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A Kiskunhalasi Városvédő
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1.§
egyesület neve: KISKLINHALASI VÁRosvBpÓ Bs vÁnosszEpÍrÓ EGYESÜLET (röviden: Halasi Vrárosvédő Egyesület, HVE, a továbbiakban: Egyesület)

1) Az

2)
3)
4)
5)

6)

Székhelye: Kiskunhalas, Ady Endre utca 9. 1. emelet 8.

Működési területe: Kiskunhalas város közigazgatási területe
Pecsétje: "Kiskunhalasi Városvédő és Városszépítő Egyesület 1988." szövegű körirattal,
középen ajelvénnyel

Jelvénye: stilizált naprőzsa
Státusza: jogi személy

2.§
Az Egyesület célja és feladatai

lll

Az Egyesület alapvető célja Kiskunhalas Város arculatának őrzése az épitett és természetes környezet megóvása, de emellett - a kifejezetten szakirányú egyesületek megalakulásáig -

a lehetőségeihez mérten vállalkozik a város szellemi lazaz tőrténelmi, irodalmi, néprajzi,

tudományos, képzőművészeti, stb./ értékeinekfeltárására és megóvására is. Olyan közszellem kialakítására törekszik, amely természetesnek tartja Kiskunhalas és közigazgatási vonzáskörzetének mindennemű értékénekmegőrzését, sőt gyarapítását, ezzel együtt a helyi életfeltételek minőségének j avítását.

l2l Az egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szőlő 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú tevékenységet folYató szerv ezet.
Az egyesület a 11/2012. (II.29.) KIM rendelet 40. mellékletébenmeghatdrozott cél szerinti
besoroldsa és a besorolús kódja:
2.1. kulturális tevékenység (pl, művészeti tevékenység,kulturális örökség megőrzése,
népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)
2.1.I. kód: 1.
2.9. környezetvédelmi tevékenység(pl. természeti környezet védelme, építeűkörnyezet
védelme, állatvédelem)
2.9.1. kód: 9.
0. telepüIésfejlesztési tevékenység
2.10.1. kód: 10.
2. I

l3l Az Egyesület politikai tevékenységet sem közvetlenül, sem közvetve nem folytat, szervezete pártoktól fiiggetlen, azoknak anyagi vagy egyéb támogatást nem nyújt.

3.§
Az Egyesület tagiai
ll

l

AzEgyesületnek lehetnek

- rendes,
-

tisáeletbeli,

- külíbldi,
-

jogi személy tagjai, és

- egyes közösségek.

)

l2l Az Egyesületnek tagja lehet minden magyar állampolgár, aki az Egyesület célkitrizéseit
magáév á te szi, alap szab ály át é s ügyren

A fiatalkorú egyesületi

dj ét köte lező en e l i smeri.
tagok az ifiúsági tagozatban fejthetik ki tevékenységüket, ott tisztsé-

gekre is megválasáhatók.

,\ki az Egyesület alapítási éve utolsó napjáigbelép, alapítő rendes tagnak minősül.
13l Tiszteletbeli tag \ehet az, akit az Egyesület közgyűlése - kiemelkedő közéleti, társadalmi,
tudományos, művészeti tevékenysége alapján - arra érdemesnek ítél.
/4/

Külföldi állampolgár is tagia

leh,et az Egyesületnek.

l5l Az Egyesület elnöksége gazdá|kodő szervezeteket, intézményeket - azok kérelmére ,jogi személy tag" címen vehet fel tagjai sorába.
A jogi személy tagokat meghatalmazottjuk képviseli az Egyesület, ill. az egyesületi szervek
összejövetelein. A képviselőnek tanácskozási joga van.
16l Afelvételét kérő személy "BelépésiNyilatkozat"-tal terjesái eló szándékát.
Gazdálkodó szervezetek, intézményekés közösségek írásbanjelentik be belépésiszándékukat.

A felvételről az elnökség

a soron következő ülésen dönt.
felvételt nyert személyek, gazdálkodó szervezetek, intézmények és közösségek tagsági
igazolványt kapnak.
Elutasítás esetén az elnökség ahatározatot írásban közli, ami ellen - akézhezvételtől számitott 30 napon belül - az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni.

A

Az éves tagsági díj legkisebb összegét a tagok részére a közgyűlés állapitjameg.
gazdálkodő szervezetekkel, intézményekkel és közösségekkel az Egyesület munkájában
valő részvételt,a támogatás évenkénti módját, mértékétés eszközeit az elnökség külön megállapodásban rögzíti.
Az Egyesület tevékenységétegyébként bárki - lehetőségei szerint - adományozással, illetve
az Egyesület érdekébentett felajánlással, alapítványtétellel is segítheti.

17l

A

l8l AzEgyesület tagjait a 3.§ /1 /bekezdés szerinti csoportosításban kell nyilvántartani.

4.§
A tagok jogai

l7l AzEgyesület

és kötelességei

tevékeny és eredményes egyesületi munkát vár e| atagjaitól.

l2l Atagok

joga, hogy:
- résztvegyen az Egyesület közgyűlésén,

résá vehet bármely szakosztály munkájában,
- az Egyesület céljait és feladatait érintő bármely kérdésben felvilágosítást kérjen, vagy javaslatot tegyen, és arra - az Elnökség soron következő ülése után - 30 napon belül érdemi
- érdeklődése és kívánsága szerint

vá|aszt kapjon.

szervei áltűI hozott jog- vagy alapszabúlysértő határozat megsemmisítése
iránt bármely tag - a különleges jogálldsú tag csak érintettsége esetén -, a haídrozat tudomására jutásától szdmított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítds a hatórozat végrehajtdsdt nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag
kérelmére_ a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe
tartozik.

Az eglesület

13l

Az egyesületi tag kötelessége, hogy:
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- betartsa az Alapszabályban foglaltakat, valamint a közgyűlés és az elnökséghatározatait,
- közreműködjön
az Egyesület munkájában,
- v állalrt feladatait lelkii smeretesen telj e sítse,
- védje az Egyesület vagyonát.

l4l Az Egyesület taga az előbbieken felül:
- köteles a megállapított évi tagdijat időben beftzetni,
- az Egyesület közgyűlésén résá venni,
- a közgyűlésen szavazatijoggal rendelkezik,
- megválaszthatő az Egyesület bármely tisáségére,
- az iflűsági tagozat tagai a 3 .§ l 2 l bekezdés szerint j ogosultak.

l5l Az Egyesület, gazdálkodó szeryezet, intézmény tagjai - a 12/bekezdésben foglalt jogok
mellett - kötelesek a részükre megállapított évenkéntitagdijat, illetve támogatást időben
b

eftzetni,

te lj e

s

íten i.

A közösségek az egyedi megállapodás szerint teljesítik vállalásaikat.
5.§
Az egyesületi tagság rnegszűnése

lll

Atagsági viszony megszűnik kilépés,törlés, kizárás, elhalálozás esetén. A jogi tag jogutód nélküli megszűnésével, illetve a megállapodás felmondásával.

l2l A kilépésiszándékot a tárgyév végéigkell írásban az elnökségnek bejelenteni. Ennek
alapján - ha más irányű döntés nem történik - atagsági viszony január 1-vel megszűnik.

l3l A tagsági viszony törlésével kapcsolatos eljárás az elnökség hatáskörébe tartozlk. Az

elnök - a tagdtlftzetés határidejét követően - megállapítja, hogy mely tag nem tett eleget
fizetési kötelezettségének. Ezen tagokat az elnők postai úton igazolható módon (ajánlott
vagy tértivevényes postai küldeményként) a tagdíjfizetésre 15 napos póthatáridő tűzésével
felhívja. A felhívás ellenére tagdíjfizetési hátralékban maradt tagok vonatkozásában az elnökség olyan tartalmű határozatot ltoz, mely szerint megállapítja, hogy a nem fizető tagok
tagsági viszonya megszűnt. A tagsági viszony törlésének időpontja atagrészéreküldött felhívásban szerepló 15 napos határidő eredménytelen elteltének anapja.

l4l Kizárhatla az elnökség a tagok sorából azt, aki az Egyesület céljaival ellentétes vagy
azoka gátlő magatartást tanúsít, illetve aki életmódja vagy bírói ítéletfolytán az egyesületi
tagságra méltatlanná válik. A kizárt tag ahatátozat ellen 30 napon belül az Egyesület köz-

gyűléséhez panasszal élhet.

l5l Az elhalt, akizárt vagy törölt tagok által beftzeteíttagdíj nem követelhető vissza.

6.§
Az Egyesület szervezete, szervei

és tisztségviselői

l1l AzEgyesület testületi szervei: a közgyűlés, az elnöksé g és azellenőrző bizottság.

l2l Az Egyesület gyakorlati munkáját - a feladatok jellege szerint - aközgyűlés által létrehozott szakosztályai,vagy az elnökség á|ta| szewezett bizottságai, ifiúsági tagozataűtjánvégzi.
l3l Az Egyesület tisáségviselői: az elnök, atitkár, a jegyző-pénztámok, az elnökségi tagok,
az ellenőrző bizottság elnöke és tagjai,

7.§
A közgyűlés

lll

Az Egyesület legfelsőbb szerve

a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.

l2l A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
-

az Alapszabály elfogadása, módosítása,
a megalakítandó szakosztályok meghatározása,
az elnökség és az ellenőrző bizottság elnökének és két tagjánakmegválasztása,
az éves munkaterv, az évi költségvetés és a vagyonmérleg elfogadása,
az elnökség éves beszámolójának

megtárgyalása és elfogadása,

- az évi tagsági díj megállapítása,
- az ellenőrzőbizottság évi beszámolójának megfárgyalása és elfogadása,
- a beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása.
- hosszabb távú munkaprogramok meghatározása,
- az E gyesület ingatlans zerzésénekvagy - elidegenítésénekj óváha gy ása,
- né gy szánezer forinton fe lüli kifi zetések engedély ezése,
- a tarta|ékalappal való rendelkezés,

- az egyesületi szervek jogszabályba vagy Alapszabá|yba ütköző határozatainak megsemmisítése,
- az Egyesület feloszlásának vagy más egyesülettel való tarsulásának kimondása,
- döntés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal.
- az egyesületi érdeméremadományozása,
- az örökös
tiszteletbeli elnök cím adományozása,

l3l Aközgyűlés

évente általában egyszer ülésezik, ha azonban a rendes tagok egyharmada a közgyűlés céljának megjelölésével - annak összehívását kéri, vagy aztaz elnökség, az ellenőrzőbizoítság szükségesnektartja, a közgyűlést 15 napon belül össze kell hívni.

Az éves beszámoló

jőváhagyására összehívott közgyűlést aíátrgyévetkövető év május l5.

napjáig kel l összehívni.

l4l Aközgyűlést az elnök hívja össze annak tervezett időpontját megelőző legalább 8 nappal
Kiskunhalas Vdros Polgdrmesteri Hivatal hirdetőtábláján kifiiggesztett és szintén legalább

8 nappal a közgyűlés időpontját megelőzően a tagok részérekézbesített írásbeli meghívóval.
a közgyűlés tervezetl napirendjét, amely napirendtől aközgyűlés nem térhet el, kivéve, ha aközgyűlésen az egyesület valamennyi tagja megjelent és

A meghívónaktartalmaznia kell

jelenlévőkegyhangúanhozzájétrulnakazeltéréshez.

Az elnök akadályoztatása

esetén a közgyűlés összehívására

az elnökség bármely tagja jogo-

sult.

l5l Aközgyűlésen

az Egyesület elnöke vagy titkára elnököl.

16l Aközgyűlés akkor határozatképes, ha azon az egyesület tagjainak több mint a fele jelen
Van.

A közgy.tiléshatározatképtelensége

esetén azonos napirenddel újabb közgyűlést kell tartani a
sikertelen közgyűlés időpontjától számított 15 napon belül.

6

A megismételt közgyűlésre új meghívót kell küldeni

és közzétenni, s mind a régi, mind pedig az új közgyűlésre szóló meghívóban fel kell tüntetni, hogy a határozatképtelenség miatti
megismételt közgyűlés a megjelentekszámára tekintet nélkül hatátrozatképes.

A közgyűlés

határozathozatalában nem vehet résrt az

a személy, aki vagy akinek közeli

zzátarto zőj a a határ o zat alapj án

ho

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő

jogügyletben egyébkéntérdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagiának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.
l A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbségg el hozza. Az elnökség
megválasztása nyílt szavazással történik, a tagság 33 Yo-a kéréseesetén titkos szavazásrais
sor kerülhet. Az elnökséget és az ellenőrző bizottságot a közgyűlés 5 éves ciklusra választja
meg, amely közgyűlési hatilrozattal meghosszabbítható. Az Egyesület feloszlását a közgyűlés
kétharmad szótöbbséggel mondj a ki.
17

Azéves beszámoló elfogadása nyiltszavazással és egyszerű szótöbbséggel hozott hatátozattal történik.

l8l Akőzgyűlésről egy példányban jegyzőkönyvet kell készíteni,amiért atitkár a felelős. A
jegyzőkönyv tarálmazza a kőzgyűlés menetét, az elhangzottak lényegét, valamint a hozoíl,
határ ozatokat sző szer inti fo galmazásb an,
A Közgyűlésen felvett jegyzőkönyv és az igy benne foglalt határozatok minden esetben
tartalmazzák:
-

az ülés pontos időpontját
a helyét
a megjelentek ill. ahiányzőkszámát
a pontos, tételes napirendi pontokat

- a döntést támogatók és ellenzők suímarónydt (ha lehetséges, szeméIyét),
- a döntések tartalmdt, időpontjót, hatályát.

A közg$ilés

határozatait az érintettekkel írásban közli azok meghozatalátől számitott 3 napon belül írásban postai úton vagy személyesen éúadva,az áNétel nyug!ázásával. Ahatározatok érintettekkel való közlése az elnökségi tagok közül a titkár feladata.

A

közgyűlés határozatait Kiskunhalas Vdros Polgármesteri Hivatal hirdetőtdblójón

kiftiggesztéssel teszi közzé.

Az egyesület elnöke nyilvántartást vezet mind az elnökségi, mind pedig

a közgyűlési határozatokrőI, amely nyilvántartásból a határozattartalma, időpontja, hatálya a döntést támogatók
és ellenzők számarénya (ha lehetséges személye) megállapítható és bárki által megtekinthe-

tő.

Az egyesület múködésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet.

Az

e,

szolgáltatásai igénybevételénekmódja, beszámolói nyilvánosak,
abba, és az egyesület működése során keletkezett minden iratba barki betekinthet, az egyesület székhelyénminden hónap első pénteki napján délután 13 őrátől 19 őráig. Az egyesület

egyesület működés

iratairől bárki

-

költségtérítésmellett - másolatot kérhet, melyet az eíre irányuló írásbeli

kérelem kézhez vételétól számított 15 napon belül kell az elnökségnek teljesítenie.
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Az

egyesület éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet, közgyűlési határozatait,
valamint szolgáltatásai igénybevételénekmódját Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatal
h i r d e t őt d b l áj ún

közzéte szi,

érdekelt személy a reá vonatkozó döntés, határozat kivonatából a közgyűlési jegyzőkönyv reá vonatkoző tartalmáról hitelesített másolatot kaphat, illetőleg kérhet.

Az

l9l A jegyzőkönywet a közgyűlés elnöke, a titkár és a jegyzőkönyvvezető,
tésre - a közgyűlés kezdetén - választott két rendes tag irja alá.

lI0l AKözgyúlés

valamint a hitelesi

ülései nyilvánosak, azon résá vehet bármely érdeklődő állampolgár.

8.§
Az elnökség

lll Az

elnökség - mint általános hatáskörű szerv - teljes felelósséggel, önállóan intézi és irányitja az Egyesület munkáját,
Jogosult, egyben köteles intézkedni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés
yagy az Egyesület más tisáségviselőjének hatáskörébe.

l2l Az elnökség a közgyűlés általválasztott 5 főből áll. Tagjai: az eryesületi elnök, atitkár, a
jegyző-pénztárnok és két elnökségi tag.

Az elnökség tagaaz|ehet, aki legalább korldtozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselek-

vőképességéta bírósúg a képviseletijoggal érintett üglcsoportban korldtozta, és
b) a közügyek gyakorlásútól nincs eltiltva, és
c) aki
ca) magyar dllampolgár, vagy
cb) a szabad mozgós és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazúsúról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodds jogúval rendelkezik, vagy
cc) a harmadik országbeli őIlampolgdrok beutazásdról és tartózkodásáról szóló törvény
hatálya aIú tartozik, és bevdndorolt vagy letelepedett jogdllúsú, illetve tartózkoddsi enge-

déllyel rendelkezik.
elnökség tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznű
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú

Az

szervezetnél is betölt.

Az elnökség tagja nem lehet
- a közhasznű szervezeltel a megbizatásán kívüli más tevékenységkifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban á|l, ha jogszabá|y
másképp nem rendelkezik, illetve e személyek hoaútartozója.

A közhasznű szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az egyesület elnöke az a
személy, aki korábban olyan kőzhasznű szervezet vezető tisztségviselője volt - annak meg-

szűnésétmege|őző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozásátnem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állarni adó- és vámhatóság jelentős összegú adóhiánl tártfel,
c) amellyel szemben az ál|ami adó- és vámhatóság üzletlezétrás intézkedést alkalmazoti,
vagy üzletlezátrást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adőszámát az állami adó- és vámhatóság az adőzás rendjéről szóló törvény
szerint felftiggesáette, illetőleg törölte,

Az elnökségi tag felmentése

Az elnökség tagát a közgyűlés felmenti, ha valamely elnökségi tagot bármely bűncselek-

mény miatt jogerósen elítélikvagy az elnökségi tag egyéb, bűncselekménynek nem minősülő, de az egyesület törvényes működését érintő kötelezettségszegést követ el. A felmentést
bármely egyesületi tag kezdeményezheti az elnöknek , vagy ha éppen a, Ő fel^entése a kérelem tárgya, akkor bármely másik elnökségi tagnak írott írásbeli kérelemben.

Ilyen irányú kérelem kézhezvételétkövetően az elnökségi tag, aki a kérelmet kézhez veíte,
köteles akézhezvételtől számított 3 napon belül közgyűlést összehívni 25 napon belüli időp ontra, ann ak fentebb r é szletezett szab ály ai szeri nt.

A tagot

a közgyűlés menti fel egyszeni szótöbbséggel hozott határozatával. Az elnökségitag
- a tudomásra jutástól számitott 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhat-

ahatározatot

ja.

Ahatározat megtámadása ahatározat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt
esetben a v égr ehajtást felfiiggesztheti.

l3l Az elnökség üléseire - tanácskozási joggal - meg kell hivni az ellenőrző bizottság elnökét
és akiknek arészvételétaz elnökség indokoltnaktartla.
l4l Az elnökség ülésénaz elnök, távollétében a titkár elnököl.
l5l Az elnökség dönt:
- a tagok felvételéről,
- a tagok és alkalmazottak fegyelmi és kártérítésiügyéről,
- a belső szabáIyzatok elfogadásaról,
- aközgyűlésre külön meghívandók névsoráról.

Az

elnökség szükség szerint, de legalább felévenkéntülésezik. Az elnökségi ülést az
elnök hívja össze annak tervezett időpontját megelőző legalább 8 nappal a tagok részére
kézbesített és eglidejűleg Kiskunhalas Vdros Polgármesteri Hivatal hirdetőtúblájún közzétett irásbeli meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az elnökségi ülés tervezetí napirendjét, amely napirendtől az elnökségi ülés nem térhet el kivéve, ha az ülésen az elnöksóg
valamennyi tagja megjelent és egyhangúan hozzájárulnak az eltéréshez.
16l

Az elnök akadályoztatása
sult.

Az elnökségi ülés akkor
van.

esetén az elnökség összehívására

az elnökség bármely tagja jogo-

határozatképes, ha azon az elnökség tagjainak több mint fele jelen

Az elnökség határozatképtelensége esetén azonos napirenddel újabb ülést kell tartani a sikertelen elnökségi ülés időpontjától szétmított15 napon belül.

Az e lnöks é g határ ozatait

ny

ílt szav azás sal, e gyszerű szótöbb

s ég

ge

l

ho

zza.

l7l Az elnökség üléséről jegyzőkönyv készítendő, amit az Egyesület elnöke és a jegyző-

könywezető ír alá.Hangszalagos rögzítés is készíthető.
Az elnökség határozathozatal esetén űgy jár el, mint azt a 7 , § /8/ bekezdés előírja.
A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés menetét, az elhangzottak lényegét, valamint a hozott
határ ozatot szó szerinti fogalmazásban.

A

j

e

gyzőkön

yv

tartalmazza:
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- aziJlés pontos időpontját
- a helyét

- a megjelentek ill. a hiányzők számát
- a pontos, tételes napirendi pontokat

- a döntést tómogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét),
- a döntések tartalmát, időpontjút, hatúlyát.

Az érdekelt személy a reá vonatkozó döntés, határozat kivonatából az elnökségi

ülés jegyző-

könyve reá vonatkoző tartalmáról hiteles másolatot kaphat, kérhet.

l8l Az elnökség határozathozatalában nem vehet résá olyan személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozőj a a határ ozat alapján
a) kőtelezettség vagy felelősség alól mentesüI, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendó jogügyletben egyébkéntérdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehelő nem pénzbeli szolgtíltatás, illetve az egtesület dltal
tagjdnak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő céI szerinti

juttaíás.

l9l Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökséghatározatait az érinteltekkel írásban közli

azok meghozatalátől számitott 3 napon belül írásban postai úton vagy személyesen átadva,
azátvételnyugláaásával. A határozatok érintettekkel való közlése az elnökségi tagok közül a
titkár feladata.

Az

elnökség határozatait Kiskunhalas Vúros Polgdrmesteri Hivatal hirdetőtóbláján

kifuggesáéssel teszi kőzzé.

9.§
Az ellenőrző bizottság

lll

Az Ellenőrző Bizottság /EB/ elnökből

és két bizottsági tagból áll.

Az ellenőrző bizottság taga az lehet, aki legaldbb korlútozottan cselekvőképes, kivéve, ha
a cselekvőképességét a bíróság a képviseletijoggal érintett ügllcsoportban korldtox,ta, és
b) a közügyek gyakorlásától nincs eltilna, és
c) aki
ca) magyar óllampolgór, vagy
cb) a szabad mozgús és tartózkodásjogóval rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodósáról szóló törvényben meghatározoííak szerint a szabad mozgds és tartózkodás jogdval rendelkezik, vagy
cc) a harmadik országbeli óllampolgárok beuíazásáról és tartózkoddsdról szóló törvény
hatdlya aló tartozik, és bevdndorolt vagy letelepedett jogólldsú, illetve tartózkoddsi engedéIlyel rendelkezik.

Az

ellenőrző bizottság tagjait a közgyűlés nyilt szavazással választja, a tagok egyszerű szó-

többségével.

Az

ellenőrző bizottság az egyesület működésének, gazdálkodásának és az elnökség tevékenységénektörvényességét és közhasznú céljainak való megfelelóségét vizsgáló szerve,
elnökből és két másik tagból áll.

Az ellenőrző

bizottság köteles az egyesület működését,

őrizni, különösen:

azigyek teljes körét átfogóan ellen-
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-

az elnökségi ülésekről készült emlékeztetők figyelembe vételévelvizsgálla a kuratóriumi
döntések ö s szhangj át az alapszabályban me gh atár ozoít egye sül eti célokkal ;
az éves ellenőrzőbtzottságijelentés vizsgáljaapénzügyi-gazdálkodási tevékenységszabályszerűségét és a mérleget.

-

l2lMunkitlát az elnökségtől és minden más egyesületi szeMől fiiggetlenül végzi a közgyűlés
által jőváha,gyott ügyrend alapján. Kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve, és annak tarto-

zik felelősséggel.

l

B

Összeférhetetlenségi szabályok:

Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a leglfőbb szerv, illetve az üglintéző és képviseleti szem elnöke vagy tagja (ide nem ért
ve az egyesület leglfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásdn kívüIi mós tevékenység kifejtéséreirányuló
munkaviszonyban vag1l munkavégzésre irányuló egléb jogviszonyban áll, ha jogszabóly
mús képp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerintijuttatásából részesüI - kivéve a bárki dltal megkötés
néIkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgdltatdsokat, és az egyesület dltal tagjának a tagsági jogviszony alapjdn a létesítő okiratban foglalíaknak megfelelően nyújtott céI szerinti
juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli houdtartozója

A közhasznű szervezet megszűnésétkövető három évig nem lehet az egyesület elnöke az a
személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnésétmegelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tártfel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság izletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adőszámáú. az állami adó- és vámhatóság az adőzás rendjéről szóló törvény
szerint felfuggeszette, illetőleg törölte.

Az

ellenőrző bizottság tag|a, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szewezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

l4

l A Bizottság köteles ellenőrizni:

- az Egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését,
- az egyesületi szervek hatátrozatainak végrehajtását,

- a költségvetés szerinti gazdálkodást, s ennek keretében legalább felévenként a pénz- és
anyagkezelést, valamint a bizonylati fegyelmet.

l5l ABizottság
l

6l .

tevékenységéről a közgyűlésnek évente beszámol.

Az Ellenőrző Bizottság ülései:

- Gyakorisága: félévenként,az ellenőrzések megkezdése előtt.
-

Az ellenőrzőbizottságévente legalább egy alkalommal ülésezik.
ellenőrző bizottsági ilést az elnök hívja össze annak tewezett időpontját megelőző leg-

Az

alább 8 nappal a tagok részérekézbesítettírásbeli meghívóval. A meghívónak tartalmaznia
kell az ülés tervezett napirendj ét, amely napirendtől az ellenőrző bizottsági ülés nem térhet el
kivéve, ha az ülésen a bizottság valamennyi tagja megjelent és egyhangúan hozzájánilnak az
eltéréshez. Az elnök akadátyoztatása esetén a bizottság összehívására annak bármely tagja
jogosult.

l0

ll
-Határozatképesség: azEB akkor határozatképes, haminden tag jelen van. A bizottsághatározatképtelensége esetén tvonos napirenddel újabb ülést kell tartani a sikertelen ülés időpontjától számított 15 napon belül.

Az ellenőrzőbizottsághatározathozatalában

nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek

l i hozzátartozőja
a határ ozat alapj án
a) köte\ezettség vagy felelósség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébkéntérdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerintijuttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgdltatds, illetve az eglesület által

köze

tagjának, a tagsdgi jogviszony alapjún nyújtoű, létesítő okiratnak megfelelő céI szerinti
juttatás.

készítenek,amelyet mindhárman aláírnak.
ellenőrző bizottság határozatait az érintettekkel írásban közli azok meghozatalátől számÍtott 3 napon belül írásban postai úton vagy személyesen átadva az áfuétel nyugfázásával. A
határozatok érintettekkel való közlése az ellenőrzőbizottság elnökének feladata,

Az ülésről, ahatározathozatalrő| jegyzőkönyvet

Az

Az ellenőrzó bizottság határozatait Kiskunhalas Város Polgdrmesteri Hivatal hirdetőtáblÓj dn kifuggesztéssel teszi közzé.

l0.§
A szakosztályok
Törölve

11.§
Áz elnök
l1l Az Egyesület elnökének hatásköre:
- képviseli az Egyesületet,
- összehívja az elnökség üléseit, gondoskodik arról, hogy az elnökség ellássa feladatát,
- elnököl a közgyűlésen és az elnökségi ülésen,
- ellenőrzi az egyesületi szervek határozatainak végrehajtását,
- ügyel ana,hogy a szakosztáIyok összehangolt munkát végezzenek,
- az elnökségmegbízása alapjén gyakorolja a munkáltatói jogot,
- köteles beszámolni az elnökségnek - a megelőző elnökségi ülés óta eltelt időszak - egyesületi és abban saját tevékenységéről,
- utalv ány ozás i j o ggal rendelkezik.

l2l Ha az elnök időközben tisztségéről leköszönne, vagy tagsági viszonya bármilyen okból
megszűnne, atitkár köteles 8 napon belij,l az elnökséget összehívni, s az megbizza az elnökség egyik tagéí.a teendők ideiglenes ellátásával.

I2.§

A titkdr

lIl Az Egyesület titkára:

- segítséget nyűjt azelnöknek feladatai ellátásában, különösen a közgyűlés és az elnökség elé
kerülő napirendek előkészítésében,azelnököt helyettesíti szükség esetén,
- végzi az Egyesület szervezési teendőit,

l1

l2

- irányítja az Egyesület és szerveinek írásbeli munkáját, s ennek keretében gondoskodik a
közgyűlés, az elnökségi ülés meghívóinak kiadásáról, a jegyzőkönyvek elkészítéséről,ahatár ozatok me gfele ló módon történő kialakításáról,
- intézkedik az egyesületi szervek határozatainak végrehajtásáről s e vonatkozásban képviseletet gyakorol,
- segíti az Egyesületrendeményeinek szervezésétés lebonyolítását,
- előkészíti az eryesületi szervek elé kerülő tagsági és munkaviszonnyal kapcsolatos ügyeket,
- irányítja a pénztátos munkáj át, szükség esetén gondoskodik a pénztáros helyettesítéséről,
- ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a közgyűlés vagy az elnökség megbízza,
- utalv ány ozási j o ggal rendelkezik.

13.§

A jegyző-pénztámok
A jegyző-pénztámok

az elnök és a titkár irányításávalvégzi munkáját, aminek keretében:
- a titkárt távollétében helyettesíti,
- gondoskodik a tagság nyilvántartásáról, s az Egyesület irattárának kezeléséről,

- számon tartjaaz Egyesület érdekében tettfelajánlásokat, s azok rendeltetésszerű felhaszná-

lását,
- ellátja az Egyesület és szerveinek írásbeli munkáját,
- kezeli az Egyesületbélyegzőjét.

- intézi az Egyesület gazdasági és pénzügyeit,
- kezeli aházipénúárat és ellátja a"Házipénztári szabályzat"-ban előírt feladatokat,
- gondoskodik a tagdíjak beszedéséről, nyilvántartásáról és erről - szükség szerint - az elnökséget tájékoztatja,
- elkészíti az éves költségvetési tervet, a vagyonmérleget és azokat az elnökség elé terjeszti,
- az Egyesület vagyoni helyzetét nyilvántartla. és enől rendszeresen tátlékoúatja az elnököt
és az elnökséget.

14.§

A gazdálkodás
/I/ Az egyesület a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, civil szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység
folytatására nem alapítható.

Az egyesület a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység)- közhasznű szewezet esetében, ideértve a közhasznű
tevékenységet is - fol1.tathat és - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységétnem veszély ezteti.
Az egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységénekellátását és működésének fenntartását.
Az egyesület
a) alapcél szerinti (közhasznú), és
b) gazdasági-vál lalko zás i

tevékenységet folytathat.

Az egyesületvagyonát a gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye is gyarapíthatja.
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l2l Az Egyesület bevételei:
a) egyesület esetében tagdíj;
b) gazdasági-váIlalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származő bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
ca) a pályéaat ítján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból szárrnaző, a költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtől, nemzetközi szervezettől szárma-

zőtámogatás;

cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének azadőző rendelkezése szerint kiutalt
összege;
d) az államhéatartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékekéntszerzettbevétel;
e) más szervezeítől, i|letve magánszemélytől kapott adomány;
í) b efekteté s i tevéke ny s é gb ől szárrnaző b ev étel;
g) az a)-f) pontok alá nem tartoző egyéb bevétel.

Az egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül

kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek;
c) a civil szewezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez
hasznáIt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésileírása;
d) az a)c) pontok alá nem taftoző egyéb költség.

Az egyesület bevételeit, költségeit ráfordításait (kiadásait) a fentiek szerinti részletezésben
elkülönítetten, a szémviteli előírások szerint tartja nyilván.

Az egyesület fentiek szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti

tevékeny-

ség és a gazdasági-vállalkozási tevékenysé g, tovéhbá közhasznű jogállás esetén a közhasznú
tevékenység között az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosáani.

Az egyesület a gazdasági-vállaí|kozási tevékenységgelösszefi,iggő immateriális javak és a
tárgyi eszközök értékcsökkenési leirását tarsasági adó alapjának meghatározásakor a társasági adóról ésazosztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe.
l3l Az Egyesület a tényleges tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület alapítőja,
- a vagyoni hozzájárulásának megfizetéséntűl - a szewezet tartozásaiért saját vagyo-

tagsa

nával nem felel.

l4l Az Egyesület a rendelkezésére álló összeget bankszámlán kezeli.
A folyószámlétről a pénzfelvételek,kiutalások az utalványozásijoggal rendelkezők aláírásával eszközölhetőek, akik az általuk okozott hiányért anyagi és erkölcsi felelősséggeltartoznak.

A gazdálkodás során elért eredményt nem osája fel, azt
zott tevékenységre fordítj a.

l5l

az Alapszabályban meghatáro-

Az egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait Kiskunhalas Város
Polgdrmesteri Hivatal hirdetőtdbláján a tárgyévet követő év június 30. napjától számitoít
legalább 60 napra való kifiiggesztéssel tesziközzé,

15.§
l3

I4

Nyilvánossóg

ll/ Az

egyesület működése, szolgáltatásai igénybevételének módja, beszámolói nyilvánosak,

abba, és az egyesület működése során keletkezett minden iratba bárki betekinthet, az egyesü-

let székhelyénminden hónap első pénteki napján délután 13 őrátől 19 őráig. Az egyesület
iratairól bárki - költségtérítésmellett - másolatot kérhet, melyet az erre irányuló írásbeli
kérelem kézhez vételétől számított 15 napon belül kell az elnökségnek teljesítenie.

Az egyesület éves beszámolóját a közhasznúsági melléklettel együtt, közgyűlési hatítrozatait, valamint szolgálíatásai igénybevételének módját Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatal án ak h irdet őtábláj án közzéteszi.

l2l Az Egyesület beszámolóját a közhasznúsági melléklettel eglütt évente egyszer, atárgyévet követő év első hat hónapjábankőzzéteszi a helyi sajtóban.

I6.§
S zo lg áltatds

o

k

ig ény

b

ev éte le

Az egyesület működése nyilvános, tanfolyamain, rendezvényein bárki részt vehet.

Az

egyesület által végzett közhasznú szolgáltatásból az egyesület tagjain kívül is minden

személy részesülhet.

Az egyesüIet köteles a beszdmoló jóváhagyásával eglidejűIeg közhasznúsdgi mellékleíet
készíteni, amelyet a beszómolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és köuétenni, A
beszdmolóba, közhasznúsúgi mellékletbe bdrki betekinthet, és abból saját költségére músolatot készíthet.
Az egyesület köteles

jóváhaglásra jogosult testület últal elfogadott beszdmolójót, valamint közhasznúsúgi mellékletét- kötelező könywizsgóIaí esetén a könywiagálói záradékot vagl a záradék megadósának elutasíttísútis tartalmazó független könywizsgdlói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utokó napjdig
Ieíétbehelyezni és közz,étenni, kötelexő könywizsgúlat esetén ugyanolyan formóban és
tartalommal, mint amelynek alapján a könywiugóló a beszámolótfelülvizsgdlta
Az egyesület fenti kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvdntartásdról és az
ezzel összefüggő eljárási szabályokróI szóló törvényben meghatdrozott módon tesz eleget. A
letétbe helyezett beszómolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szemezetek bírósógi nyilvántartdsáróI és az ezzel összefiiggő eljúrdsi szabályokróI szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezéséta Civil Információs Portál
szómdra lehetővé kell tenni.
Ha az eglesüIet sajdt honlappal rendelkezik, ű közzétételi kötelezettség kiterjed a beszdmoló, valamint közhasznúsógi melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A sajdt
honlapon közz,étett adatok folyamaíos megtekinthetőségét legaldbb a közzétételt követő
músodik üzleti évre vonaíkozó adatok közzétételéig biztosííanikell.
Ha az egyesület a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos fentebb részletezett kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bírósóg
törvényességi ellenőrzési eljdrás lefolytaídsa céljából értesűi az üglésuéget. Az egyesület
beszámolójdra egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak felhaíalmazdsa
alapj dn kiadoű kormány ren delet előír ás űit kell alkalmazni.
a

I4

l5
17.§

Zdradék

lll
ho

AzEgyesület megszűnik, ha feloszlását akőzgyűlés kimondja,ha abirőság megállapítja,

gy tevékenysége alkotmánye llenes, és emiatt felo szlatj a,

l2l Az Egyesület - megszűnése esetén - saját vagyonának felosáásáról közgyűlésén köteles
dönteni.

Haaz Egyesület feloszlatással szűnik meg, a vagyona - ahitelezők kielégítéseután -

más

közulajdonba kerül.

Az

alapszabályban nem szabá|yozollkérdésekben
Polgári Törvénykönlvben foglaltak az irlny adők.

l3l

l4l Ezen

a20II. évi CLXXV. törvényben és a

részletes Alapszabály egyesületünk szervezeti felépítését,működési szabályait,

ügyrendj ét és az ir atbetekintést is szabály ozza.

egyhangú szavazással megszavazta az Alapszabály módosítást, majd szintén
egyhangú szavazással elfogadta az egységes szerkezetbe szerkesztett, módosított, kiegészÍ-

A Közgytílés

teít alapszabályt,

Kiskunhalas ,2012, november 27.

/:BABUD L^SZ
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