
KoCSERI HoRcÁsz EGyESür,Er
ALApSzaBÁrya

A Kocséri Horgász Egyesület Közgyúlése a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V.

törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

működéséről és támogatásáról szőIő 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv,) rendelkezeseinek

megfelelve az alábbi tartalommal fogadta el az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt

szövegét.

Az Egllesület kömetlen politikai tevékenységet nem _foíytal, szery-€zet€ pártokról Jüggetlen és

azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

I. Altalános rendelkezések

1.| Az Egyesület neve: Kocséri Horgász Egyesület

1.2 Az Egyesület székhelye: 2755 Kocsér, József Attila u. 6.

1.3. Az Egyesület víáerülete: Kőrös-ér 566.,alfil38. hrsz.

t,4. AzEgyesület rövidítése: KHE
1.5. AzEgyesület béIyegzője: KOCSERI HORGÁSZ EGYESÜLET

2755 Kocsér, József Attila u. 6,

Adószám: 1 8688801 -1-1 3

II. Az §gyesület céljai és feladatai

Az Egyesüiet Alapszabályának cé§a, hogy az abban meghatározctt célkitűzéseknek

meglblelően biztosítsa a §zervezet demokratikus, önkormányzati elven alapuló nrírködését,

elősegítse a tagok j ogainak és kötelezettségének érvényesülését.

2.1. 
^z 

§gyesület célja

2.1"t. Tagjai horgász érdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség

biáosítása;

2.1.2. A horgászat, a versenyhorgászat, a horgászsport valamint a horgászturizmus

fej lesáése és népszerűsítése;

2.t.3. A horgászoknak a horgászatra vonatkazó szabólyok, a horgászerkalcs és eíika

szabályainak tiszteletben tartása, valamint



2.1.4. A természet szeretetére ós védelmére való nevelése;

2.1.5. A tagjai szabadidejének eltöltéséhez, kikapcsoló dásához, pihenéséhez

segítségnyújtás, valamint a tárgyi feltételek biztosítása.

2.2. A2 Egyesület feladata

2.2.1,. Biáosítja tagainak a rendszeres Egyesületi élethez szükséges feltételeket, a

horgászattal összeftiggó szakismeretek gyarapítésát, ennek keretében ismerteti a

hor gászattal ö s sze fiig g ő j o gszab ályokat, é s más rendelkezé seket ;

2.2.2. Biaosítja, hogy a tagok a hotgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat , és az

Országos Horgászren d szabály ut betartsák;

2.2.3. Segíti a hatóságokat az orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében, valamint a

v izek tisztaséryának me gőrzéséb err és a termé s zetvéde lemben,

2.2.4. Az Egyesület életével kapcsolatos horgász-versenyeket szerv ez;

2.2.5. A tagság igény szerinti ellátása a horgászathoz szükséges okmányokkal;

2.2.6. Fiatalok bevonása a horgászsportba, a természet és a vízparti környezet védelmére

való nevelésiik, a gyermek és ifiúsági horgászok oktatása, ismereteik fejlesáése a horgász

és versenysport utánpótlás megteremtése;

2.2.7 . Együttmúködik más horgászegye sületekkel.

3. Az Egyesület a Horgászegyesületek Pest Megyei Szövetsége tagiaként folytatja működését.

Az Egyesület és a Szövetség kapcsolatara a Szövetség Alapszabálya azirányadő.

4. Az Egyesiilet az Alapszabályban meg}tatározott cél szerinti tevékenységet folytathat és -
célja megvalósítása feltételeinek biztosítása érdekébet - gazdasági-vállalkozási tevékenységet

csak az Alapszabá:lyban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem

veszélyeáetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, a^ az

Alapszabályban megh atérozatt tevékenységére fordítja.

III. Az Egyesület tagiai

A tagsági viszony keletkezéseo feltételei, megszűnése

3.1. Az Egyesületnek rendes és pártoló tagjai lehetnek,

3.1.1. Az Egyesület rendes tagia (továbbiakban: tagia) lehet minden magyar és külftrldi

természetes személy, aki az Egyesület célkitúzésével egyetért és a célok megvalósítása

érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az Alapszabályban foglalt

rendelkezéseket elfogadja, valamint vállalja az ezzeljáró kötelezettségek teljesítését. Az



EgYesületnek csak az |ehet a tagja, aki nem áll ttorgászjegy vasarlásának tilalma, illetőleg

az egyesületi tagságéú" kizarő horgászfegyelmi büntetés hatálya alatt.

3.1.2. Pártoló tag az a természetes személy lehet, aki az Egyesület célkitúzéseivel

egyetért és a célok megvalósítása érdekében vagyoni hazzájárulással részt kíván venni

az Egyesület tevékenységében. valamint az Alapszabályban foglalt reá irányadó

rendelkezéseket elfogadja. A pártoló tag felvételérőI az Elnöksóg dönt, az elutasító

döntés ellen a Közgy-riléshez lehet fellebbezrri abatérozat kézhezvétetrétől számított 15

napon belül. A pártoló tag az Egyesület szerveinek üiésén tanácskozási joggal vehet

résá és vezető tisztségviselővé nem vá|asrthatő.

3,2. Az Egyesületbe történő belépési szándékot írasban az Egyesület Elnöksége felé beadott

belépési nyilatkozat formájában szükséges kinyilvánítani.

3.3. A rendes tag belépési nyilatkozat elfugadásáról az Eglesület Elnöksége dónt a kérelem

beérkezésétől számítoít 30 napon belt;l. Eglszerű szótöbbséggel, nyíIt szavazással határoz a

tagfelvételről, Határozatót annak meghozatalát követő 8 napan belül írásba foglaltan, igazolt

módon kell megküldeni a tagíblvételt kérelmező rendes tag számára. A tagfelvételi kérelem

elutas ít ás a e s e t én j o gorv o s l atnak he ly e ninc s.

3.5. A tagok jogai

3.5.1. A tagokat egyenlő jogok illetik meg, és egyforma kötelezettségek terhelik. A tag a

tagsági jogait személyesen gyakorolhat|a.

3.5.2. Minden tagnak jogában áll az Egyesület tevékenységében részt venni, a

Közgyűlésen annak rendjének megfelelően személyes tanácskozási, észrevételezési,

indítványtételi és szavazati jogot gyakorolni (a prártoló tagok a Közgyőlésen csak

tanácskozásijoggal vehetnek részt, azon szavazatijoggal nem rendelkeznek).

3.5.3. A jogszabályban megállapítofi feltételek esetén az Egyesület barmely tisztségére

megválasáhatók a gyermek, ifiúsági és apártoló tagok kivételével.

3.5.4. Az Egyesülettől horgászj egyet igényelni.

3.5.5. Horgászjegy birtokában területi engedélyt váltani és az abban feltüntetett

víztenileten horgászni.

3.5.6. Az Egyesület által rendezett eseményeken, tanfolyamon, előadáson,

horgászversenyen résá venni, véleményt alkotni.

3.5.7. Az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni.

3.5.8. Az Egyesület irataiba betekinteni,



3.6. A tagok kötelezettségei

3.6.1. Az Alapszabályban foglaltakat, a Közgyűlés és az Egyesül et választott szerveinek

reá vonatko ző batár o zatát betartani.

3.6.2, A rendes tag tagdíjat (és ha van, egtéb díjakat), a pártoló tag vag/oni hozzájórulásí

teljesít.

3.6.2.1. Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj és

egyéb díjak összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül köteles az

E gyesül et haztp énztát ába bef izetni.

3.6.3. A részt venni aKőzgyűléseken, tevékenyen közreműködru az Egyesület feladatainak

te§esítésében.

3.6.4. A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos és az egyesületi horgászrendet

megtartani és megtartatni.

3.6.5. A lakcímét annak megváltoását követő 15 napon belül az Elnökséghez kell
bejelenteni.

3.7. Az Egyesület tagu nem veszélyeáethetik az Egyesület céIjainak megvalósítísű és az

Egyesület tevékenységét.

3.8. A tagsági jogviszony megszűnik

3.8.1. A tag kilépésével

A tagsági jogviszonyát a tag az Egyesület Elnökségéhez cimzett írásbeli nyilatkozatával

biirmikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az

Elnökségheztörténő megérkezése napján szűnik meg. Az adott évre befizetett egyesületi

tagdíj nem igényelhető vissza.

3.8.2. A tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával

Az a tag, al<t tagdíjat vagy egyéb díjakat a Közgyúlés által meghatiározott hataridőre nem

fizeti meg, és azt az Elnökség írásbeli felszólító hatérazatában megielölt időpontig - a
jogkövetkezményekre, azaz a tagsági viszonyának felmondására törtértő figyelmeztetéssel

- megjelölt póthatáridőig sem egyenlíti ki, horgászjegyet nem kaphat és az Elnökség

tagsági jogviszonyát felmondj a.

3.8.3. A tag kizárásával

Kizárós folytán az veszti el a tagsógót, akir jtlgerős feg,lelmi határozattal kizárnak az

e gtesületi tagok soróból.

A Feg,,elmi Bizottság dr;nt elsőfokon a tagkizárás ügében az Eg,,esület vólasztott

tisztséget be nem tóltő tagiainak Ug,,eiben, íníg mósodfokon az Eg,lesüIet Elnöksége jór el.



Az EllenőrzŐ- és Fegtlelmi Bizottsóg tagiainak kízárása üg;ében elsőfokon az Elnölrség,

míg másodfokon a Közg,,űlés jár el.

Az Elnölaég tagjainak kizárása üglében a Közg,,űlés jogosult eljárni,

3.8.3.1. A kizárásra olyan magaíartás adhat alapot, amely jogszabályt, az Egyesület

Alapszabályát, horgászrend rendelkezéseit vagl Közgúlési határozatót súlyosan vag,l

ismételten sérti.

3.8.3.2. Az eljárás megindítását bármely tag vagy eglesüleíi szerv írásban

kezdeményezheti a tudomására jutott tények és kr;rülmények részletezésével, illetve a

r endelkez é sre áll ó b iz onyít é ka k me gi e l a l é s év eI, c s atal ás áv al.

3.8.3.3. A l<tzarási eljárásban a tagot az elsőfokon eljáró eglesületi szerv úIésére meg

kell hívni, azzal a figyelmeáetéssel, hogy a szabályszerő meghívása ellenére történő

távolmaradása az ülés megtarhísát és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen

biztosítani kell száména a védekezési lehetőséget. A tagkizárását kimondó |latérozatot

írasba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a

kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről

való ájékortatást. Az elsőfokon eljáró eglesületi szerv akizárásrőI szóló határozatot a

tagl<tzárási eljrárás megindulásátő| számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül

igazoIbatő módon közli az érintett taggal. Á kizárt tag a kizárást kimondó elsőfohi

határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon beltil az elsőfoku határazatot

meghozó eglesületi szervhez megküldött, de a másodfokon eljáró eglesüleíi szervhez

címzett fell e bb e z é s s e l é lhe t.

A fellebbezésben meg kell jelölni, hogl a kizáró hatórozat megvóltoztatását milyen

okból kívánja [jogszerűtlenség, ideértve az Álapszabály sérelmét ,§, illetve

megalapozatlanságJ, és köteles az erre vonatkozó bizonyítékait megjelöIni.

A másodfokon eljáró eglesületi szerv a fellebbezés kezhezvételét követő 3a napon belül

dant. A tag védekezésének és résmételének lehetőségét biztosítani kell, czzal, hogt a

határozat meghozatala során az érintett tag a kérdésben nem szavazhat.

3.8.4. A tag haláúával.

A tag halálával megszűnik a tagsági jogviszony, de a már beftzetett tagdíjak és egyéb díjak

vissza nem követelhetők.



lY. Az EgyesüIet szervei és azok működése

4.. Áltatános rendelkezések

4.1. Az egyesület szerveinek szavazásai minden kérdésben nyíltak, a hatérozathozatal

egyszerű többséggel történik. Szavazategyenlőség esetében ismételt szavazást kell

elrendelni és amennyiben az ismétel szavazás eredménye is szavazategyenlőséget mutat,

úgy a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

4.2. Az egyesület szerveibe megválasáottnak tekinthető, aki az adott tisáség betöltésére a

sorrendben a legtöbb érvényes szav azatot megkapta.

4.3. Az Egyesület Közgyűlése az Elnökséget, az Ellenőrző- valamint a Fegyelmi

Bizottságot válasúja mely váIasztás 5 évre szől. Az Egyesület szerveibe megválasztott

egyesületi tagok szewezetí tagsági jogviszonya az elfogadással jön létre. Az egyesületi tag

csak egyetlen választott szewezeti tisáséget tölthet be. Az Ellenőrzős Bizottság és a
Fegyelmi Bizottság tagiai és vezetői nem lehetnek tagjai az Egyesület Elnökségének.

4.4. A testiiletek és tag|aik a választóiknak beszámolni kötelesek, és ha feladataikat nem

látJak el megfelelően a Közgytilés bármikor visszahívhatja őket.

4.5. A válasáott tiszfviselők mandátumának lejarutát megelőző évben - egyszeni

szótöbbség alapján - aKözgyűlés Választmányi Bizottság létrehozásáről dönt. A bizottság

legalább 3, maximum 5 fő teljes jogú egyesületi tagból áll.

4.6. A Választmányi Bizottság feladata a következő ciklusra szólóan az Egyesület

szerveire és azak személyi összetételére vonatkozó javaslatok megtétele a tagság

véleményei alapjrán. A Választmányi Bizottság, létrehozaíalát követően a szítméxa

eljuttatott valamennyi vélemónyt köteles összegyűjteni és aá a soron következő Közgyűlés

elé terjeszteni, javaslattételi lehetőséggel élve összegezni a tagság észrevételeit, és a
választást levezényelni.

4.7. A Válasámányi Bizottság automatikusan megszűnik az Egyesület szerveinek és

tisáviselőinek megvál asztásával.

5. AZ EgyesÜlet szervei: Közgyűlés, Elnökség, Ellenőrző Bizottsíg, Fegyelmi Bizottság.

Az Elnökség, u, Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság tagjai nem lehetnek, egymás

közeli hozzátartozói. Az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság, valamint a Fegyelmi Bizottság

tagtrává csak büntetlen előélehi magyar állampolgrár és Egyesület tagia válasáható.



5.1. Közryűlés

5.1.1. Az Egyesület legfobb döntéshozó szerve, mely a tagok összességéből á1l. A rendes

tag jogosult a kazg,,űlésen részt venni, szavazati jogát g,,akorolni, a közg,,űlés rendjének

megfelelően felszólalni, kerdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni,

A Közgytílés nem nyilvános, azorI a tagokon és az ügyvezetésen kívül a Közgyűlés

összehívására jogosult által meg}uvottak és az Alapszabály vagy a Közgyűlés batérozata

alapjan tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

5.t.2. A Közgy.tílés hatásköre

5. 1 .2. 1 . E l fo gaü a és módosítj a az E gy esület Al apsz ab ály át.

5.1.2.2. Kimondja az Egyesület megszűnését, vagy más egyesülettel történő

e gye sülé sé t, széw álását.

5.1.2.3. Meghataro zza a me gv álasrtand,ő testületek taglétszétmát.

5.1.2.4. Megválasztja és visszahívja az Egyesület Elnökét, TitkáEát, Gazdasági

vezetőjét, valamint azEllenőrző Bizottság és - Fegyelmi Bizottság elnökét, és tag|ait.

5.1.2.5. Elfogadja az Egyesület éves költségvetését.

5.1.2.6. Elfogadja az éves beszrámolót és ügyvezető szewnek az Egyesület vagyoni

hely zetér ől szól ó j el entését.

5.1.2.7. Megállapítja a tagok évi tagdíját és egyéb díjakat, azok befizetésének

határidejét.

5.1.2.8. Megtárgyalja az Elnökség éves beszámolóját, és meghatarozza munkájának

további irányát.

5.1.2.9. Megsemmisíti az Elnökség jogszabályba, vagy Alapszabrilyba ütköző

határozatut.

5.1.2.10. BeszámoltatjaazEllenőrzőBizottságot és Fegyelmi Bizottságot a munkájaról.

5,1.2.11. A vezető tisáségviseló feletti munkáltatói jogokat gyakorolja, lta a vezető

tisáségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll.

5.1.2.12. JŐváhagyja az olyan szerződés megkötését, amelyet az Egyesület saját

tags áv al, v ezető ti szts é gvi se lőj ével va gy ezek hazzátarto zój ával köt.

5.1.2.13. Dönt a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni

kártédtési igények érvényesítéséről.

5.1.2.14. Elsőfokon eljár az Elnölaég tagjainak fegtelmi üglében, másodfokan az

Ellenőrző - é s Fe gyelmi B izottsági tagok fe glelmi üg,lében.

5.1.2.15. Dönt a Válasámrinyi Bizottság felállításáról és tagságriról.



5-1.2.16- BÓrmely olyan lalrdés, amelyet jogszabóly vagt Alapszabáty a Közgtűlés
hatáskörébe utal.

5.1.3. A Közgytílés összehívása, megtartása

A KözgYŰlést évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Közgyu|ést az Egyesület

Elnöke hívja össze. A napirendi pontokat tartalmaző meghívót az ülés kitlízött időpontja

előtt legalább 15 nappal írasban, vagy a tagnak az elektronikus levelezési címére történő

kézbesítéssel oly módon kell megküldeni, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön. A
közgy'tilési meghivó tartaImaazaaz Egyesület nevét, székhelyét, aKözgyőlés helyét, idejét

és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívőban legalább olyan

részletezetlséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok tílláspontjukat

kialakíthassrák. A Közgy,tilési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3

napon belül a tagok és az Egyesület szervei az Elnöksé gtől a napirend kiegészítését

kérhetik, a kiegészítés indokolrásával. A napirend kiegészítésénektárgyában az Elnökség 2

napon belül dönt. Az Elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek

helYt adhat. Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a

kiegészített napirendi pontok szabáIyszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a
Közgyűlés a napirend elfogadásáről szőIőhatérazatmeg}tozatalátmegelőzően külön dönt a

napirend kiegészítésének tárgyában. A meghívónak tartalmaztia kell továbbá azt a
felhívast, hogy a Közgyúlés határazatképtelensége esetére a meghirdetett időpontot követő

legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra összehívott megismételt

Közgytílés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számána tekintet nélkiil
hatfuozatképes lesz.

5.1.4. A KözgYűlést az Egyesület székhelye szerinti közigazgaási területen belül, erre

alkalmas helyen kell megtartani. Amennyiben a döntóshozó szerv ülését nem

szabályszenien hívtrák össze, az ülést akkor lehet megtartani, lta az ülésen valanrennyi

részvételre jogosult tagia jelen van, és egyhangúlaghozzájárul az ülés megtartásiához.

5.1.5. A Közgyűlési meghívót az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni.

5.1.Ó. A Közgyűlést sziikség szerint az Egyesület Elnöke bármikor összehívhatja.

5.t,7. A Közgyűlést az Egyesület Elnöke tartós akadályoztaása esetén, illetve

meghatalmazáséua a Titkrir hívja össze.



5.1.8. Az Elnökség köteles a Közgyűlest haladéktalarrul - 8 napon belül - összehívni a

sztikséges intézkedések megtétele célj ából, ha

5.1.8.1. az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

5.1.8.2. az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor

teljesíteni;

5.1.8.3. az Egyesület céljainak elérése veszélybe került;

5.1.8.4. a tagok legalább kétharmada (írásban) az okés cél megjelölésével eá kóri;

5.1.8.5. az Elnökség tagjainak legalább kétharmad a az akés cél meg|elöiésével ezt kéri.

Ezekben az esetekben az összehívott Közgyúlésen a tagok kötelesek az összehívásra

okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület

me gszi,inteté séről dönteni.

5.1.9. A Közgyűlés alapszabályszerű lebonyolításáéft az Elnök felelős. A Közgyűlés

levezető elnöke az Egyesület Elnöke, vagy az általa felkért elnökségi tag, azok

akadályoáatása esetén az egyesületi tag. A levezetó Elnök a közgyűlés rendjét jogosult és

köteles fenntartani.

E hatáskörében eljárva:

5.1.9.1. Megnyitja aközgyíiést, sziintetet rendel el, berekeszti azt;

5.1.9.Z. Megáltapítj a a hatfu ozatképessé get;

5.1.9.3. Ismerteti a meghirdetett rrapirendet, felkéri azok előadóit, előterjesztőit;

5.1.9.4. Az előadók, előteqesztők részére megada a szőt, szükség szerint megvonja;

5.1.9.5. Összegzi, megfogalm azza, szavazásra bocsátj a altatározati javaslatokat;

5.1.9.6. Megállapítj a a szavazás eredményét, kimondj a ahatfuozatokat.

5.1.10. A levezető Elnök a közgyűlés rendjének érdekében:

5. 1 0. 1. Megál lap ítbat1 a a ho zzászőlások so rrendj ét ;

5.10.2. A közgyűlés rendjét, illetve az Egyesület tekintélyét sértó magatartást tanúsító

személyt rendreutasíthatj a;

5.10.3. Ismételt rendzavarás esetén felftiggesztheti az ülést;

5.10.4. Aú, aki a közgyűlés rendjét figyelmeáetés ellenére ismételten megzavaqa,

meghatárazott időre vagy véglegesen kiutasíthatja a teremből.

5.1.11. A Közglűlés határozatkepes, ha azon a szavazati jossal rendelkező tagak rcbb,

mint a fele részt vesz. Határozatképtelenség esetén az ugyanolyan napirenddel összehívott

ismételt Közgy,tilés a megielentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben a

tagságot erTe a jogkövetkezményre az eredeti, rendes Közgyűlés meghívójában

figyelmeáették.



5.1.12. A Közgyűlés megnyitását követően elsodlegesen meg kell állapítani a

határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra

jogosult tagok száméú.. A Közgyűlés a napirendi pontok tírgyalásátmege|őzően egyszerű

szótöbbseggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a

jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét (akik egyútüal a

szavazatszálmlalók).

5.1.13. A tagok batátrozat.lkat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett

szav uzatok többsé géve 1 hozzík me g.

Ahatánazatmeg}tozatalakor az Egyesület egyik döntéshozó szervében sem szavazhat az,

5.1.13.1. akit a haározal kötelezettség v€y felelősség alól mentesít vagy a jogl személy

terhére másfajta előnyben részesít;

5.|,13.2. akivel abatározat szerint szerződést kell kötni;

5.1.13.3. aki ellen altatfuozat alapjan pert kell indítani;

5.1.13.4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem

taga;

5.1.13.5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló

kapcsolatban áll; vagy

5.1.13.6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

5.1.14. A Közgytilés hatiározaát * az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése

hiányában - egyszerű szótöbbséggel, nyílt szav azással bozza.

Az Egyesület Alapszabályának módosítasához, az Egyesület egyesüléséhez és

szétválásához aKözgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott hatátrozata szükséges. Az
Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló Közgytílési

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott

határozata szükséges.

5.1.15. A Közgyulés jegyzókönyvét éshatározatait, amennyiben jogszabály előlrlaminden

olyan testületi szerv által hozott hatátozatot, amely a váLasrtoft testíiletek személyi

összetételében változást eredményezett, 60 napon belül meg kell küldeni az illetékes

bíróságnak.
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5.2. Elnökség

5,2.1. Az Elnökség az Egyesület általános hatásköní ügyvezető szerve, mely dönt

mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály nem utal a Közgytilés

kizárÓlagos hatáskörébe, gondoskodik a Közgyúlés hatfuozatának végrehajtásáról,

valamint biztosítja a két Közgyűlés közötti időszakban az egyesületi munka

folyamatosságát. Az Elnökség 3 tagből áll: az Egyesület ElnökébóI, Titkárából és

Gazdasági vezetőjéből. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választia 5 év határozott

időtartamra, akik qraválasáhatőak. A vezető tisztségvise!őket az Egyesület tagjai közül

kell válasáaru. Az elnökség tagiainak kötelező a Közgyűésen a részvétel és aválaszadás

az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; a mandátum bármely okból történő megszűnésekor

aKözgyűIés új tagot válasrt.

A vezető tisztségviselői jogviszony a tisáség elfogadásával jön létre.

5.2.2 Y ezető tiszts ógviselőkkel szem ben követelm ények

5.2.2.1. Az Egyesületben vezető tisáségviselő az a nagykoru személy lehet, akinek

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

5.2.2.2. Avezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

5.2.2.3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit btincselekmény elkövetése miatt

jogerősen szabadságvesztés biintetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez tí:ződő

hátrányos következmények alól nem mentesült.

5.2.2.4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól iogerősen eltiltottak.

Akit valamely foglalkozástőIjogerős bírói ítélettel eltiltottak , az eltiltás batálya a|att az

Ítéletben megieiölt tevékenységet fol1,tató jogi személy vezető tisztségviselője nem

lehet.

5.2,2.5. Az eItiltást kimondó hatátazatban megszabott időtatamig nem lehet vezető

tisztségviselő az, akít eltiltottak avezető tisáségviselői tevékenyséeíől.

5.2.2.6. Nem lehet vezető tisztségviselő az, aki a Büntető Törvénykönyvről sző!:ő 2a12.

évi C. törvény 61. § (2) bekezdés i) pontjába alapján közügyektől eltiltás hatálya aIatt

ilI.

52.2.7 . A javasolt személy a Közgyűlésen előzetesen nyilatko zlk arről, hogy a jelölést

válla§a és vele szemben a vezetői tisáségviselői megbízatás vonatkozásában kizárő
vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

5.2.2.8. A vezető tisáségviselői megbízás a tisáségnek a megválasztott személy által

történő elfogadásával jön létre.
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5.2,3. Megszűnik a v ezető tisztségviselői m egbízatás :

5.2.3.1.határazolt idejű megbízatás esetén arnegbtzás időtartamanaklejártával,

5.2.3.2. megszüntető feltételhez kötött megbízatés esetén a feltétel bekövetkeáével,

5.2.3.3. visszahívással;

5.2.3.4.lemondással;

5.2.3.5. a v ezeíő tisztségvi selő haláléw aI,

5.2.3.6. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége elléúásáútoz

szükséges körben történő korlátozásáv al;

3.2.3.7. a vezető tisáségviselővel szembeni l<lzarő vagy összeferhetetlensegi ok

bekövetkeztével.

5.2,4. A vezető tisztségviselő megbízaáséről az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik

vezető tisáségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy

működőképessége eá megkívánja, a lemondás az ij vezető tisáségviselő kijelölésével

vagy megvéiasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik

napon vrálik hatalyossá. A lemondás haUilyossáválásug a tisztségviseló a halasáhatatlan

döntések meghozatalában, illetve azilyenintézkedések megtételében köteles résá venni.

5.2.5. Az Elnökség feladatköre:

5.2.5.1. az Egyesület napi ügyeinek vitele, az úgyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben

a dönté sek meghozatala,

5.2.5.2. a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése,

5.2.5.3. az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyrílés elé terjesáése,

5.2.5,4.|<ttűzí a Közgytilés időpontját, összeállítja a napirendi pontokat és elkésziti a

trárgyalás sorozatat,

5.2.5.5. gazdálkodik a Közgyűlés által megállapított költségvetési keretben,

5.2.5.6.határaz a tagok felvétele és törlése tfugyában,

5.2.5.8. elsőfokon eljén az Ellenőrző- és Fegyelmi Bizottság tagiainak fegyelmi

ügyében, másodfokon eljár az Egyesület válasáott tisáséget be nem töltő tagiainak

fegyelmi ügyében,

5.2.5.9. megállapítja a halfogó versenyek, valamint más rendezvények időpontját, a

verseny feltételeit, díjait és küelöli rendezőit, bíráit,

5. 2. 5. 1 0. me ghatétr ozza saj át munkatervét,

5.2.5.11. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére

vonatkozÓ, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartoző döntések meghozatala és végrehajtás4

5.2.5.1 1. a tagság nyilvántartísa,



5.2.5.12. az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek

vezetése,

5.2.5.13. az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,

5.2.5.14. az Egyesületet érintő megszűnési ok ferrnállasának mindenkori vizsgálata és

annak bekövetkeáe esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele.

5.2,6. Az elnökség klzarólagos hatáskörében meghatározza a szervezeti és működési

szabályzatot, benne ügykezelési, gazdálkodási és fegyelmi előínísokkal, rneghatározza a

Közgyűlés által elfogadott kereteken belül a részletes éves költségvetést és munkatervet.

5.2.7. Az Elnökség tevékenységségéről rendszeresen beszámol aKőzgyűlésnek.

5.2.8. Az elnökségi ülés összehívása az Elnőkség szükség szerint, évente legalább 1

alkalommal rendes ülést tart. Az elnökségi ülést az Elnök, akadáIyoúatása esetón a Titkár

hívja össze, legalább 8 nappal az iilés idópontja előtt írásban , yagy atagnak az elektronikus

levelezési címére történő kézbesítéssel, azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerü§ön.

Az elnökségi tilésre szóló meghívó tartalmq7,7,a az Egyesület nevét, székbelyét, az

elnökségi ülés helyét, idejót és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a

meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok

álláspontjukat kialakíthassák. Az Elnökség összehívását - a napirend megielölésével -
bármely Elnökségi tag kezdeményezheti. Amennyiben az Elnök 8 napon belül nem

intézkedik az összehívásról, úgy a kezdeményező tag, vagy a tagok jogosultak az

Elnökségi ülés összehívására. Ha az ülés nem szabályszerűen lett összehílrra, az Elnökség

batározatat csak akkor hozhat,haazonvalamennyi tag jelen van és ahatínozathozatal ellen

senki sem tiltakozik. Az Elnökség ülésén tanácskozási joggal résá vehet az Ellenőtző

Bizottság-, valamint a Fegyelmi Bizottság Elnöke. Az Elnökség ülése nem nyilvános.

5.2.9. Az Elnökség akkor határozatképes, ha mindhrárom elnökségi tag Észt vesz a
hatéxozathozatalban, A szavazás minden kerdésben nyílt, a határozathozatal egtszerű

szómbbséggel rcrténik.

5.2.Í0. Az Elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett

tag(ok)kal allatározatmeghozatalát követő l5 napon belül írásban igazalbató módon.

5.2.1l. A határ o zat me ghozatal akor nem szav azbtat az:

5.2.11.1. Akit a hatétrozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít;

5.2.1 1.2. Aki ellen a határ ozat alapj an pert kell indítani ;

5.2.11.3. Aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

5.2.12. Az Elnökséghatárazathozatalában nem vehet tészt az a személy, aki vagy akinek

kÖzeli hozzátartozőjaahatátozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül.
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5.2.13. Az Elnökség személyi kérdések megtárgyalása vagy más szükséges ok esetén

elrendelheti a zárt ülést, melyen, az elnökségi tagokon és a tárgyalt ügy miatt behívott

tagon kívül más nem vehet részt.

5,2.14. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a mindharom jelenlévő

elnökségi tagok alá kell írnia. A jegyzőkönyv íartalmazza a hatérozatok sorszámá| a

döntések tartalmát, időpontját ésbatályat, illetve a támogatók és ellenzőkszámát.

5.2.15. Az Egyesületet a bíróság, más hatoságok és hivatalos szervek előtt, valamint más

szervezetekkel és harmadik személyekkel szemben az Elnök önállóan képviseli, de ezen

jogkörét esetenként az Elnökség bármelyik tagirira átrvhazhatja.

5.2.16. Az Elnökségi döntések, határazatok közzétételiik után minden egyesületi tagra

nézve kötelezőek, ellenük a Közgluléshez lehet fellebbezni 15 napon belül.

5.2.1,7. Ha Elnökségihatározat elleni fellebbezés miatt rendkívüli Közgyűlés összehíviásat

kezdeményezik a tagok az Alapszabályban rőgzítelt módon, a határozat felfiiggesztésre

kerül.

5.2.18. Ha nem kerül sor rendkívüli Közgyűlés összehívására, akkor az elnökségíbatírozat

a rendes éves közgyűlósig érvényben marad, majd továbbíhaályaról a Közgytílés dönthet.

5.2.19. Az Elnökség visszavonhatja saját hatarozaát, ezt ebben az esetben lehetőleg az

addig keletkezett esetleges negatív események sernrnissé tételével kell megtenni.

5.2.20. Az Elnök feladatai és hatásköre

5.2.20.1. az Egyesület önálló képviselete;

5.2.20.2. a Közgyűlés, valamint az Elnökség üléseinek előkészítése és összehívása;

5.2.2a3. az Alapszabéúy, u Közglúlés és az Elnökség hatánozatai végrehajtásának

felügyelete;

5.2.20.4, iranyítja az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását;

5.2.20.5. a költségvetés keretei között utalvényozási jogkört gyakorol;

5.2.20.6. az Egyesület Elnökének az alákási joga önálló;

5,2.20.7. mindazon feladatokat ellráíja, melyeket a jogszabály, az Alapszabály illetőleg a

Közgyűlés az Elnökség haüískörébe utal.

Az Elnököt munkájában aTitkar segíti, akadályoztatasa esetén pedig helyettesíti.

5.2.2t. Az Bgyesület Titkára

5.2.21.1. előkészíti a Közgyilést és az Elnökség elé kerülő előteriesáéseket;

5.2.21.2. gondo skod ik a Közgyűlés ós az elnökség üléseinek j e gyzőkönyvvezetéséről ;

L4



5.2.21.3. karryítja és ellátja az Egyesület szervei írásbeli teendőit;

5.2.21.4. szetvezi az Egyesület rendezvényeit;

5.2.21.5. segíti az Egyesület Elnökét feladatainak ellátásában;

5.2,21.6. a költségvetés keretein belül az Elnök *adátyoúaása esetén utalványozási
j ogot a G azdasági vezetővel együttesen gyakorol;

5.2.21.7. az tratkezelés rendjének felügyelete, a személyi adatok és a tagnyilvrintartás

titkosságának biztosítása;

5.2.21.8. a Közgyűlés és az Elnökség határozataínak végrehqtásaés végrehajtatása;

5.2.21.9. az Egyesület barrkszámlája feletti rendelkezési jogot az Elnök akadáIyrortatása

esetén a Gazdasági vezetővel együttesen gyakorol;

5.2.22.10. az Egyesület szervei által hozott határozatok nyilvántartásainak, a

Hatérozatok Könlvének a vezetése.

5.2.22. Az Eryesület Gazdas ági v ezetője

5.2.22.1.Intézi az Egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az Elnökségnek

az Egyesület vagyoni helyzetéről;

5.2.22.2. a költségvetés keretein b€lül az Elnök akadályoztatása esetón utalványozási
jogot az Egyesület Titkárával együttesen gyakorol;

5.2.22.3. kezelt az Egyesület rendelke zésére álló pénzeszközöket;

5.2.22.4. vezeti az Egyesül et gazdáIkadásával kapcsolatos dokumentumokat;

5.2.22.5. közreműködikazEgyesület éves költségvetésének előkészítésében;

5.2.22.6. közreműködik az Egyesület éves költségvetési beszámolójának

előkészítésében;

5.2.22.7. az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az Elnök akadályoztatása

esetén a T itkfural együttesen gyakorol.

5.3. Ellenő mő Btzottság

5.3.1. Az Egyesiilet és az Elnökség gazdasági munkáját, működése törvényességét

háromtagú Ellenőrző Bizottság kíséri figye}emmet. Az Ellenőrző Bizottság Elnökét és

tagjait aKözgyűlés válasája meg az Egyesület rendes tagsai sorából, többségi szavazattal 5

évre, az Elnökség megválasztásával egyidejűleg, A tagok űjraválaszthatók. A bizottság

tagsai egyidejűleg az Egyesületen belül más tisáséget nem viselhetnek.

5.3.2. Az Ellenőrző Bizottság feladatköre, j ogosítványai
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5.3.2.3. Köteles ellenőrizni az AlapszabáIy meglartásiú., az Egyesület költségvetésének,

a Közgyűlés határozatainak végrehajtását, továbbá a Közgyűlés kivételéveI az Egyesület

szerveinek töwényes és alapszabály szerinti működését.

5.3.2.3. Félévenként köteles ellenőrizni a pénz- és anyagkezelést, a bizonylati

fe gyelmet, valamint a gazdálko óást.

5.3.2.3. A hirínyosságokról az Alapszabályt, valartint jogszabályt sórtő működósről

kötele s tálJ éko ztatni az E gye sül et Elnöksé gét.

5.3.2.4. Az Ellenőrző Bizottság Elnöke köteles a végzett munkáról a Közgyúlésnek

beszámolni.

5.3.2.5. Az Ellenőrző Bizo§ság Elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni az

elnökségi üléseken.

5.3.3. Az Ellenőrző Bizottság ülését annak elnöke hívja össze sziikség §zerint, de legalább

felévente egyszer, írásban, yagy a tagnak az elektronikus levelezési címére törtónő

kézbesítéssel, azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön, a napirendi javaslat

felttintetésével, az ülés előtt legalább 8 nappal korábban. Az ülós határozatképes, ha azoí a

testület minden tagja jelen van. Hatiáro zataít egyszerű szótöbbség ge| hozza. Ha az ülés nem

szabályszerűen lett összehíwa, azEllenőrző Bizottsághatátrozatot csak akkor ltozhat,ha

azon valamennyi tag jelen van és a határazatbazatal ellen senki sem tiltakozik. Az
Ellenőrző Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítlameg. Az Ellenőrző Bizottság

üléséről jegyzőkönyv készül, melyet abizottságvalamennyi tagja w aIá.

5.3.4. Az Ellenőrző Bizottság a vezető tisáségviselőktől jelentést, tá$ékoáatást,

felvilágosítást kérhet, a hivatalos iratokba megkötés nélkül betekinthet.

5.3.5. Az Ellenőrző Bizottság Elnöke törvényességi észrevételezési joggal részt vesz az

Elnökség ülésein, illetve a Kőzgyűlésen. Az Egyesület működési, szakmai és gazdasági

beszámolóját előzetesen véleményezi, s erről tájékozíatla a Közgyűlést.

5.3.6. Az Ellenőrzö Bizottság észrevételeiről írásban tájékoztatja az Elnökséget.

Amennyiben észrevételei alapján az Elnöksóg nem teszi meg a sziikséges intézkedéseket,

az Ellenőrző Bizottság a Közgyűléshez fordulhat. Rendkívül indokolt, jogszabályban

rögzíteű esetben felhívására az Elnöknek rendkívüli elnöksegi ülést vagy Közgytilést kell

összehÍTmia az indítvanytól számított 30 napon betül. Ha ez nem történik meg, az

Ellenórző Bizottság maga jogosult a testület összehívásíra. Ha súlyos és huzamosan

fennálló törvény- vagy alapszabálysértést tapasztal és észrevételei nyomán sem az

Elnökség, sem a Közgyűlés részéről nem történik meg a megfelelő intézkedés, az

ügyészséghez kell fordulnia.
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5.3-7. Az Ellenőrző Bizottság tagsa az a nagykoru személy lehet, akinek

cselekvőképessógét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátoárák. Nem

lehet az Elletőrző Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó

kizarő ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzáártozőja a jogi személy vezető

tisztségviselője. Az Ellenőrzó Bizottsági tagság megszűnésére a vezető üsztségviselői

megbízatás megszűnésére vonatkoző szabályokat kell alkalmazni, azzal,hogy azEllenőrző
Bizottsági tag lemondó nyilatkoz atáú. azElnökségh ez intézi.

5.4. F'egyelmi Bizotíság

5.4.1. A Fegyelmi Bizottság elnökét és két tagiát a Közgyűlés válasája meg többségi

szavazattal5 éwe, az Elnökség megválasrtásával egyidejűleg. A tagok ujraválaszthatóak.

5.4.2. A Fegyelmi Bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek az Elnöksé g, ill. az Ellenőrző

Bizottság tagjai.

5.4.3. A Fegyelmi Bizottság sziikség szerint az elkövetett fegyelmi vétségek

fiiggvényében - ülésezik. Az ülést a Fegyelmi Bizottság elnöke hívja össze legalább 5

nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval. A meghívót írásban, postai úton, vagy

ha a bizottsági tag elektronikus elérhetősegét megadta, akkor e-mail címére igazothatő

módon kell megküldeni. A Fegyelmi Bizottság határozatképes, ha az ülésón a szavazati
jogában nem korlátozott bizottsági tagok valamennyi tagia jelen van. Hatarozatait egyszeni

szótöbbséggelbozza.Haaz ülés nem szabályszerűen lett összehír.rra, a Fegyelmi Bizottság

határozatot csak akkor htozhat,haazonvalamennyi tag jelen van és ahatározathozatal ellen

senki sem tiltakozik. A Fegyetmi Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, melyet a

bizottság valamennyi tagja k alá.

S.4.4. A Fegyelmi Bizottság feladatköre

5.4.4,1. A bizottság első fckon eljar az Egyesület választott tisáséget be nem töltó

tagjainak ügyében. Az Elnökség ftgyelmi ügyeiben csak a Közgyűlés jarhat el.

5.4.4.2. A Fegyelmi Bizottság az Egyesület fegyelmi szabályzatában meghatározott

eljrárási rend szerint köteles a fegyelmi eljárrást lefolytatni és ennek alapján - írásban -
indoklást istattalmazőhatározatot hozni, mely ellen a kézbesítéstől számított 15 napon

belt;Í a Feg,,elmi Bizottsághoz megh;ldött, de az Eglesület Elnökségéhez címzett

fellebbezéssel lehet élni.

5.4.4.3. A bizottság időszakonként tájékoáaüa a fegyelmi helyzetéről és a felelősségre

vonási gyakorlatról a Elnökséget, a Közgl.rllésen pedig beszámol munkajáról.
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5.4.4.4. A bizottság elnöke, - az Elnök megbízása alapjan a bizottság más tagsa - az

Elnökség ülésein tanácskozasi joggal résá vehet.

V. A határozatok rendje

6.1. A Közgyulésről, valamint az Elnökség, azEllenőrző Bizottsága és a Fegyelmi Bizottság

üléseiről részletes j egyzőkönyvet kell v ezetni.

6.2. A jegyzőkönyvnek tartámazniuk ke1l különösen:

6.2.1. a megjelent szavazőképes tagok számát,

6.2.2. a határ o zatkép e s sé get,

6.2.3. a véglegesített napirendet,

6.2.4. ahazott hatfuozatok sző szeinti közlését, beleértve a hatalyukat is,

6.2.5. a leadott szavazatok szétmát,,igen", ,,nem" és ,,tar7őzkodáso' szerint,

6.2.6. az ülésen elhangzottak lényegét, ahozzászőlók nevének felttirrtetésével.

6.3. A j e gy zőkönyveke t aláíq ák:

6.3.1. a közgytílési jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönywezető ós két, a
Közgyulés áItal megv álasáott hitelesítő tag;

6.3.2. az elnökségí, az ellenőrző bizottsági és a fegyelmi bizotts.ígi jegyzőkönyvet minden

tag.

6.4. Atestíiletek hatátozaíatról külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

6.4.1. a haározatok vé glegesített szövegét,

6.4.2. a batáx ozatok sorszámát,

6. 4.3. a batér azathozatal időpontj át,

6.4.4. annak érvényességi ktlrét, hatáIyáú.

6.4.5. a testületi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát.

6.5. A testületek döntéseit 15 napon belül írásban közölni kell az érintettekkel, valamint ki
kell adni a "Hatályos Egyesületi Határazatok" c. kiadványban, melyet a határozatol<ban

érintetteknek meg kell kapniuk.
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VI. Aű Egyesület gazdálkodása

7.1. Aműködéshez sztikséges anyagi eszközök forrásai:

7.1.1,. a cél szerinti tevékerrység folytatasából származóbevétel,

7.1.2. a vagyonjövedelem, az eszkőzők befektetésének bevétele,

7.1.3. tagdíj, és a tagok által ftzetett egyéb díjak,

7 .1.4, adomány, támo gatás, pály azatí bevétel,

7.1.5. egyéb bevételek.

12. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak elérése érdekében, azokat nem

veszélyeztetve folytathat, a gazdá|koőása során elért eredményét nem osája fel, hanem azt

céljai szerinti tevékenységére fordítia.

7.3, Minden vagyon és jövedelem az Egyesület alapcéljait szolgálja a működés alapelvei

szerint.

7.4. Az Egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik. A bevételeit és kiadásait

elkrilönítetten tartj a nyilván.

7.5. Az Egyesület az éves beszámolót a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra. A beszámolót a

Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel fogadja el.

7.6. Az Egyesület rendes tag|ai évente tagdíjat és egyéb díjakat fizetnek, melynek mértékét és

azok b e{tzeté sének határi dej ét a Közgyiilés áll apítj a me g.

7.7. Az Egyesület a pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség-vátlalásaiért vagyona

mértékéig felel.

7.8. AzEgyesület megszűnése esetén fennmaradó vagyonráról a Közgl.tilés dönt.

WI. Az Egyesület működésének nyilvánossága

8.1. Az Egyesület a tagok és a határozatokban érintettek számáraminden évben közzé teszi a

"Hatályos Egyesületi Határozatok" c. kiadvánY.

8.2. Az Egyesület irataiba a tagok szabadon betekinthetnek, azokat az iratlározás helyszínén

tanulmányozÁatlak.Eziránti igényiiket az Elnöknek jelzik szóban vagy írásban, aki 15 napon

belül az igénylő taggal egyeztetett időpontban biztosítja a betekintést.
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VIII. Egyéb szabályok

9.1. Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség:

9.1.1. A vezető tisztségvise|ők az Egyesület tagiai részére kötelesek az Egyesületre

vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra iratokba, nyilvántartásokba betekintést

biaosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést avezető tisáségviselő a jogosult által tett

írásbelititokíartásinyilatkozattételél'zkötheti.

9,1.2. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való

betekintést, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaétrésszerűen gyakorolja, vagy felhívás

ellenére nem tesz titoktaítási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítas

megtagadasát indokolatlannak tar[a, az Egyesületet nyilvantartő bíróságtól kérheti az

Egyesület kötelezését a felvilágo sítás megadására.

9.2. Költségtérítési szabályok:

9.2.1. Az Egyesület tagjainak feladataik ellátása során felmerülő jogos, igazalhatő

költségeiket az Egyesület részben vagy egészben megtédtheti az éwényes jogszabályok

szerint.

9.2.2. A költségek megtérítés&őI az Elnökség egyhangúlag dönt, kivéve az Elnök részére

meglédtendő költségeket. Az Elnök fblmerült költségeinek megtérítéséről a Titkár a

Gazdasági vezetővel közösen dönt.

IX. Az Egyesület megszűnése

10.1. Jogutódlással történő megszűnés

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat áú, csak egyesülettel egyestilhet és csak

egyesületekre válhat szét.

10.2. Jogutód nélküli megszűnés

Az Egyesületjogutód nélkül megszűnik, ha

10.2.1. hatőrozatt időre jött létre és a meghatározottidőtartam eltelt;

10.2.2. megszűnése meghatározatt feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel

bekövetkezett;

10.2.3. a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy

10.2.4. az ara jogosult szerv megszünteti
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feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainaklezárására irányuló

megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személlt a nyilvántartásból törli.

10.3. A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túI az Egyesület

jogutód nólkül megszűnik, ha

10.3.1. az Egyesület megvalósította célját yagy az Egyesület céljrának megvalósítasa

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

10.3.2. az Egyesület tagiainak szétma hat hónapon keresztül nem éri el alíz főt.

10.4. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek

kiegyenlítése utiin fennmaradó vagyont a nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatétrozotl

szervezetnek juttatja a vagyont.

10.5. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó hatátozatában

rendelkezik, a vagyanátnshazás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A
vagyon feletti rendelkezési jog az Egyesület törlésével száIl át azűjjogosultra,

10.6. A vezető tisztségviselők felelő§§ége jogutód nélküli megszűnés esetén

10.6.1. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után avezető tisáségviselőkkel szemben

e minőségükben azBgyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerós bírósági

törléstől szétmított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági

jogviszonyban álIő tag vagy az érvényesítheti, akinek a tészére a megszűnéskor

fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna

adni.

10.6.2. Ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, abitelezők kielégítetlen követelésiik

erejéig kártédtési igényt érvényesíthetnek az Egyesületvezető tisáségviselőivel szemben a

szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabáIyai szerint, ha a vezető

tisztségviselő az Egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői

érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés

esetón nem alkalm azhatő.
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IX, Zárő rendelkezések

A jelen Alapszabályban nem szabályozolt kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről

szőlő 20|3. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közbasznú jogállrásról, valamint a civil
szervezetek működésóről és támogatásáről szőlő 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a

mindenkor hatályos egyéb j ogs zabályok rendelkezései az irányadóak.

Kocsér,2aű. május 30.
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