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•
•

Az egyesület alapadatai
Az egyesület neve: Hazatalálás Baráti Kör Egyesület,
röviden: Hazatalálás Egyesület, (a továbbiakban Egyesület)

•

Az egyesület székhelye: 6400 Kiskunhalas, Széchenyi u. 16. III/16.

•

Az egyesület működési területe: a Magyar Köztársaság teljes területe

•

Az egyesület alapításának időpontja: 2017. január 20.

•

Az egyesület Kiskunhalason jött létre a módosított 2011. évi CLXXV. törvény és a 2013.
évi V. a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény alapján a Hazatalálás Baráti Kör
Egyesület tagjai között.

•
•

Az Egyesület célja
A magas színvonalú magyar népművészet, a sokszínű magyar népi kultúra
megismerése, megismertetése, éltetése, hagyományőrzés

•

Hatékony közreműködés a természet- és környezetvédelemben, a környezettudatos
társadalom és az ebből fakadó társadalmi felelősségvállalás elősegítése

•

Közösségépítés helyben és a határainkon túl élő magyar társainkkal

•

Az egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk, szabadidős- és sporttevékenységek
népszerűsítése

•

Az energiatudatos
szemléletformálás

•

Az Egyesület alapelvei

•

Az Egyesület minden rendezvénye nyilvános, az Egyesület által nyújtott közhasznú
szolgáltatásból bárki részesedhet. A részesedéshez a szükséges információkat
nyilvánosságra kell hozni hirdetmények, Internet, média segítségével.

•

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

•
•

Az Egyesület tevékenysége céljainak megvalósulása érdekében
A szűkebb és tágabb haza történetének, természeti és társadalmi értékeinek,
népéletének, kulturális hagyományainak feltárása, bemutatása, gyarapítása.

•

Az ifjúsági korosztály minél szélesebb körű bevonása Kiskunhalas történeti múltja jobb
megismerése, lokálpatriotizmusának, magyarságtudatának erősítése érdekében - a
város vezetésével, oktatási intézményekkel és civil szervezetekkel való szoros
együttműködés.

•

A jeles napok – nemzeti és szakrális ünnepek, évfordulók, helyi történeti események –
megünneplése; emlékhelyek, emlékművek megőrzése, gondozása.

•

Előadások, zenés, műsoros estek, fórumok rendezése.

gondolkodást

és

a

fenntartható

életmódot

elősegítő

•

Népi játékok, népzene, néptánc tanulása, továbbadása.

•

Népi kismesterségek, népszokások bemutatása, felelevenítése, a kézműves termékek
népszerűsítése; hagyományőrző íjászati, és baranta bemutatók és foglalkozások
szervezése.

•

Közösségi rendezvények, kirándulások, túrák, táborok szervezése, megtartása helyben
és főként a Kárpát Hazában.

•

A környezettudatos,
környezetvédelem.

•

Kapcsolatteremtés a hasonló célkitűzésű hazai és külföldi társadalmi szervezetekkel,
személyekkel és a város és vonzáskörzete érdeklődő, befogadó közönségével.

•

Az egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismeretek népszerűsítése, továbbadása.

•

Környezetünk megismertetése közösségi szabadidős- és sporttevékenységek által.

•

A fenntartható életmód bemutatása és az ezzel kapcsolatos ismeretek átadása,
programok
lebonyolítása,
energiatudatos
szemléletformálás,
megújuló
energiaforrások népszerűsítése.

•

A vízkészleteink mennyiségének és minőségének megóvása céljából folytatott aktív
tevékenység.

•

Az Egyesület működéséhez szükséges anyagi források felkutatása, pályázati
lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok készítése.

•

Az Egyesület céljaival kapcsolatos kiadványok megjelentetése.

•

Díjak, jutalmak alapítása, odaítélése.

•

Az Egyesület tagsága

•
•

A Taggá válás feltételei:
Az Egyesület tagjai, pártoló tagjai lehetnek: büntetlen előéletű természetes és jogi
személyek.

•

Az Egyesület tagja lehet minden olyan személy, aki elfogadja az Egyesület
alapszabályának rendelkezéseit, a 2. pontban megjelölt célokkal egyetért, és
tevékenységével hozzájárul azok megvalósításához, az Egyesületet erkölcsileg és
anyagilag támogatja, befizeti a tagdíjat.

•

Az Egyesület különleges jogállású tagjai a pártoló tagok: Pártoló tag az a magán- illetve
jogi személy, aki pénzbeli vagy természetbeni adományaival vagy önkéntes
tevékenységével segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.

•

A természetes személy tagsági jogait nem csak személyesen, hanem képviselőn
keresztül is gyakorolhatja, ennek megfelelően a Tag a közgyűlésen nem csak
személyesen szavazhat. A jogi személyek és közösségek jogaikat és kötelezettségeiket
törvényes képviselőjük révén gyakorolhatják.

•

A Tagok jogai:

egészséges

életmód

megismertetése,

természet-,

és

•

A Közgyűlésen szavazati, tanácskozási, felszólalási, választási, választhatósági,
véleménynyilvánítási egyébként észrevételezési, javaslattételi, joggal rendelkeznek az
Egyesület különböző szerveinél, tisztségviselőinél, továbbá részt vehetnek az
egyesület tevékenységében és rendezvényein.

•

A Tagok, kizáró ok hiányában (büntetett előélet, összeférhetetlenség) az Egyesület
bármely tisztségére megválaszthatók azzal, hogy 18 éven aluliak csak életkori
sajátosságaiknak megfelelő, teljes cselekvőképességet nem igénylő tisztségekre
választhatók, de ők maguk mindig választhatnak.

•

Az Egyesület Tagja, ha bármi módon akadályoztatva van, hogy a Közgyűlésen részt
vegyen, a Közgyűlés tárgysorozatán szereplő napirendi pontokkal kapcsolatos
észrevételeit és javaslatait az Elnökségnek az ülés időpontjáig írásban is megteheti.

•

A Tagok kötelezettségei:

•

Az Egyesület Tagjai kötelesek az Alapszabály, a Közgyűlés, illetve az Elnökség által
meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére, azok megtartására. Az egyesület
Tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület tevékenységét, céljának megvalósítását.

•

Az Egyesület Tagjai – lehetőségeik és képességeik szerint – kötelesek az Egyesület
célkitűzéseinek megvalósításában, anyagi eszközeinek gyarapításában és
megóvásában közreműködni, szervezeti életében részt venni, a megállapított tagdíjat
befizetni, illetve a vállalt közreműködést, vagy anyagi hozzájárulást teljesíteni.

•

A Pártoló tagok jogai:

•

A pártoló tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető
tisztségviselővé nem választható.

•

Az Egyesület Pártoló tagja, ha bármi módon akadályoztatva van, hogy a közgyűlésen
részt vegyen, a közgyűlés tárgysorozatán szereplő napirendi pontokkal kapcsolatos
észrevételeit és javaslatait az Elnökségnek az ülés időpontjáig írásban is megteheti.

•

A Pártoló Tagok kötelezettségei:
Az Egyesület Pártoló tagjai – lehetőségeik és képességeik szerint – kötelesek az
Egyesület gyarapításában vállalásaik teljesítésével közreműködni.

•

A tagsági jogviszony megszűnik:

•

A Tag kilépésével - tagsági jogviszonyát a Tag az Egyesület Elnökségéhez címzett
írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági
jogviszony a nyilatkozatának az Elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

•

A Tag kizárásával.

•

Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai
közül azt a Tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

•

Kizárható a Tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A
tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a Tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat
hónapos mulasztás elteltét követően az Elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a
jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a
tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen
maradt.

•

A kizárási eljárást bármely Tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az Elnökség
folytatja le. 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. Az ülésen biztosítani kell
számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a Tag képviselővel is képviseltetheti
magát. A kizárást 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. 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.

•

A kizárt Tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől
számított 15 napon belül az Egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés
a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén titkos szavazással, egyszerű
szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti
és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett Taggal.

•

A Tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével.

•

Tagsági díj

•

A tagsági díj mértékét a rendes évi közgyűlés határozza meg. A tagsági díjat minden év
február hó 15. napjáig kell egy összegben, az Egyesület házipénztárába, vagy a
bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni

•

Az Egyesület szervei

•

A Közgyűlés

•

Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés.

•

A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben
dönthet. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. Az Elnökség köteles a Közgyűlést
összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha:
• az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi

• az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni
• az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
•

A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók
elküldése és a Közgyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie.

•

Évente egyszer rendes Közgyűlést kell tartani.

•

Rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt – a cél megjelölésével –
igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.

•

A Közgyűlés nem nyilvános; azon a Tagokon és az Elnökségen kívül a Közgyűlés
összehívására jogosult által meghívottak, és az Alapszabály vagy a Közgyűlés
határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

•

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult Tagok 50 %-a + 1 fő jelen
van. Ha az eredeti időpontra összehívott Közgyűlés nem határozatképes, akkor 8
napon belül új Közgyűlést kell összehívni. A megismételt Közgyűlés az eredeti
meghívóban az eredeti Közgyűléssel azonos napra nem hívható össze. A megismételt
Közgyűlésre új meghívót kell küldeni és mind a régi, mind az új meghívóban fel kell
tüntetni azt, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes.

•

A Közgyűlés – eltérő rendelkezések hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel,
nyílt szavazással hozza.

•

A Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően megválasztja a levezető elnök
személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét,
valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

•

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:
• akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít
• akivel a határozat szerint szerződést kell kötni
• aki ellen a határozat alapján pert kell indítani
• akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja
• aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy személyesen érdekelt a döntésben.

•

A Közgyűlés a vezető Tisztségviselőket titkos szavazással választja meg, a kizárási,
visszahívási eljárás során is titkos szavazást kell tartani.

•

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és
az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

•

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Elnök, a Levezető elnök és a
Jegyzőkönyvvezető, valamint két Hitelesítő ír alá. A Közgyűlések jegyzőkönyve
nyilvános, azokba bárki betekinthet. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Közgyűlés
időpontját, helyét, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv
hitelesítők nevét, az egyesület székhelyét. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell még a
napirendi pontokat, a Közgyűlés által hozott döntések tartalmát, időpontját és
hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A Közgyűlés
döntéseiről az Egyesület elnöke az érintetteket írásban, a döntést követő 15 napon
belül értesíti.

•

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
• az Alapszabály módosítása
• az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása
• a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
azzal, hogy a visszahívás ügyében hozott érdemi határozathozatal előtt a vezető
tisztségviselő védekezését írásban benyújthatja
• az éves költségvetés elfogadása
• az éves beszámoló – ezen belül az elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének – megtárgyalása, elfogadása
• a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll
• az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját
Tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt
• a jelenlegi, és korábbi Egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés
• szükség esetén a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és
díjazásuk megállapítása
• a választott könyvvizsgáló megválasztása,
megállapítása; a végelszámoló kijelölése
• a tagdíj összegének megállapítása

visszahívása

és

díjazásának

• döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetve amelyben a döntést magának
fenntartotta
• kizárási, visszahívási eljárás lefolytatása; kizárásra, visszahívásra irányuló
Közgyűlési határozat meghozatala azzal, hogy az érdemi határozathozatal előtt az
eljárás alá vont személy védekezését mindegyik esetben írásban benyújthatja. A
Közgyűlés a kizárásról másodfokon dönt.
•

Az Egyesület képviselete

•

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

•

Ha a Vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

•

A Vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni
kell.

•

Nem lehet Vezető tisztségviselő az:
• akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült
• aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont)
• akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak
• akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak – az eltiltás hatálya
alatt, a megszabott időtartamig, a megjelölt tevékenységre vonatkozóan

•

Elnökség

•

Az Egyesület ügyvezető szerve a közgyűlés által választott három tagú Elnökség

•

Az Elnökség tagja a vezető tisztségviselők, vagyis az alábbi személyekből álló testület:
• Elnök
• Elnökhelyettes
• Titkár

•

Az Elnökség az Elnökét maga választja tagjai közül.

•

A vezető tisztségviselőket a Közgyűlés választja a Tagság közül titkos szavazás
keretében.

•

A vezető tisztségviselők megbízatási ideje 4 év.

•

Az Elnökségi Ülés

•

Az Elnökség évente legalább kétszer ülést tart, melyet az Elnök hív össze.

•

Az Elnökség ülésére minden vezető tisztségviselőt a napirend közlésével kell
meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés időpontja között legalább 15 nap
időköznek kell lennie.

•

Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet, az ülésre lehetőség
szerint külön is meg kell hívni.

•

Az Elnökség ülésének ügyrendjét maga határozza meg.

•

Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

•

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:
• akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít
• akivel a határozat szerint szerződést kell kötni
• aki ellen a határozat alapján pert kell indítani
• akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja
• aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben

•

Az Elnökségi ülés határozatképtelensége esetén azt, az Elnök minimum 1 napos időköz
betartása mellett a napirend közlésével újból összehívja. Az Elnökségi ülés csak akkor
határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van.

•

Az elnökség feladatköre:
• az Egyesület napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala
• a beszámolók előkészítése, és azoknak a közgyűlés elé terjesztése
• az éves költségvetés elkészítése, és annak a közgyűlés elé terjesztése
• az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala, és
végrehajtása
• az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának, és
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése
• a Közgyűlés összehívása, a Tagság és az Egyesület szerveinek értesítése
• az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása

a

• részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre
• a Tagság nyilvántartása
• az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése
• az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése
• az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata, a
megszűnés bekövetkezte esetén a vonatkozó törvényben előírt intézkedések
megtétele
• Tag felvételéről való döntés
•

Az Elnökség jogai és kötelezettségei:
• a. kizárólagos joga két Közgyűlés közötti időben az Egyesületet érintő minden olyan
kérdésben dönteni és intézkedni, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe
• jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával
megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.
• a Közgyűlésen részt venni
• a Közgyűlésen az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni
• a Közgyűlésen az Egyesület tevékenységéről, és gazdasági helyzetéről beszámolni
• a Közgyűlésen tájékoztatni a megjelenteket, az utolsó Közgyűlés óta eltelt időben,
az Egyesületet érintő minden kérdésben hozott döntésről

•

Az Elnök jogai és kötelezettségei:
• a Közgyűlés összehívása, bármely időpontban
• elszámoltatni a kezelőket a Tagság pénzéről
• a kiadások számláit ellenőrizni
• megbízólevelet kiadni pénzügyek intézéséhez
• harmadik személlyel való szerződéseket kötni
• a Tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell vennie, a Közgyűlés
határozatainak megfelelően kell az intézkedéseit megtennie
• a Tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését,
illetve felhasználását ellenőrizni
• az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrizni

•

Az Elnökhelyettes jogai és kötelezettségei:
• az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben, önállóan helyettesíteni az
elnöki hatáskörben; (az Elnök 3 hónapot meghaladó akadályoztatása esetén, a
teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása szükséges)

• az Elnök munkáját az Egyesület céljainak megvalósításában segíteni, a
tevékenységekben aktívan részt vállalni
•

A Titkár jogai és kötelezettségei:
• az Egyesület iratainak, bevételi és kiadási bizonylatainak kezelése
• az Egyesület pénzállományának kezelése
• a számlák kezelése és nyilvántartása
• a pénztárkönyv vezetése
• minden nemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az Elnök értesítése
• a számlák hitelességének ellenőrzése
• jegyzőkönyvek, határozatok nyilvántartása

•
•

Visszahívási eljárás
A visszahívás ügyében a Közgyűlés dönt.

•

A visszahívás feltételei akkor állnak fenn, ha az Elnökség tagja
• az Elnökségi feladatai ellátásából származó lényeges kötelezettségét szándékosan,
vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi
• olyan magatartást tanúsít, amely az Elnökség tagsági tisztségének fenntartását a
továbbiakban lehetetlenné teszi.

•
•

Felügyelő bizottság
Az Egyesületnél felügyelő bizottság nem működik.

•

Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a Ptk 3:82. § (1) bekezdésében rögzített
esetben Felügyelő bizottság létrehozásáról intézkedik.

•

Az Egyesület képviselete

•

Az Egyesületet az Elnök képviseli önállóan.

•

Az Elnökség tagjai közül ketten együttesen rendelkeznek az Egyesület bankszámlája
felett.

•

Az Elnököt, akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes helyettesíti a 7.7.a. pontban
foglalt módon

•

Az Egyesület vagyona, gazdálkodása

•

Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára.

•
•

Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult.

•

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb
juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az
Egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

•

A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az
Egyesület vagyonát képezi.

•

Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel
tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

•

Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő
megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

•

A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban fenntartási-, ügyviteli költségek, valamint az
Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.

•

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját
vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.

•

Az Egyesület megszűnése

•

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak
egyesületekre válhat szét.

•

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az Egyesület
jogutód nélkül megszűnik, ha:
• az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg
• az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10 főt

•

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.

•

Az Egyesület működése

•

Nyilvántartások vezetése, a határozatok nyilvánosságra hozatala

•

A Közgyűlés és az Elnökség határozatait tartalmazó jegyzőkönyveket a Titkár tartja
nyilván. A nyilvántartásban külön-külön szerepelnek a Közgyűlés és az Elnökség
határozatai – tartalmazva a döntések tartalmát, időpontját, helyét és hatályát, a
döntést támogatók és ellenzők arányát (ha lehetséges – személyét).

•

A Közgyűlési, Elnökségi határozatokat az Elnök a Közgyűlésen, illetve az Elnökségi
ülésen szóban kihirdeti. Az érintett Taggal/tagokkal a határozat meghozatalát 8 napon
belül, igazolható módon közli írásban, és az Egyesület honlapján történő közzététellel.
Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére
történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus
tértivevény).
Az elektronikus értesítés kivitelezése érdekében az Elnökség köteles a Tagok email
címéről nyilvántartást vezetni; az e-mail cím megváltozását a Tag a változást követő 8
napon belül köteles az elnökség felé írásban bejelenteni. Amennyiben a Tagnak nincs
e-mail címe, vagy a megadott e-mail címen a megküldést követő 5 munkanapon belül
nem veszi át az elektronikus küldeményt, úgy a határozatot írásban, papír alapon,
igazolható módon kell elküldeni a Tag által megadott levelezési címre.

•

Az Egyesület működésével kapcsolatos valamennyi iratba a Titkár – az Elnökkel történő
előzetes egyeztetés alapján – a betekintést lehetővé teszi. Az Egyesület működésével,
szolgáltatásainak igénybevételi módjával kapcsolatos információk közléséért az
Elnökség felelős.

•

Záró rendelkezések

•

Az Egyesület jelen Alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait a 2011. évi CLXXV. törvény 28., 29., 30. § előírásai szerint
nyilvánosságra hozza.

•

Az Egyesület működésével kapcsolatos, az Alapszabály által nem részletezett
kérdésekben, a 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései
az irányadók.

Kiskunhalas, 2019. július 30.

_____________________ ....
Elnök

_______________________
Elnök helyettes

________________________ ....
Titkár

