
EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA
EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Tekintettel  a  2011.  évi  CLXXV.  törvény  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi CLXXXI. törvény a 
civil  szervezetek  bírósági  nyilvántartásáról  és  az  ezzel  összefüggő  eljárási  szabályokról, 
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a 
közhasznúság egyes kérdéseiről, valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
szabályozásaira a Veszprémi Törvényszékhez benyújtott  „Egyesület  Alapszabálya egységes 
szerkezetben” a szövegezését az alábbiak szerint állapította meg:
Az  Alapítók  az  egyesülési  jogról,  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek 
működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.évi  CLXXV,  valamint  a  2013évi.  V.  törvény 
alapján módosítják a Balatonfűzfői Horgász Egyesület Alapszabályát.

A Balatonfűzfői Horgász Egyesület 2015. január 8-i rendkívüli küldöttgyűlésén az 1./2015 sz. 
határozatával, az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt fogadta el, figyelembe véve 
a Veszprémi Törvényszék 2014.december 01-i hiánypótlást elrendelő végzését. 

I. 
Az Egyesület adatai

1./ Az Egyesület neve: Balatonfűzfői Horgász Egyesület
2./ Az Egyesület székhelye: 8175 Balatonfűzfő, Tölgyfa u. 6.
3./ Levelezési címe: 8175 Balatonfűzfő, Tölgyfa u.6.
5./ Az Egyesület működési területe: Balatonfűzfő
6./ Cél szerinti besorolás: sport, érdekvédelem
7./ Megyei nyilvántartási száma: 16
8./ Országos nyilvántartási száma: 19/01/000016
9./ Eljáró bíróság neve: Veszprémi Törvényszék
109./ Határozat száma: Pk.70 16/1989/1
11./ Jogerőre emelkedés dátuma: 1989. június 6.

II.
Az Egyesület célja és feladatai

1. Az Egyesület célja:
Az  Egyesület  közhasznú  tevékenységei  keretében  az  alábbi  önkormányzati  közfeladatok 
ellátását segíti
-A településen élő vagy a településhez más szállal  kötődő személyek összefogása a  sport 
horgászat feltételeinek biztosítása érdekében. Az Egyesületbe tömörült tagok érdekképviselete 
a horgászattal, halászattal kapcsolatos kérdésekben
2004.évi I.tv. a sportról 49 §
-Kapcsolatot  építeni  a  helyi  önkormányzattal,  a  Balaton  érdekében  tevékenykedő 
szervezetekkel.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13§ (1) 11.19.
-A  természet  szeretetének  és  védelmének,  a  horgászati  szabályok  betartásának,  etikus 
horgászmagatartás kialakításának elősegítése a horgászok és környezetük körében.
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A tagok  gyermekei,  valamint  a  fiatalok  körében  utánpótlást  nevelni;  őket  az  egészséges 
életmódra a természet szeretetére oktatni, horgászatnak megnyerni és felkészíteni.
1997. évi CLIV tv. az egészségvédelemről
A településen a horgászturizmus valamint a vízi sporttal kapcsolatos tevékenység fellendítése.
273/2008.9030. Kt.hat.
-Támogatja, és aktívan részt vesz a lakosság önszerveződő közösségeinek munkájában, erősíti 
a település önfenntartó képességét
Balatonfűzfő Város Civil Koncepciója. 294/2004.(10.26.)
2011. évi CLXXXIX. Tv.6.§ a)-b).
-Kulturális  tevékenység  keretében  közérdeklődésre  számot  tartó  előadások,szervezése. 
Iskolások részére vetélkedők, előadások szervezése.  Madarak és Fák Napja,  Horgássz! Ne 
drogozz! Rendezvények
- Az Egyesület működéséhez-tevékenységéhez hozzátartozik a terület, csónakok  bérbeadása.

- A szervezet működési támogatást nyújthat tagszervezetein kívül, más civil társaságoknak, 
civil szervezeteknek, támogatási szerződés alapján.

2. Az  Egyesület  céljának  megvalósítása  érdekében  együttműködik  minden  állami, 
társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és civil szövetséggel, amelyek 
segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

3.  Az  Egyesület  gazdasági  tevékenységet  csak  közhasznú  céljainak  megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodással elért eredményét nem 
osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységének ellátására fordítja.

4. Az Egyesület által nyújtott közhasznú szolgáltatásból tagjain kívül más is részesülhet. 
Meghirdetés az Egyesület honlapján, a Fűzfői Hírlapban és a város honlapján.

III.
Az Egyesület tagsága

1. Az  Egyesület  tagja  lehet  az  a  természetes  személy,  aki  elfogadja  az  Egyesület 
Alapszabályát a Házirendet magára nézve kötelezőnek tartja, belépési nyilatkozatával vállalja, 
hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat.
A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Elnöksége dönt.

Az Egyesület tagjának jogai:
- Jogosult részt  venni  az  Egyesület  tevékenységében  és  rendezvényein,  továbbá  a 

Közgyűlés, Küldöttgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat 
tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;

– Magánszemély  tag  csak  személyesen  vehet  részt  az  Egyesület  tevékenységében, 
Közgyűlés, Küldöttgyűlés határozatainak meghozatalában

– a tag ajánlásokat tehet, az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
– felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon 
belül köteles választ adni;
– választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve 
tisztségeire;
– indítványt tehet a Közgyűlés, Küldöttgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
– betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;
– a  tagok,  küldöttek  egyharmada  írásban  ok  és  cél  megjelölésével  rendkívüli 
Közgyűlést, Küldöttgyűlést és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.
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-  A tagok a tagdíjfizetésen túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
2. Pártoló  tag  lehet  minden  olyan  természetes  személy,  jogi  személy,  valamint  jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint 
anyag eszközökkel vagy egyéb módon hathatósan támogatja az Egyesület működését céljai 
elérése érdekében. 
2.1 A pártoló tagot az Elnökség veszi nyilvántartásba. 
2.2 A pártoló tag az Egyesület munkájában tanácskozási joggal részt vehet.
3. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint 
részt  venni  az Egyesület  munkájában,  elősegíteni  a  kitűzött  célok megvalósítását,  tagdíjat 
megfizetni, melynek mértékét és rendjét a Közgyűlés, Küldöttgyűlés állapítja meg.

IV.
A tagsági viszony megszűnése:

1. A rendes tagság megszűnésének esetei:
–    a tag kilépésével,
– a tagsági jogviszony  egyesület általi felmondásával,
– a tag kizárásával,

– a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

2.  A tag  tagsági  jogviszonyát  az  egyesület  képviselőjéhez  intézett  szóbeli-írásbeli 
nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti.

3. A Közgyűlés, Küldöttgyűlés a Ptk 3:70 §-a alapján kizárási eljárást folytat le az ellen a tag 
ellen, aki az Egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes 
magatartást  tanúsít,  az  egyesület  alapszabályát  vagy  közgyűlés,  küldöttgyűlés  határozatát 
ismételten megsérti. 

4. A kizárási eljárás keretében a tisztességes eljárás szabályait figyelembe kell venni.  Ennek 
keretében biztosítani kell,  hogy mindenki egyenlő és azonos esélyekkel vehessen részt  az 
eljárásban. Biztosítani kell annak lehetőségét, hogy mindkét fél részletesen kifejthesse jogi és 
ténybeli  álláspontját,  csatolhassa  bizonyítékait,  megismerhesse  a  másik  fél  beadványát, 
észrevételeket tehet, indítványokat terjeszthet elő. 

5 A kizárási  eljárás  lefolytatását  a  tagok  1/3-a,  vagy  az  Elnökség  kezdeményezheti.  A 
Közgyűlés,  Küldöttgyűlés  a  jelen  lévők  2/3-os  többséggel  döntenek  a  kizárásról.  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. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. 

6.  A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogorvoslattal a szervezet székhelyén működő 
Veszprémi Törvényszékhez lehet fordulni.

7. A  pártoló  tagság megszűnik  szóbeli  bejelentésre  kilépéssel,  vagy  az  Elnökség  kizáró 
határozatával.
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V.
Az Egyesület szervezete

Az Egyesület szervei:

-Közgyűlés, Küldöttgyűlés
-Elnökség
-Felügyelő Bizottság

1. Közgyűlést új küldöttek megválasztása céljából össze kell hívni, ha a küldöttek létszáma 
egyharmaddal csökken. Minden 10 fő rendes tag után legalább 1 fő küldött válaszható.
2. Közgyűlés, Küldöttgyűlés hatásköre:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről 
szóló jelentésének, közhasznúsági mellékletének – elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 
egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 
tisztségviselőjével, a felügyelő bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottsági 
tagok  vagy  más  egyesületi  szervek  tagjai  elleni  kártérítési  igények  érvényesítéséről  való 
döntés;
i) a Felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése.
l) tagdíj mértékének megállapítása

3. A Közgyűlés,  Küldöttgyűlés  fenti  hatáskörei  közül  az  Elnökségre,  valamint  az  Elnök 
részére hatásköröket delegálhat, a jogszabályi kereteken belül. 
4. A Közgyűlést, Küldöttgyűlést legalább évente egy alkalommal, vagy szükség szerint kell 
összehívni.
(1) A döntéshozó szerv ülését az Elnök meghívó küldésével vagy közzétételével hívja össze.
(2) A meghívónak tartalmaznia kell
a) a jogi személy nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
(3) A napirendet  a  meghívóban  olyan  részletességgel  kell  feltüntetni,  hogy  a  szavazásra 
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
(4) A döntéshozó szerv az ülését a jogi személy székhelyén, telephelyén tartja.
(5)  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.
(6) 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.
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(7) Határozathozatal
(1)  A  tagok  vagy  az  alapítók  a  döntéshozó  szerv  ülésén  szavazással  hozzák  meg 
határozataikat.
(2) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(3) A tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe 
vett  szavazatok  többségével  hozzák  meg.  Ha  e  törvény  egyszerű  vagy  azt  meghaladó 
szótöbbséget  ír  elő  a  határozat  meghozatalához,  a  létesítő  okirat  egyszerű  szótöbbségnél 
alacsonyabb  határozathozatali  arányt  előíró  rendelkezése  semmis.  Ha  e  törvény 
egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat ettől eltérő rendelkezése 
semmis.
(8)A Közgyűlést, Küldöttgyűlést írásban kell összehívni, a tagok által bejelentett e-mail címen 
keresztül, a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal. 
 (9) Közgyűlés, Küldöttgyűlés összehívását 15 nappal el kell halasztani, ha a tagok, küldöttek 
egyharmada írásban kéri.

4.1.Rendkívüli Közgyűlés, Küldöttgyűlés:

Össze kell hívni a rendkívüli Közgyűlést, Küldöttgyűlést
(1) Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele 
céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
(2) Az (1) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot 
adó  körülmény  megszüntetése  érdekében  intézkedést  tenni  vagy  az  egyesület 
megszüntetéséről dönteni.
a) a tagok 20 %-ának az ok és a cél megjelölésével előterjesztett írásbeli javaslatára, melyet az 
Elnök részére kell eljuttatni,  
b) a Felügyelő Bizottság Elnökének kezdeményezésére,
c)  az  Elnök  kezdeményezésére  bármikor,  ha  az  Egyesület  működése  szempontjából 
halaszthatatlan ügyet érint. 

Összehívását az Elnök rendeli el. A rendkívüli Közgyűlés, Küldöttgyűlés faxon, vagy e-mail-
ben is összehívható.

5. Határozatképesség:

-  A Közgyűlés,  Küldöttgyűlés  (rendes  és  rendkívüli)  határozatképes,  ha  a  szabályszerű 
értesítés után az Egyesület tagjainak 50%-a és még 1 fő jelen van. 
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-  A Közgyűlés,  Küldöttgyűlés  (rendes  és  rendkívüli)  határozatképes,  ha  a  szabályszerű 
értesítés után a Küldöttek 50 %-a és még 1 fő jelen van

- Határozatképtelenség 

Határozatképtelenség  esetén  az  ismételten  összehívott  Közgyűlés,  Küldöttgyűlés, 
határozatképes  azonos  napirenddel.  A Közgyűlés,  Küldöttgyűlés  ismételt  összehívására  a 
határozatképtelen Közgyűlést,  Küldöttgyűlést  követően, 20 perc múlva is  sor kerülhet.  Az 
eredeti  Közgyűlési,  Küldöttgyűlési  meghívóban  minden  esetben  rendelkezni  kell  arról, 
konkrétan feltüntetve, hogy határozatképtelenség esetén mely időpontban (év, hó, nap, óra, 
perc),  azonos  helyszínen  és  napirenddel  kerül  sor  az  ismételt  Közgyűlés,  Küldöttgyűlés 
összehívásra.   

6. A szavazás típusa:

1. A Közgyűlésen, Küldöttgyűlésen valamennyi rendes tagnak- megválasztott küldöttnek egy 
szavazata van.
2.  A Közgyűlés,  Küldöttgyűlés  minden  napirendi  pontként  megjelölt  kérdésben  egyszerű 
többséggel dönt.
Az alábbi kérdésekben:
2.1.Az Alapszabály módosításához a jelenlévő tagok, küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel 
hozott  határozata szükséges 
.2 2 A jelen lévő tagok, küldöttek kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges
a) a tag kizárásáról szóló közgyűlési, küldöttgyűlési döntéshez ,
2.3  a.)  szavazati  joggal  rendelkező  tagok,  küldöttek  háromnegyedes  szótöbbséggel  hozott 
határozata szükséges

a) az egyesület céljának módosításáról 
b) az egyesület más egyesülettel való egyesüléssel történő megszűnéséről 

c) az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez.

7. A szavazás módja:

A  szavazás  minden  esetben  nyílt.  A  szavazásra  jogosult  tagok,  küldöttek  az  „igen” 
szavazatukat  kézfelemeléssel  fejezik  ki.  Az  ülést  vezető  Elnök  külön  kérdésére 
kézfelemeléssel kell a szavazástól való tartózkodást, illetve a „nem” szavazatot jelezni.

8. Jegyzőkönyv:

A  Közgyűlésekről,  Küldöttgyűlés  jegyzőkönyvet  kell  készíteni.  A  jegyzőkönyvet  a 
jegyzőkönyvvezető, a levezető Elnök és a Közgyűlés, Küldöttgyűlés által felhatalmazott jelen 
levő, jegyzőkönyv hitelesítő kettő tag írja alá.

9. Nyilvántartások vezetése

9.1. A Közgyűlés, Küldöttgyűlés döntéseiről vezetendő nyilvántartás tartalmazza:
- a döntés nyilvántartási számát (sorszám évente egytől kezdődően / év, hó, nap)
- a döntés tartalmát
- a döntés időpontját
- a döntés hatályát (személyi, időbeli)
- a döntést ellenzők és támogatók számát
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9.2. A beszámolók nyilvántartása

Az Elnökségi és a Felügyelő Bizottsági beszámolók nyilvántartása (E illetve F/sorszám/év, 
hó, nap)

9.3. Tagsági nyilvántartás

A tagnyilvántartás tartalmazza a tag nevét, lakcímét, egyéb elérhetőségét, a tagsági viszony 
keletkezésének és megszűnésének dátumát.

9.4. Tagdíjfizetés nyilvántartása
     Az  egyesületi  tagdíj  mértékét  a  Közgyűlés,  határozatban  állapítja  meg.   A tagdíj 
megfizetésének határideje a tárgy év december 31. Aki a megjelölt időpontig nem fizeti meg a 
tagdíjat, tagsági viszony megszűnik. 
     
9.5. A szervezetnek  a  cél  szerinti  tevékenységéből,  illetve  vállalkozási  tevékenységéből 
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

10. A Közgyűlés, Küldöttgyűlés ülései nyilvánosak.

11. A Közgyűlés, Küldöttgyűlés döntései, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság beszámolói 
bárki számára megismerhetőek

- az  Egyesület  működésével  kapcsolatos  iratokba  az  Elnökkel  történő  egyeztetést 
követően bárki betekinthet;

- az  Egyesület  tagjai  írásban,  e-mailon  megkapják  a  Közgyűlés,  Küldöttgyűlés 
összehívásáról szóló értesítőt, a döntéseket, pedig a jegyzőkönyv tartalmazza, melyek 
kifüggesztésre  kerülnek  a   tanya  épületén  elhelyezett  faliújságjára,  ahol 
megtekinthetők;

- szóbeli tájékoztatás kérhető az Elnökség tagjaitól;
- az Egyesület honlapján olvashatóak.

12. Összeférhetetlenség 

A Közgyűlés,  Küldöttgyűlés  és  az  Elnökség  határozathozatalában  nem  vehet  részt  az  a 
személy,  aki vagy akinek közeli  hozzátartozója [Ptk.  8:1.§ (1 bekezdés)],  (a továbbiakban 
együtt: hozzátartozó)
 - kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
 Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által 
tagjának,  a  tagsági  jogviszony  alapján  nyújtott,  létesítő  okiratnak  megfelelő  cél  szerinti 
juttatás.
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VII.
 Az Egyesület vezető tisztségviselői:

Az Egyesület vezető tisztségviselőinek (Elnökség, Elnök, 4 fő Elnökségi tag, Az Elnökség és 
a Felügyelő Bizottság  mandátuma 5 évre szól. A tisztségviselők tevékenységüket elláthatják 
térítési  díj  nélkül,  megbízás  alapján  térítés  ellenében.  A  tisztségviselők  az  Egyesület 
érdekében  folytatott  tevékenységük  során  felmerült  kiadásaikkal  összefüggésben, 
költségtérítésben részesülhetnek.

1. Elnök

1.1. Az Elnök az Egyesületet önállóan képviseli, azonban írásbeli meghatalmazást adhat az 
egyesület bármely tagjának, hogy az egyesület képviseletében eljárjon. 

Az Egyesület  nevében  aláírásra  az  Elnök  jogosult.  Ha  nem ő az  aláíró,  de  jogszabály a 
nyilatkozat érvényességéhez írásbeli alakot kíván, a Ptk. 29. § (3) bekezdése értelmében a 
nyilatkozathoz két képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges.

1.2. Az Elnök jogai és kötelességei:
- szervezi az Elnökség és a Közgyűlés, Küldöttgyűlés munkáját;
- összehívja és vezeti az Elnökség üléseit, valamint a Közgyűlést, Küldöttgyűlést;
-  intézkedik  és  dönt  a  Közgyűlés,  Küldöttgyűlés   az  Elnökség  által  a  hatáskörébe  utalt 
ügyekben
 - felügyeli az Egyesület gazdasági ügyeinek alakulását,
- tevékenységéről beszámol az Elnökség soron következő ülésén;
- az Egyesület bankszámlája felett önállóan rendelkezik,  
- felvilágosítást, tájékoztatást ad az Egyesület tevékenységéről,
- gondoskodik a Közgyűlés, Küldöttgyűlés és Elnökség határozatainak végrehajtásáról

1.3. Az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben az Elnökhelyettes látja el az elnök 
feladatait.

1.4. Az Elnök megállapodást köt az Egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének 
feltételeiről, harmadik személyekkel szerződést köt.

2. Az Egyesület Ügyvezető Szerve az Elnökség

2.1.  Az Elnökség  az  egyesület  döntés-előkészítő,  döntéshozó  és  döntés-végrehajtó  szerve, 
amely 5 tagból áll. 

- Az Elnökség tagja lehet az Egyesület rendes tagja, 
- Az elnökség tagja lehet az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- A Elnökségi tag feladatait személyesen köteles ellátni.

Az Elnököt külön és a négyfős Elnökség tagjait titkos szavazással a Közgyűlés, Küldöttgyűlés 
választja.
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-  Elnökhelyettest,  egyéb  reszort  felelősöket,  a  megválasztott  elnökségi  tagok,  az  elnök 
javaslatára saját maguk közül választják.

2.2. Az  Elnökség  összehívására,  valamint  az  ülések  dokumentálására,  a  Közgyűlésre 
vonatkozó rendelkezések irányadók.

2.3. Az Elnökség feladatai és jogkörei:

Az  Elnökség  hatáskörébe  tartozik  a  Közgyűlés,  Küldöttgyűlés  által  hatáskörébe  utalt 
feladatok  ellátása,  valamint  a  Közgyűlés,  Küldöttgyűlés  összehívását  nem  igénylő  egyéb 
döntési jogkörök:
-  képviselőt delegálhat egyéb szervezetekbe;
- dönt két Közgyűlés, Küldöttgyűlés közötti időszak között az Egyesület ügyeiben - kivéve 
azokat a tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a Közgyűlés, Küldöttgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe, vagy más személy, egység hatáskörébe utal, különösen:
- dönt a pártoló tag felvételéről;
-- elkészíti az éves beszámolót;
- szervezi, bonyolítja az éves munkatervben elfogadott feladatokat

2.4. Határozatképesség:

Az Elnökség határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után a  tagok legalább 50%-a és még 
1  tag jelen van. Minden elnökségi tagot egy szavazat illet meg.

Az  Elnökség  üléseire tanácskozási joggal meg lehet hívni a Felügyelő Bizottság elnökét.

2.5. A szavazás típusa:

Az Elnökség egyszerű  többséggel  dönt.  Szavazategyenlőség esetén  a  kérdést  a  következő 
ülésen újra kell tárgyalni és döntést hozni.

2.6. A szavazás módja:
 
A szavazás módja minden esetben nyílt, kivéve a személyeket érintő kérdésekben.

2.7. Az Egyesület Elnökségének ülései nyilvánosak. 

2.8. Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk. 8:1§ (1) bekezdésében meghatározott 
közeli hozzátartozói.

2.9. Az  Elnökség  tagjaira  vonatkozó  összeférhetetlenségi  előírásokat  az  Alapszabály  az 
alábbiak szerint szabályozza:

 -  Nem  lehet  vezető  tisztségviselő  az,  akit  bűncselekmény  elkövetése  miatt  jogerősen 
szabadságvesztés  büntetésre  ítéltek,  amíg  a  büntetett  előélethez  fűződő  hátrányos 
következmények alól nem mentesült.
- 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.
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- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, 
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet 
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
- 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.
- Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve 
az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a  közhasznú  szervezettel  a  megbízatásán  kívüli  más  tevékenység  kifejtésére  irányuló 
munkaviszonyban  vagy  munkavégzésre  irányuló  egyéb  jogviszonyban  áll,  ha  jogszabály 
másképp nem rendelkezik,
c) a  közhasznú szervezet cél  szerinti  juttatásából részesül  – kivéve a bárki által  megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági 
jogviszony  alapján  a  létesítő  okiratban  foglaltaknak  megfelelően  nyújtott  alapcél  szerinti 
juttatást –, illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója
Ptk 8:1 (1) E törvény alkalmazásában
1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 
a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;
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 –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek  adószámát  az  állami  adó-  és  vámhatóság  az  adózás  rendjéről  szóló  törvény 
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
-  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.”

Jelen pont alkalmazásában cél szerinti juttatás az Egyesület által  cél  szerinti  tevékenysége 
keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás.

3. Felügyelő Bizottság

3.1. A Közgyűlés, Küldöttgyűlés az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése 
céljából Felügyelő Bizottságot hoz létre.

3.2. A Felügyelő Bizottság csak a Közgyűlésnek, Küldöttgyűlésnek alárendelt testület.
 A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége  ellátásához  szükséges  körben  nem  korlátozták.  Nem  lehet  a  felügyelő 
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bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, 
továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

3.3. A Felügyelő  Bizottság  háromtagú,  az  Elnököt  és  külön  a  két  tagot  a  Közgyűlés, 
Küldöttgyűlés  választja,  egyszerű  többséggel,  nyílt  szavazással,  közvetlen  választással, 
határozott időre, 5 évre. 

3.4. A Felügyelő Bizottság a Közgyűlésen, Küldöttgyűlésen évente beszámol tevékenységéről.

- A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja.
- A Felügyelő Bizottság üléseit a Bizottság Elnöke hívja össze, a Közgyűlés összehívására 
vonatkozó eljárás szerint.
- Az ülés határozatképes, ha azon a Bizottsági tagok teljes létszámmal jelen vannak.
-  A Felügyelő  Bizottság  döntéseit,  határozatait  nyílt  szavazással,  egyszerű  szótöbbséggel 
hozza. 
- A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, 
a Felügyelő Bizottság Elnöke és egy, jegyzőkönyv hitelesítésre felkért jelen levő Bizottsági 
tag írja alá.
-  A Felügyelő  Bizottság  tagjai  az  Egyesület  könyveibe,  irataiba  bármikor  betekinthetnek, 
ezekről másolatot készíthetnek.

3.5. A Felügyelő Bizottság feladatai:

- az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata;
-  a  társadalmi  szervezetek  gazdálkodására  vonatkozó  jogszabályok  és  egyéb  kötelező 
előírások betartásának ellenőrzése;
- tagdíjak befizetésének ellenőrzése;
- az éves beszámoló felülvizsgálata
- a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének az előirányzott bevételek és kiadások 
teljesítésének évenkénti vizsgálata
a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése
- az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése

VIII.
Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az elnökség terjeszt elő 
és a közgyűlés, küldöttgyűlés fogad el.
Az elnökség jelentést készít az Egyesület gazdálkodásáról, amelyet elfogadás céljából 
a közgyűlés, küldöttgyűlés elé terjeszt.

2. Az Egyesület működéséhet szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
- tagsági díjak
- magán és jogi személyek támogatása
- Önkormányzat támogatása
- az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevételek 
- rendezvények bevételei
- pályázati bevételek 
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- cél szerinti tevékenység bevételei
- SZJA 1%
- egyéb bevételek, jutalékok, bérleti díjak
- fejlesztési támogatások a tagság részéről

3. Az Egyesület működéséhez szükséges kiadásait az alábbiak jelentik:
- intézmény fenntartásai
- hivatali adminisztrációs, könyvelési kiadások
- működési
- javítási, karbantartási, felújítási, beruházási
- eszközbeszerzés, bérleti díj, tagdíj 
- munkabér, megbízási, vállalkozási díjak és közterheik
- költségtérítés
- egyéb kiadások
- fejlesztési támogatás felhasználása

4. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az 
Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

5. A tagdíjat a közgyűlés, küldöttgyűlés állapítja meg.
6. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik.
7. Az Egyesület vagyonával történő gazdálkodás, a vagyon felhasználásáról való döntés 

a közgyűlés, küldöttgyűlés által meghatározott keretek között az elnökség hatáskörébe 
tartozik.

8. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen 
Alapszabályban meghatározott tevékenységére kell fordítani.

IX.
Beszámolási szabályokról

1. Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
mellékletet készíteni.

2. A közhasznúsági melléklet elfogadása a közgyűlés, küldöttgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe tartozik.

3. A közhasznúsági melléklet tartalma az Ectv. 29.§-ban foglaltak szerint.
4. Az Egyesület éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, illetőleg abból 

saját költségére másolatot készíthet.
5. Az Egyesület köteles az Ectv 30.§-a szerint a közgyűlés által elfogadott 

beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét, az adott üzleti év mérlegforduló 
napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni. Az egyesület 
közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségének a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben 
meghatározott módon tesz eleget, továbbá honlapján megjelenteti.

6. Az Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes 
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből 
eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 
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X.
Egyéb rendelkezések

 

1. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt.

 2. Az Egyesület a tevékenységének, gazdálkodásának legfontosabb adatait a weblapja útján 
hozza nyilvánosságra.

XI. 

Az Egyesület képviseletére jogosult
 

Elnök neve: Kontics Ferenc

Születési hely és idő: Nagysimonyi 1946 október 07.

Anyja neve: Csizmazia Jolán

Lakcím: 8175 Balatonfűzfő, Tölgyfa u.6. 

Levelezési cím: 8175 Balatonfűzfő, Tölgyfa u.6.

Személyi igazolvány száma: 091161JA

 

XII. 
Záró rendelkezések

 

Az Egyesület megszűnik 

jogutód  nélkül  szűnik  meg   a  Ptk.  3:48.  3:83-84  §-aiban  szabályozott  feltételek 
bekövetkeztekor

-        a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
-        az arra jogosult szerv megszünteti
-        az  egyesület  megvalósította  célját  vagy  az  egyesület  céljának  megvalósítása 
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

-   az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
 

Feltéve, mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

2. Az  egyesület  jogutód  nélküli  megszűnése  esetén  a  hitelezők  követeléseinek 
kiegyenlítése  után  fennmaradó  vagyont  az  alapszabályban  meghatározott,  az  egyesület 
céljával  megegyező vagy hasonló  cél  megvalósítására  létrejött  közhasznú szervezetnek 
kell átadni.
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A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az 
alapszabályban megjelölt  közhasznú szervezet a  vagyont nem fogadja el  vagy azt nem 
szerezheti meg.
A fennmaradó vagyon sorsáról  a  nyilvántartó  bíróság  a  törlést  kimondó  határozatában 
rendelkezik,  a  vagyonátruházás  teljesítésére  szükség esetén  ügygondnokot  rendel  ki.  A 
vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

 

3. Jelen alapszabályt az Egyesület  Küldöttgyűlése a 1/.2015. számú határozatával fogadta el, 
a bíróság bejegyző végzése jogerőre emelkedésének napján lép hatályba.

 

 

Kontics Ferenc

                                                                        Elnök
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