadott e-mail címére történő megküldésével.
12. §
Az alapszabály rendelkezései a megismételt közgyűlés tekintetében:
12.1. akkor lehet tartani, ha a közgyűlés nem határozatképes,
12.2. kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg,
12.3. a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás
jogkövetkezményeit és a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza,
12.4 az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjára lehet összehívni,
12.5. egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról és megszűnéséről csak
akkor határozhat, ha azon a tagok több mint a fele részt vesz.
13. §
Az elnökség
13.1. az ügyvezetés megnevezése: elnökség.
13.2. az elnökség tagjait a közgyűlés választja, öt évre
13.2. elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételeket teljesíti, és nem esik
kizáró ok alá.
13.3. tagjai:
13.3.1. a közgyűlés által választott elnök,
13.3.2. a közgyűlés által választott alelnök,
13.3.3. a közgyűlés által választott egy elnökségi tag.
13.4. az egyesület vezető tisztségviselői:
13.4.1. az egyesület elnöke: Somogyi Imre György, an: Oláh Margit, 3390 Füzesabony,
Tárkányi út 4.
13.4.2. az egyesület alelnöke: Federics Lajosné, szn: Bodnár Margit, an: Mezei Margit, 3390
Füzesabony, Dózsa György út 1.
13.4.3. az egyesület elnökségi tagja: Salamon István, an:Kis Katalin, Mezőtárkány,
Dobó utca 12.
13.5. az elnökségi tagság megszűnése:
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13.5.1. a tisztségről való lemondással,
13.5.1.1 a lemondást az elnökség ülésén kell bejelenteni, jegyzőkönyvben rögzíteni kell, vagy
13.5.1.2. a lemondást írásban, igazolható módon kell közölni az elnökkel,
13.5.2. visszahívással,
13.5.3. a határozott idő lejártával,
13.5.4. ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága – annak lejáratát
megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg
megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól,
13.5.5. törvényben meghatározott ok bekövetkezte:
13.5.5.1. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével
13.5.5.2. nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
13.5.5.3. nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk.
61.§ (2) bek. i) pont).
13.5.5.4. 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.
13.5.5.5. a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
13.5.5.5.1. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
13.5.5.5.2. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel,
13.5.5.5.3. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
13.5.5.5.4. amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte
13.5.5.6. nem lehet
vezető tisztségviselő ha cselekvőképességének a tevékenysége
ellátásához szükséges körben korlátozva van
13.5.5.7. a vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
13.5.6. a vezető tisztségviselő halálával
13.6. az elnökség díjazása tekintetében:
13.6.3. ingyenes.
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14. §
Az elnökség feladatai, döntési rendje:
14.1. az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a
közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe,
14.2. az elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott
esetekben korlátozható.
14.3. az elnökség határozatképes, ha azon legalább két tag részt vesz, két elnökségi tag
jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.
14.5 az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
14.6. a határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
14.6.1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
14.6.2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
14.6.3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
14.6.4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
14.6.5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
14.6.6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
14.7. az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján:
14.7.1 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
14.7.2 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
14.8. nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás. 14.9. az elnökség tevékenységéről éves beszámolót készít.
15. §
Az alapszabály rendelkezései az elnök tekintetében:
15.1. az elnökséget bármikor, de félévente legalább egyszer – írásban igazolható módon össze
kell hívnia,
15.2. össze kell hívnia az elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az
elnökség hatáskörébe tartozik.
15.3. az elnök feladatai különösen:
15.3.1. képviseli az egyesületet,
15.3.5. kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol,
15.3.7. kezeli az egyesület iratait, kiadási és bevételi bizonylatait,
15.3.8. vezeti az egyesület tagnyilvántartását,
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15.3.9. vezeti a határozatok tárát és őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet,
15.4. az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.
15.5. az elnöknek az intézkedéseit a közgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően kell
megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban kell megtenni,

16. §
Az alapszabály rendelkezései a határozathozatal rendje tekintetében:
16.1. az egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni,
16.2. a jegyzőkönyvet az elnökségi ülés esetén az elnökség tagjai, taggyűlés esetén a levezető
elnök és az egyesület két erre kijelölt tagja írja alá,
16.3. az elnökség és a közgyűlés döntéseit határozatba foglalja,
16.4. a határozatokat a határozatok tárában kell nyilvántartani vagy azokat tartalmazó
jegyzőkönyvben kell őrizni.
16.5 az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tagokkal a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
17. §
Az alapszabály rendelkezése az egyesület képviselete tekintetében.
17.1. az egyesületet az elnök önállóan képviseli.
18. §
Az alapszabály rendelkezései az egyesület vagyona, gazdálkodása körében:
18.1. az egyesület tagdíjának mértékét az elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg,
18.2. az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik,
18.3. az egyesület az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott
beszámolóját az elnök készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el,
18.4. az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági
vállalkozási tevékenységet végezhet
18.5. gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratban
meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania
18.6. vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végezhet
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18.7.Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja föl a
tagjai között és a tagok részére nyereséget nem jutathat
18.8. az egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek
közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az
egyesület által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő
juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
18.9. az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
18.9.1. közgyűlése arról dönt
18.9.2. arra jogosult szerv megszünteti
18.9.3. az egyesület taglétszáma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt
18.10. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a fenn maradó vagyona a Nemzeti
Együttműködési Alapot illeti meg.
19. §
Az alapszabály egyéb rendelkezése:
19.1. az egyesület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet
készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni
19.2. az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény és az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései
irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.
19.3. ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökséget bármely elnökségi tag
összehívhatja,
19.4. a jegyzőkönyvnek – ha a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba –
tartalmaznia kell az üléseken elfogadott határozatok pontos szövegét.
20.§
Nyilvános dokumentumok
20.1. a közgyűlés és az elnökség határozatai
20.2. éves gazdasági beszámoló
20.3. közhasznúsági jelentés
20.4 a nyilvános dokumentumokba bárki betekinthet és arról, vagy annak részleteiről az iratok
hozzáférési helyén, saját költségére másolatot készíthet
20.5.A nyilvános dokumentumok őrzése azokhoz való hozzáférés biztosítása az egyesület
elnökének feladata
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