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I.
Bevezető rendelkezések

 1./   A jelen Alapszabályt elfogadó alapítók - az Alapszabályban  a megnevezés ük a
továbbiakban: Alapítók - a mai napon  e l h a t á r o z t á k, hogy jogi személyként
működő egyesületet hoztak létre.

2./   Az alapítók az egyesületet  meghatározatlan időre  hozták létre.

3./  Az egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az
alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és
célja elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület jogi személy.

Az egyesület a bírósági bejegyzéssel nyeri el jogi személyiségét.

II.
Az egyesület adatai és célja

1./   Az egyesület neve: VÁGÁSHUTÁÉRT EGYESÜLET

2./   Az egyesület székhelye: VÁGÁSHUTA, Fő utca 9. 3994

3./   Az egyesület működési területe: Magyarország területe

4./   Az egyesület célja:

Az egyesület célja, hogy Vágáshuta község többszörösen  hátrányos helyzetén, amely
a rossz közlekedési viszonyokban, a közművek hiányában, a községben található kevés
jó minőségű termőföldben, a munkanélküliségben nyilvánul meg, az egyesület
eszközeivel  megkíséreljen javítani, továbbá, hogy elősegítse a maga sajátos eszközei-
vel  a község hagyományos értékeinek megóvását.

Az egyesület céljai közé tartozik a község természeti környezetének megóvása is.

Az egyesület közre kíván működni a község önkormányzati testületei, tisztségviselői és a
lakosság együttműködésének koordinálásában, az ezzel kapcsolatos információk jobb
áramlásának megszervezésében, a község lakosságának a községi célok
megvalósítása érdekében történő mozgósításában. /Mind a közös tevékenység, mind
pedig a megfelelő anyagi támogatás érdekében./

Az egyesület céljai elérése érdekében végzett tevékenységei:

a) szociális tevékenység, családsegítés, 
b) kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem,

környezetvédelem, 
c) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának

elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. 

5./ Az egyesület a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében
vagyonával önállóan gazdálkodik, elsődlegesen gazdasági-vállalkozási
tevékenységet nem folytathat.

Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében,
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azokat nem veszélyeztetve végez.

Az egyesület javára adománygyűjtő tevékenység folytatható. A szervezet nevében
vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más
személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság
sérelmével.
A szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az egyesület írásbeli
meghatalmazása alapján végezhető.

6./ Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak az
alapszabályában meghatározott tevékenységére fordítja.

7./ Az egyesület a pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési
képviselőjelöltet egyetlen, így a jelen módosítást megelőző évet megelőző
választáson sem állított, vagy támogatott, ezen kívül egyéb közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.

III.
Az egyesület tagsága

1./ Az egyesület rendes  tagjai:

Az egyesület tagja lehet bármely büntetlen előéletű természetes személy, aki a
közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, az egyesület céljaival egyetért, és felvételét
írásban kéri. Az egyesület tagja lehet magyarországi székhellyel rendelkező nem
természetes személy is. A nem természetes személy tagot a képviselője képviseli.

A tagfelvétel iránti kérelmet az egyesület elnökéhez kell eljuttatni.

A tagfelvételről az elnökség a legközelebbi ülésén nyílt szavazással dönt. 

2./ Az egyesület rendes tagjának jogai:

• részt vehet az egyesület rendezvényein, közgyűlésén, a közgyűlés határozatainak
meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az
egyesület működésével kapcsolatban, indítványt tehet az egyesületet érintő kérdések
megtárgyalására,
• részt vehet az egyesület tevékenységében, a tag az egyesület tevékenységében
– a jelen alapszabályban foglalt kivételektől eltekintve – csak személyesen vehet
részt,
• felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről, amelyre az egyesület 30
napon belül köteles választ adni,
• minden tag választhat, illetve választható az egyesület ügyintéző és képviseleti
szerveibe, illetve tisztségeire azzal, hogy kiskorú tag vezető tisztségviselővé nem
választható
• indítványt tehet a közgyűlés és az elnökség napirendi pontjaira,
• a tagság legalább 1/3-a írásban az ok és cél megjelölésével közgyűlés
összehívását kezdeményezheti,

• az egyesület tagjai illetve szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését
kérheti a bíróságtól, ha az jogszabályba vagy a létesítő okirat rendelkezésébe
ütközik. A keresetindítás határideje a határozatról való tudomásszerzéstől vagy attól
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az időponttól számított 30 nap amikor a határozatról tudomást szerezhetett volna. A
határozat meghozatalától számított egy év elteltével per nem indítható,

• a tag a tagsági jogait – a jelen létesítő okiratban foglalt kivételektől eltekintve –
személyesen gyakorolhatja.

3./ Az egyesület rendes  tagjának kötelezettségei:

Az egyesület rendes tagja köteles az egyesület alapszabályát, határozatait betartani,
valamint részt venni az egyesület munkájában, nem veszélyeztetheti az
alapszabályban meghatározott célok megvalósítását.

Az egyesület rendes tagja köteles a 2.000 Ft. azaz Kettőezer Ft éves tagdíjat
megfizetni minden év március 31. napjáig. A tagdíj a jelen módosított Alapszabály
elfogadásának évében: 2.000 Ft/év, melyet a szervezet bejegyzéséről szóló végzés
jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell befizetni.

4./ Az egyesület pártoló tagja  lehet:  Az  a büntetlen előéletű természetes vagy jogi
személy illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki az egyesület
tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt.

A pártoló tag belépési nyilatkozatát az elnökséghez juttatja el és az elnökség a
legközelebbi ülésén egyhangú nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt a
felvételről. A pártoló tag tagsági jogviszonya a belépési nyilatkozattal keletkezik

A pártoló tag jogai: Részt vehetnek az egyesület tevékenységében és
rendezvényein, az egyesület szerveibe nem választhatók és az egyesületi szervek
döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt, azonban a legfőbb
döntéshozó szerv ülésén hozzászólhatnak, felvilágosítást kérhetnek.

A pártoló tag kötelezettsége: az egyesület részére vagyoni hozzájárulást teljesíteni,
nem veszélyeztetheti az egyesületi célok megvalósítását és az egyesület
tevékenységét, köteles betartani az alapszabályt és a közgyűlés határozatait.

A pártoló tag tagsági jogviszonya megszűnik:

 a természetes személy pártoló tag halálával, nem természetes személy pártoló tag
jogutód nélküli megszűnésével,

 kilépéssel, bármikor, indokolás nélkül az elnökhöz benyújtott írásbeli nyilatkozat
megtételével,

 kizárással, ha a pártoló tag a jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés
határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. A kizárási eljárást
bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A
kizárási eljárásban a pártoló 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 eljárás során a pártoló tag képviselővel is
képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és
indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A
kizáró határozatot a taggal közölni kell.

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 nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel dönt
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Amennyiben a pártoló tag a taggá válás alapszabályban meghatározott feltételeinek
nem felel meg, az egyesület a tagsági jogviszonyát 30 napos határidővel írásban
felmondhatja. A felmondásról az elnökség határoz és a határozatát köteles a
tagoknak postai úton, vagy személyes átvétellel – az átvétel időpontjának
rögzítésével – kézbesíteni. A tag a kézbesítéstől számított 15 napon belül a határozat
ellen az elnökséghez benyújtandó, de a közgyűlésnek címzett halasztó hatályú
fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a közgyűlés bírálja el a következő ülésén. Az
eljárás során a pártoló tag képviselővel is eljárhat.

5./ Tiszteletbeli tagja lehet az egyesületnek az a természetes személy, aki az egyesület
céljával kapcsolatosan kifejtett tevékenységére, szakmai tudására vagy életútjára
tekintettel az egyesület tagsága körében elismerésre tett szert, és az elnökség
javaslata alapján az egyesület tagjai a legfőbb szerv ülésén választanak meg e
tagságra. A tagsági jogviszony a tiszteletbeli tag elfogadó nyilatkozatával jön létre.

A tiszteletbeli tag jogai: részt vehet a közgyűlés ülésein, ahol tanácskozási és
javaslattételi joga van, hozzászólhat, felvilágosítást kérhet, azonban nem választhat
és nem választható.

A tiszteletbeli tag kötelezettségei: Az alapszabály és a közgyűlés határozatainak
betartása, az egyesület hírnevének öregbítése. Nem veszélyeztetheti az egyesület
céljainak megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

A tiszteletbeli tag tagsági jogviszonya megszűnik:

 a tiszteletbeli tag halálával, 

 bármikor, indokolás nélkül az elnökhöz benyújtott írásbeli nyilatkozat megtételével,
melyben lemondhat a tiszteletbeli tagságáról,

 a tiszteletbeli tagi cím megvonásával, ha a tiszteletbeli tag a jelen alapszabály
rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő
magatartást tanúsít. Az eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv
kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tiszteletbeli 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 eljárás során a tiszteletbeli tag képviselővel is képviseltetheti magát.
A tiszteletbeli tagi cím megvonását kimondó határozatot írásba kell foglalni és
indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a tiszteletbeli tagi cím
megvonásának alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati
lehetőségről való tájékoztatást. A tiszteletbeli tagi cím megvonó határozatot a
tiszteletbeli taggal közölni kell.

A tag a tiszteletbeli tagi cím megvonását 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 nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt

6./ Az egyesület tagjának tagsági viszonya megszűnik:

 a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével
 az egyesület megszűnésével,
 az egyesület általi felmondással
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 a kilépéssel,
 a tag kizárásával.

7./ A tagok kizárása

Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület
tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés
határozatát súlyosan megszegi vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. Kizárhatja
az elnökség a rendes tagot akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj
megfizetésével.

A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a rendes 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.

8./ A kizárásra irányuló eljárás szabályai

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 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. 
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 nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel dönt.

A kizárt tag tagsági viszonya a kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján,
vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a közgyűlés az elnökség általi kizáró
határozatot helyben hagyja,-   vagy bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a
bíróság a közgyűlés általi kizáró határozatot helyben hagyja – a közgyűlés általi
kizáró határozat meghozatalának napján szűnik meg. 

9./ A tag – a kilépésének az elnökséghez benyújtott írásbeli bejelentésével – a tagsági
viszonyát azonnali hatállyal megszüntetheti.

10./ A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és
tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

11./ A rendes tag tagsági jogviszonyának felmondása

Amennyiben a tag a taggá válás alapszabályban meghatározott feltételeinek nem
felel meg, az egyesület a tagsági jogviszonyát 30 napos határidővel írásban
felmondhatja.

A felmondásról az elnökség határoz és a határozatát köteles a tagoknak postai úton,
vagy személyes átvétellel – az átvétel időpontjának rögzítésével – kézbesíteni. A tag
a kézbesítéstől számított 15 napon belül a határozat ellen az elnökséghez
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benyújtandó, de a közgyűlésnek címzett halasztó hatályú fellebbezéssel élhet. A
fellebbezést a közgyűlés bírálja el a következő ülésén.

IV.
Az egyesület szervezete

1./ Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összességéből áll. 

2./ A közgyűlést szükség szerint, de  évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen
meg kell tárgyalni az éves pénzügyi tervet, illetve az előző éves pénzügyi terv
teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített
beszámolót. A közgyűlést az elnök hívja össze a hely, az időpont és a napirendi
pontok közlésével. A meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét és székhelyét,
valamint a közgyűlés napirendjét olyan részletességgel, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A
tagnyilvántartásban szereplő tagok részére legalább 8 nappal a közgyűlés időpontja
előtt meghívót kell küldeni postai úton vagy személyesen  kell átadni a  meghívót (az
átvétel időpontjának írásbeli rögzítése mellett).

A közgyűlés az ülését az egyesület székhelyén tartja. 

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, azt akkor lehet megtartani, ha az
ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés
megtartásához.

 közgyűlés nyilvános; azon a tagokon és az elnökségen kívül a közgyűlés
összehívására jogosult elnök által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés
határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyeken kívül bárki részt
vehet. A tag a közgyűlésen jogosult képviselővel képviseltetni magát.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított nyolc napon belül a tagok és az
egyesület szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a
napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök a közgyűlés időpontjáig nem dönt,
vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. Amennyiben a
közgyűlésen nem jelent meg minden részvételre jogosult, és/vagy a napirend
kiegészítésének tárgyában hozott határozattal kiegészített napirendi kérdés
megtárgyalásához egyhangúan nem járulnak hozzá, abban az esetben a kiegészített
napirend tárgyában a közgyűlési határozatban meghatározott időn belül az elnöknek
újabb közgyűlést kell szabályszerűen összehívni, amelyen a kiegészített napirendet
tárgyalni kell.

 3./ A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvételre
jogosultak több mint fele jelen van. A tag a közgyűlésen jogosult képviselővel
képviseltetni magát.

Ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés – a megjelentek előírtnál kisebb
számban való megjelenése miatt - nem lenne határozatképes, a
határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a
jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes, amely tényre azonban a tagok
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figyelmét a meghívóban fel kell hívni. Ha a határozatképtelenség miatt megismételt
közgyűlés nem az eredeti közgyűlés időpontjával egyező napon kerül megtartásra,
úgy a tagok részére új meghívót kell küldeni, melyben ismét tájékoztatni kell őket
távolmaradásuk következményeiről.

A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell és a közgyűlési
jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges.

A közgyűlést össze kell hívni, ha:

a tagok legalább 1/3-a a napirendi pontok, a cél és az ok megjelölésével írásban
kezdeményezi,  
 az elnökség, a számvizsgáló bizottság indítványára,
a bíróság elrendeli.

A tagok legalább 1/3-a által aláírt, a közgyűlés összehívására vonatkozó és a
felvenni kívánt napirendi pontokat, a célt és az okot tartalmazó, az elnökségnek
megküldött írásbeli kérelemre az elnök a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon
belüli időpontra összehívja a közgyűlést.

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.

A közgyűlés 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.

4./ A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult egyenlő szavazattal rendelkezik.

A közgyűlés kezdetén nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel meg kell választani
a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a két jegyzőkönyv hitelesítőt az
egyesület tagjai közül. Ugyancsak nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
választja meg a közgyűlés a három tagú szavazatszámláló bizottságot.

A közgyűlés üléseit a levezető elnök vezeti.

A közgyűlés határozatait – ha a jogszabály vagy az alapszabály másként nem
rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Bármelyik
szavazásra jogosult indítványára, az egyes napirendi pontokban a közgyűlés – nyílt
egyszerű szótöbbséges határozattal – elrendelheti a titkos szavazást vagy a
névszerinti szavazást is. Az alapszabály módosítása, az egyesület megszüntetése
tárgyában a jelenlévők legalább háromnegyedes többségű szavazata szükséges. Az
egyesület éves beszámolóját a közgyűlés nyílt egyszerű szótöbbséges határozattal
hagyja jóvá.
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A határozatokat a levezető elnök szóban hirdeti ki és szó szerint rögzítésre kerülnek
a jegyzőkönyvben. 

Kétharmados többség szükséges az alábbi tárgykörökben:

- egyesület megalakulásával kapcsolatosan,
- egyesület feloszlatásának, megszűnésének kimondásához,
- alapszabály elfogadásához, módosításához,
- egyesület tisztségviselőinek megválasztásához.

  5./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
 az alapszabály megállapítása, módosítása
 a vezető tisztségviselők és egyéb egyesületi szervek tagjainak megválasztása és
visszahívása, valamint díjazásának megállapítása, beszámoltatása
 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 számvizsgáló
bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés,
 amennyiben szükséges, választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és
díjazásának megállapítása,
 a végelszámoló kijelölése
 az éves tagdíj mértékének megállapítása,
 az elnökség és a számvizsgáló bizottság éves beszámolójának - ezen belül az
ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének -
elfogadása,
 a tagok kizárását kimondó elsőfokú elnökségi határozat elleni fellebbezés
elbírálása,
 az éves költségvetés elfogadása,
 az egyesület programjának kialakítása,
 döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály a
közgyűlés hatáskörébe utal.

6./ A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet a közgyűlés levezető elnöke és két, a
közgyűlés által megválasztott szavazásra jogosult tag hitelesít, és a jegyzőkönyv-
vezető aláír.  A jegyzőkönyvben minden határozathozatalnál a határozatképességet
meg kell állapítani. A jegyzőkönyvnek a közgyűlésen elhangzottakat lehetőleg szó
szerint tartalmaznia kell, a határozatokat a levezető elnök által szóban kihirdetettel
azonosan kell rögzíteni. Meg kell jelölni a leadott szavazatok számát és azok
megoszlását is. Amennyiben a közgyűlés névszerinti szavazásról döntött a
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a névszerinti szavazatokat is. Jegyzőkönyvbe kell
foglalni a közgyűlés résztvevői által rögzíteni kérteket is.

A közgyűlésen megjelentekről jelenléti ívet kell felvenni, amely tartalmazza a tag
nevét, lakóhelyét és aláírását. A nem természetes személy tag esetében a jelenléti ív
tartalmazza a tag elnevezését, székhelyét, a képviseletében megjelent személy
nevét, lakóhelyét és aláírását. Ha a tag nem személyesen jár el, a jelenléti ívhez
csatolni kell a képviselő részére adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást. Ez utóbbi esetben a jelenléti íven a tag képviseletében eljáró
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személy nevét, lakóhelyét és aláírását is tartalmaznia kell a jelenléti ívnek.

A közgyűléssel kapcsolatos adminisztrációért az egyesület elnöke felelős.

V.
Az egyesület elnöksége

  1./ Az egyesület végrehajtó szerve az elnökség. Az elnökség 7 főből áll. Az elnökség tagjai
az alábbiak:

Elnökség:  

Elnök: dr. Kardos László 

Tagok: dr. Joób Árpád, Igaz József, Fekete Sándor, dr. Nagy Zsolt, Frank Tamás, dr.
Varga Péter 

Az elnökség tagjait a közgyűlés 5 évre, 2012. április 30. napjától 2017. április 30.
napjáig terjedő időre választja meg nyílt, szótöbbséges szavazással

Az elnökség tagjai az egyesület vezető tisztségviselői. A vezető tisztségviselő
ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

2./ Az elnökség feladatai az alábbiak:

 az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben
a döntések meghozatala 
 az egyesület törvényes és alapszabály szerinti működésének biztosítása,
 az egyesület programjának összeállítása,
 az egyesület fejlesztési programjának kidolgozása, rendezvények szervezése,
 a tagfelvétel kérdésében történő döntés,
 a tagok kizárásáról szóló elsőfokú határozat meghozatala,
 az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése
 a közgyűlés összehívásával, működésével, a tagság és az egyesület szerveinek
értesítésével kapcsolatos előkészítő és a közgyűlés munkáját elősegítő szervező
tevékenység, a közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,
 a költségvetés és a beszámoló előkészítése, és azoknak a közgyűlés elé
terjesztése
 az elnök éves beszámolójának elfogadása,
 az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása,
 az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik az egyesület részére ingatlan
vagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való
lemondás, gazdasági vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint minden
olyan határozat meghozatala, mely alapján a klub számára jelentős vagyonterhek,
vagy kötelezettségek keletkeznek,
 részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,
 az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése;
 az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
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 az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
 minden olyan eljárás, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Az elnök feladata és hatásköre:

 az elnökség és a közgyűlés összehívása,
 a közgyűlés és az elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások
végrehajtásának irányítása,
 vezeti a közgyűlés és az elnökség üléseit,  
 utalványozási jogot gyakorol,
 bankszámla felett önálló rendelkezési jogot gyakorol, 
 gyakorolja az egyesület munkavállalói feletti munkáltatói jogokat.
 az egyesület adminisztációjának vezetése
 tagnyilvántartás vezetése
 tagdíjak beszedése
 az egyesület képviselete
 az elnökség által erre felhatalmazott személlyel együtt a bankszámla feletti
együttes rendelkezési jog

3./ Az egyesület elnöksége szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart
ülést. 

 
3.1 Az elnökséget az elnök hívja össze, legalább az ülés előtt három nappal megküldött,

a napirendi pontokat is tartalmazó írásbeli meghívóval.

3.2 Az egyesület elnöksége ülései nyilvánosak. Az egyesület elnöksége akkor
határozatképes, ha azon az egyesület elnöksége legalább három tagja jelen van. Az
ülés a határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.

4./ 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.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

5./ Az elnökség évente egyszer beszámol a tagságnak az éves tevékenységéről.

5.1 Az egyesület éves beszámolóját az egyesület elnöksége hagyja jóvá minden év
május 31-ig tartott ülésén.  A beszámolót az elnökség elnöke írásban készíti el és
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bocsátja a meghívóval együtt a elnökség tagjainak, valamint az alapító
rendelkezésére.

5.2 Az egyesület az éves beszámolójával egyidejűleg köteles közhasznúsági mellékletet
is készíteni.
Közhasznúsági mellékletet először a 2012. üzleti évről köteles az egyesület készíteni.
A közhasznúsági melléklet elfogadása a közgyűlés hatáskörébe tartozik és annak a
civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes
kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 12. § alapján alkalmazandó 1.
számú mellékletében foglaltakat kell tartalmaznia.

Az egyesület köteles az elnökség által elfogadott beszámolóját, valamint a
közhasznúsági mellékletét minden év május 31. napjáig az Országos Bírósági
Hivatalnál letétbe helyezni.

5.3 Az egyesület elnöksége olyan nyilvántartást vezet, amelyből az elnökség döntésének
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya
(ha lehetséges személye) megállapítható.

5.4 A elnökség döntéseit az érintettekkel írásban (személyes átvétel, vagy ajánlott levél
útján) kell közölni.

5.5 A elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy (illetve annak közeli
hozzátartozója [Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1) pont], élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó)

 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 a jogi személynek nem
tagja vagy alapítója;

 aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy 

 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben,

továbbá az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

 b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.

6./ A vezető tisztségviselők megbízatásának megszűnése:
 határozott idő eltelte
 lemondás
 vezető tisztségviselő halála
 nem természetes személy vezető tisztségviselő jogutód nélküli megszűnése
 vezető tisztségviselő egyesületi tagságának megszűnése
 visszahívása
 a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával,
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 vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkezésével.

A vezető tisztségviselőt a közgyűlés egyszerű szótöbbséges, nyílt szavazással
visszahívhatja, ha nem tesz eleget a vezető tisztségviselő számára elírt
kötelezettségének, ha az alapszabály rendelkezéseivel ellentétes magatartást
tanúsít. A visszahívást bármely tag kezdeményezheti a közgyűlésnél.

VI.
A számvizsgáló bizottság

1./ Az egyesületnél számvizsgáló bizottság működik, az egyesület gazdálkodásának,
alapszabály szerinti működésének, és az ügyvezetés jogi személy érdekeinek
megóvása céljából történő ellenőrzésre . A számvizsgáló bizottság 3 főből áll, a
közgyűlés 5 évre, 2012. április 30. napjától 2017. április 30. napjáig választja. A
számvizsgáló bizottság tagjai az alábbiak:

Számvizsgáló bizottság:

Elnök: Csorba Györgyné 

Tagok: Takács Péter, Vargáné Kathi Judit

A számvizsgáló bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A
számvizsgáló bizottság munkáját a bizottság  elnöke irányítja. A bizottság elnökét a
tagok maguk közül választják, egyszerű szótöbbséggel.

A számvizsgáló bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet a számvizsgáló bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre
vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az egyesület
vezető tisztségviselője.

A számvizsgáló bizottság tagjai a számvizsgáló bizottság munkájában személyesen
kötelesek részt venni. A számvizsgáló bizottság tagjai az egyesület ügyvezetésétől
függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A számvizsgáló bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői (elnökségi)
megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a
számvizsgáló bizottsági tag lemondó nyilatkozatát az egyesület elnökségéhez intézi.

2./ A számvizsgáló bizottság feladata az alábbi:

- az egyesület pénzügyi, gazdasági tevékenységének vizsgálata,
- az egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
- a pénzügyi, gazdasági előírások megtartásának ellenőrzése,
- az érvényes jogszabályok betartásának ellenőrzése
- a tagdíj fizetés ellenőrzése.

A számvizsgáló bizottság köteles közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlés ülésén ismertetni.
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3./ A számvizsgáló bizottság ügyrendjét saját maga állapítja meg, tevékenységéről a
bizottság elnöke a közgyűlésnek köteles beszámolni.

A számvizsgáló bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. 

A számvizsgáló bizottság évente egyszer beszámol a tagságnak az éves
tevékenységéről. A számvizsgáló bizottságnak nem lehet tagja az elnökség valamely
tagja, az egyesület alkalmazottja, az egyesületnek gazdasági tevékenységet végző
személy, illetőleg mindezek Ptk szerinti közeli hozzátartozói. 

4./ A számvizsgáló bizottság szükség esetén tájékoztatja észrevételeiről, megállapításairól
az elnökséget.

5./ A tagdíj fizetést a Számvizsgáló Bizottság az éves beszámolóra vonatkozó jelentés
vizsgálatával egyidejűleg végzi el. Amennyiben azt állapítja meg, hogy valamely tag nem
fizet tagdíjat, ezt a számvizsgáló bizottság az éves beszámolóra vonatkozó jelentése
átadásával egyidejűleg megállapítja, és az elnökséggel közli a névsort.

Az értesítés alapján az Elnökség 30 napos határidővel felszólítja az érintett tagot a
hátralék megfizetésére. Ennek eredménytelensége esetén elnökség a mulasztót törli a
tagjegyzékből.

A Számvizsgáló Bizottság a nem fizető tagot értesíti a tagok jegyzékéből történő
törlésről.

6./ A számvizsgáló bizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba,
könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és az egyesület munkavállalóitól
felvilágosítást kérhet, az egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és
áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel
megvizsgáltathatja.

7./ A számvizsgáló bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy
nem megfelelő teljesítésével az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel
okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az egyesülettel szemben.

VII.
Az egyesület jogképessége, képviselete,

felelőssége

 1./ Az egyesület jogi személy, amely jogképességgel rendelkezik.

 2./ Az egyesület képviseletére az egyesület elnöke önállóan jogosult, míg a többi elnökségi
tagok kettesével. 

A bankszámla feletti rendelkezésre e két személy együttesen jogosult.

 3./ Az egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az
egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

VIII.
Záró rendelkezések
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1./ Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a tagjain a különböző
előírások szerint arra jogosult állami szervek képviselőin, a vezető tisztségviselőkön
kívül az egyesület elnöksége elnökének hozzájárulásával mindenki betekinthet, aki
ezzel kapcsolatos jogszerű érdekeltségét az egyesület elnöksége részére
bizonyította. A fentiek alól kivétel, hogy az egyesület éves közhasznúsági
mellékletébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

2./ Az egyesület szolgáltatásait az egyesület elnökségéhez benyújtott pályázat útján
lehet igénybe venni. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az
eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak
előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti
juttatás alapjául nem szolgálhat. 

A pályázatokat az egyesület elnökségének legközelebbi ülése bírálja el. Sürgősség
esetén az egyesület elnökségének elnökénél lehet kezdeményezni az egyesület
elnöksége soron kívüli ülésének összehívását.

3./ Az egyesület beszámolóit a Vágáshuta község községi hirdető tábláján kell
nyilvánosságra hozni.

4./ Az egyesület megszűnése:

4.1. Az egyesület jogutódlással való megszűnése

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

4.1.1. Egyesülés

Az egyesület más egyesülettel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesülhet.
Összeolvadásnál az összeolvadó egyesületek megszűnnek, és új egyesület jön létre
általános jogutódlás mellett. Beolvadásnál a beolvadó egyesület szűnik meg, általános
jogutódja az egyesülésben részt vevő másik egyesület.

4.1.2 Szétválás

Az egyesület különválás vagy kiválás útján több egyesületté szétválhat. Különválás esetén
az egyesület megszűnik, és vagyona a különválással létrejövő több egyesületre, mint
jogutódra száll át. Kiválás esetén az egyesület fennmarad, és vagyonának egy része a
kiválással létrejövő egyesületre mint jogutódra száll át.

4.2. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése:

4.2.1 Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel

bekövetkezett;
c) a tagok kimondják megszűnését;
d) az arra jogosult szerv megszünteti,
e) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
f) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
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Az egyesület – a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás
lefolytatását követően – a bíróság általi nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.

5./ Az egyesület megszűnése esetén vagyonát a hitelezők kielégítése után egy másik,
Vágáshuta, vagy a Hegyköz érdekében tevékenykedő közhasznú szervezet részére
kell átadni.

6./ A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadóak.

7./ Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az egyesület közgyűlése 2015.
március 14. napján ………… Kgy. sz.  határozattal  jóváhagyta.

V á g á s h u t a, 2015. március …..

Igaz József                         Frank Tamás                      Fekete Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő         jegyzőkönyv hitelesítő         jegyzőkönyv vezető

dr. Varga Péter
levezető elnök

Záradék

a 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése alapján:

Alulírott Dr. Varga Péter ügyvéd, mint a Vágáshutáért Egyesület
képviselője igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel
a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a 2012. április 30. napján kelt létesítő okirat
I/3., II/3-4., II/a/1-4. pontjainak, III-VII. fejezetének, valamint IX/4. és IX/7. pontjának a
változása adott okot.

Vágáshuta, 2015. március ….. napja

Dr. Varga Péter Benedek

    ügyvéd


