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ALAPSZARALYA
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A Kiskunhalasi Városvéd és Városszépít Egyesíilet Alapszabá$a

Eeyséees szerkezetben a módosítások.ki.l
;i;

A 20t7. dprilis Lj. napi k zglt ílésenaz alapszabdly rendelkezései nem módosÍlPak, csuptín
az eln kség tagjai és a bankszdmlafelettí rendelkezés vonatkozósdban t rtéi,lJ személyi
vdltozds, melyeket va tag és d lt bet ível az alapszabáIyon dnezettiit!,k

1'

}i;

li

l)

Az egyesiitet neve: KISKL|"NHALASI VÁRosvÉoÓ ÉsvÁnOSSZÉpÍró PGYESÜLET (roiiden: Halasi Varosvéd Egyestilet, i{VF, u továbbiakban: Eryesiilet) i.
2) Székhelye: Kiskunhalas, Ady Endre utca 9. 1. emelet 8.
3) Miíktjdésiteriilete: Kiskunhalas város k zigazgatásitertilete
4) Pecsétje: "Kiskunhalasi Városvéd és Városszépít Eryesiilet 1988.* szovegti korirattal,
kozépen ajelvénnyel
5) Jelvénye: stilizált napt zsa
6) Státusza: jogi személy
t1}
7) Azegyestilethonlapja:www.halasivarosszepitok.hu
,'
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2.

Az Egyesíilet célja és feladatai

lll

.il

l

ii

AzEgyesiilet alapvet célja Kiskunhalas Város arculatának rzése az épített,éstermészetes k rnyezet megóvása, de emellett - a kifejezetten szakirányúr eryesiiletek megalakulásáig a lehet ségeihez mérten vállalkozik a vráros szellemi lazaz t rténelmi, irodalmi, néprajzi,
tudományos, képz miivészeti, stb./ értékeinekfeltrárására és megóvásrára is. Olyan k zszellem kialakítására t rekszik, amely természetesnek tartja Kiskunhalas és ktiziglibgatási vonzásk rzetének mindennemíi értékénekmeg rzését,s t gyarapítását, ezzel egyiill a helyi életfeltételek

,

l2l

min

ségének

javítását.

id

Azágyesi,ilet a |ll2017. (IL}L.)KIM rendelet 40. mellékletében meghatrárázott cél sze-

kódja:

rinti besorolása és a besorolás
,i
2.1, kulturális tevékenység (pl. mrivészeti tevékenység, kulturális tiriikség, meg rzése,
népmíivészet,hagyomány rzés, kisebbségi, nemzetiségi kultura
2.9. kornyezetvédelmi tevékenység(pl. természeti k rnyezet védelme, épíiEttk rnyezet

ápolása) ;

állatvédelem)
tevékenység

védelme,
2.10. telepi,ilésfejlesztési

,i

r:
1:

AzEgyestilet politikai tevékenységet sem k zvetlentil, sem k<izvetve nem fó,lytat,_szervezete pártoktól fiiggetlen, azoknak anyagi vagy egyéb támogatást nem nyíijt.
13l

,,:

O" fu.yjr'Oilt tagiaí

'

i
:

l|l lzEgyesi,ilet rendes tagja lehet minden mag.var és nem rnqgyu, alla-p"ot# e, U"tfotai
székhelyri jogi személy" aki az Egyesiilet célkiűzéseitmagáévá teszi, alapszaffilyát és iigyrendjét k ,telez en elismeri.
_ .:l
,_:,

Aki
/2/

az Egyesi.ilet alapítási éve utolsó napjáig belép, alapító rendes tagrak

Kiilfrldi állampolgár

is tagja lehet az

Egyesiiletnek.

min siil.
l,

;

,*P

,

l3l A felvételétkéró személy "BelépésiNyilatkozat"-tal t rjeszti,el szándékáti Gazdálkodó
szervezetek, intézményekés ktizosségek ír-ásban jelentik beielépésiszrándékuk[ft. A felvételT

ről i.az elnökség a §oron következö ülésen dönt. A felvételt nyert személyek, gazdálkodó
szetvezetek, intézményekés közösségek tagsági igazolványl kapnak.
Elu;tpsíüís esetén az elnökség altatározatot írásban közli, ami ellen - akézhezvételtől számitott8O napon belül - az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni.
;

l4l Az éves tagsági díj legkisebb összegét a tagok részérea közgyűlés állapítja meg,
A §azdálkodő szervezetekkel, intézményekkel és közösségekkel az Egyesület munkájában
való részvételt,a támogatás évenkénti módját, mértékétés eszközeit az elnökség külön megállapodásban rögzíti. Az Egyesület tevékenységétegyébkéntbárki - lehetőségei szerint adolmanyozással, illetve az Egyesület érdekében tett felajánlással, alapítványtétellel is segítheti:

É

l5l Az Egyesület tagiait a 3.§ /1 /bekezdés szerinti csoportosításban kell nyilvántartani.
4.

A tagok jogaí és kiitelességei
l\l'AzEgyesiilet tevékeny és eredményes egyestileti munkát vár el a tag|aitól.
.i{

/2l:Átagok joga, hogy:

- résztvegyen az Egyestilet kiizgyiilésén,
- az_ Egyesiilet céljait és feladatait érint bármely kérdésben felvilágosítást kérjen, vagy javaslatot teryen, és arra - az Elncjkség soron k vetkezó i,ilése utrán - 30 napon beli,il érdemi
válasá kapjon.
Az egyestilet szervei által hozott jog- vagy alapszabálysért határozat megsemmisítése
iráift bármely tag - a kiilonleges jogáilás tag csak érintettiégeesetén -, ahatáÁzat tudomásar& jutásától számított harminc napos jogveszt határidóben pert indíthat. A perindítás a
hatarozat végrehajtását'nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - atagkérelmére - a
hatáiozatvégrehajtását felfiiggesztheti. A per a torvényszékhátásk rébe tartozik.
/3l Az egyesiileti tag

k

telessége, hogy:

- betartsaaz Alapszabályban foglaltakat, valamint a
- k zremtík dj n azEgyestilet munkájában,
- vállalt feladatait lelkiismeretesen teljesítse,
- n*j. az Egyesiilet vagyonát.

kiizgyiilés és az eln kséghatározatait,

l4l Az Egyestilet tagsaazelóbbieken feltil:
- k Jeles a megállapított évi tagdíjat id ben befizetni,
- az Egyesi,ilet k zgytílésénrésá venni,
- a Kozg)rule sen szavazatijoggal rendelkezik )
- me gválasáh ató az Egyesiilet bármely tisztsé gére,
tfugyév október 31. napjáig készpénzben, pénztárba .vaw az egyesi.ilet Kereskedelmi &
Hitblbankna| rc402568-25690024. számon vezetett bankszámlájáta tórtén telj.esítéssel.
1!

l5l Az Eryesiilet, gazdálkodó sznrlezet, intézménytagjai - a /2l bekezdésben foglalt jogok
melllett - k telesek a résziikre megállapított évenkéntitagdíjat, illetve támogatást id ben
befizetni, teljesíteni. A k z sségek L ogyedi megállapodásizérint teljesítik váll-alásaikat.
5,

Az egyesiiletí tagság megsziínése
.r|
d.

;;

'

l1l Atagsági viszony megszűnik kilépés,törlés, elhalálozás esetén. A jogi tagjo§utód nélküli megszűnésével, illeWe a megállapodás felmondásával.
:
'.
12/ A kilépésiszándékot a tfugyév végéigkell írásban az elnökségnek bejel$iteni. Ennek
alapjan - ha más irányú döntés nem történik - a tagsági viszony január l-vel meg§zűnik.
r,

:]

A

tagsági viszony törlésével kapcsolatos eljárás az elnökség hatáskörébe tartozik, Az
elnök - a tagdíjfizetés határidejét követően - megállapítja, hogy mely tag nem tett eleget
fizetési kötelezettségének. Ezen tagokat az elnök postai úton igazolható módon (ajanlott
vagy tértivevényes postai ktildeményként) a tagdíjfizetésre 15 napos póthatáridö tűzésével
felhívja. A felhívás ellenére tagdíjfizetési hátralékban maradt tagok vonatkozásában az elnökség olyan tartalmú határozatot hoz, mely szerint megállapítja, hogy a nem fizető tagok
tagsági viszonya megszűnt. A tagsági viszon} törlésének idöpontja a tag részéreküldött felhívásban szereplő 15 napos hatráridö eredménytelen elteltének a
i,

l3l

napja.

l4l Azelhalt

.'l

vagy törölt

vissza. i
:.,

tagok álta|befizetetttagdíj nem követelhető

,

6.

,i]

§

Az Bgyesület szervezete, szetvei és tisztségviselői

lLl

AzEgyesület testületi szervei: a közgyűlés és az

Ó

elnökség;

12/ AzEgyesület tisztségviselői: azelnök, atitkár, a jegző-pénztárnok, az elnökségi tagok.
Jr

7.§
Aközgyűlés

l1l

I
l'
AzEgyesület legfelsőbb szerve a közgytilés, amely a tagok összességéből álL
,i

módosítása,
megválasztása,

- az A|apszabály elfogadása,
- az elnökség

:,

elfogadása,
elfogadása,

- az éves munkatervo az évi költségvetés és a vagyonmérleg
- az elnökség éves beszámolójának megtrárgyalása és
- az évi tagsági díj
- a beszámoló elfogadása.

megállapíása,

- hosszabb távú munkaprogramok

t
§
_
.]

meghatározása,

ó

-azEgyesületingatlanszerzésénekVagy-elidegenítésénekjóváhagyása,
-négyszázezerforintonfelülikifizetésekengedélyezése,
- atarta|ékalappal való rendelkezés,
- az egyesületi szervek jogszabályba vagy Alapszabályba ütköző haténozatainak megsemmi-

,

sítése,

- az Egyesület jogutód nélküli megszűnésének vagy más'egyesülettel való

mondása,

- döntés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabá|y a hatáskörébe
- az egyesületi érdemérem
- az örökös

tisáeletbeli

adományozása,
elnök cím adományozása.

utal.

i

trár:'Splásrának

, i

ki-

i,
!

t

ii

l3l Aközgyúlés

évente általában egyszer ülésezik, ha azonban a rendes tagok égyharmada az ok és cél megjelölésével _ *nuk összehívását kéri, vagy azt az elnökség §zükségesnek
tartla,aközgyűlést 15 napon belül össze kell

hívni.

L

i

Az eInök köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intezkeaesek megtétele béljából, ha
a) az egyesület vagyonl az esedékes tartozásokat nem fedezi;
;
.i

4

:5
i

b} az eryesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
VasV
a1
c) az eryesület céljainak eléréseveszélybe került,
Az:így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséröl dönteni"

{z ügyész keresetére a bíróság szükség esetén a működés törvényességének helyreállítasa
érdckében összehívja a közgyűlést,vagy határidő tűzésévela törvényes működés helyreállítására kötelezi a közgyülést.
}j

Aziéves beszámoló jóváhagyására összehívott közgyűlést a tárryévet követö év május 15,
napjáig kell összehívni. Az éves beszámolót a közgyűlés egyszení szótöbbséggel, nyílt szavaás sal hozott határ ozatta| hagyja j őv ő

/4l Aközg5ű!ést az elnök hívja össze annak

tervezeíl időpontját megelőző legalább 15
legalább
15 nappal a közgyűlés időpontját megnappal a székhelyen kifiiggesáett és szintén
előzően a tagok részérekézbesített(személyesen átadott vagy ajánlott, tértivevényespostai
küÍdeményben) írásbeli meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell
a) az egyesület nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megielölését;

c) az ülés naoirendiét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell felti.intetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontj ukat kialakíthassák.
e

A ,}bpirendettartalmazó meghívót az elnök legalább 15 nappal a közgyűlés időpontját megelölően a honlapon is nyilvánosságrahozza,
]

A közgytílési meghívó kézbesítésétőlvagy közzététe|étől számított 3 napon belül a tagok és
az iegyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől ,vagy személytől a napirend
kiegészítésétkérhetik, a kiegészítésindokolásával.

A

i

lrapirend kiegészítésénektárgyáb an a közgyűlést összehivó szerv vagy személy jogosult
döriieni. Ha a napirend kiegészítéseiránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy
szefnély nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóIó határozat
meg;hozalalet megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésénektárgyában. Amennyiben a
ktizffilést összehívó §zerv vagy személy a napirend kiegészítéseiránti kérelmet elfogadja,
ú# u meghívóban nem szereplő napirendi kérdéseketlegalább a közgyűlést megelőző 5
nap,lal közvetlenül megküldi a tagok részére,hogy megfelelő idő álljon rendelkezésükre e
kérüésekben való felkészülésre is.

Aztlnök

akadályoztatása esetén a közryűlés összehívására az elnökség bármely tagja jogo-

suttl
l

A közgyűlés Kiskunhalas belterületén bármely helyszínre összehívható,
Haia közgyúlést nem szabályszeníen híl,ták összg, az ülést akkor lehet megJartani,l,n az
ülé§en valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megfartásáítoz,
!"

A_'közgyűlésen a szabályszenien közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat,
kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
me gtá

r

w alásához e gyhangír lag hozzátlárul

"

i

..

tSl .hkozgyiílés akkor hatrározatképes, ha azon az egyesiilet tagjainak tcibb, mint a fele jelen
Van.

1

lli

i.

A kiizgyrilés határozatképtelensége esetén azonos napirenddel itjabb kiizgy
sikertelen ktizgyiilés id pontjától számított 20 napon beliil.

lést kell tartani a

j,

A.megismételt kozgytilésre irj meghívót kell kiildeni, s mind a régi, mind pedig az (tj k zgyíilésre szóló meghívóban fel kell tiintetni, hogy a határozatképtelenség miattimegismételt
ko z gyti lé s a íne &i e lentek s zárn ár a tekintet né lkiil hatar ozatképe s .
#,,
_]

l

-

A

-

|..

nem szavazhat az,
i.,
jogi személy
a
vagy
alól
mentesít
felel
sség
vagy
kotelezettség
a) akit a határozat
:l'

hatá rozatmegho zatalaKor

terhére másfajta elonyben részesít;

.j]

k

b) akivel ahatárazat szerint szerz dést kell

-

tni;

:

d) akinek olyanhozzátartoz jaérdekelt a d<jntésben, aki

vagy

-

'

alapítója;

a

jogi személydgk nem tagia

l

e) aki a dtjntésben érdekelt más szervezettel tiibbségi befolyáson alapuló kapcsolatban

áll;vagy

,

fl aki egyébként személyesen érdekelt a dontésben.
t

l6l A határo zatokat egyszerti szótobbséggel és nyílt szavazással hozzák. Szav azate gyen
esetén a határczatijavaslatot elvetettnek kell tekinteni.

Az

egyesiilet alapszabáIyának módosításához

l

ó s ég

a jelen lév tagok

háiomnegyedes
szót<ibbséggel hozott határozata szi,ikséges. Az egyesiilet céljának módosításahoz és az
egyestilet megszíinésérl szóló k zgyiilési d ntéshez a szavazati joggal rendelkez tagok
háromnegyedes szót bbséggel hozott

határozatasziikséges.

,

kcizgyrilést az elnok vezeti,a k<izgy lésen leadott szavazatokatis Ó számoljd (kiiliin szavazatszámlál kat az egyesiilet nem alkalmu), A ktizgytílésen szintén rryílt szavazással, egyszerti szótobbséggel hozott hatátozattal el sztir a k zgytilés jegyz k nywezet jét és hitelesit ket kell megvál asztani. A jegyz konyv hitelesítésérekét eryesiileti tag joggsult. A kozgyiilésen meghozott határozatokat az elncik hirdeti ki megismételve a határozatilt teljes terjedelemben, ismertetve az affa adott szavazatok számát. A tartózkod szavazat a:,határozatho-

A

zatalnál,,néffi" szavazatnakmin si.il. A

k

zgyiilés

nyilvrános.

_

Ak

zgyrilésr l egy példányban jegyz k nyvet kell készíteni, amiért a titkár a felelos" A
jegyz k nyv tarta|mazza a kcizgyíilés menetét, az elhangzottak lényegét, valamint a hozott
lratározatokat szó szerinti fogalmazásban"
A Kozgytílésenfelvett jegyzókonyv és az így benne foglalt határozatok mbden esetben
/7l

tartalm azzák:

- az iilés pontos

id pontjaí

- a helyét
- a megjelentek ill. ahiányz kszámát
- a pontos, tételes napirendi pontokat
- a dtjntést támogatók és ellenz k számarányát (ha lehetséges, személyét),
- a d ntések tartalmát, id pontját, hatályát.

':

l szÍámított 3 nakiizgytilé s hatátozatait az érintettekkel írásban k zli
pon beliil írásban postai riton vagy személyesen átadva, az áWétel nyugfánásáva*: A határoza{i
iok érintettekkel való k<jzlése az elnokségi tagok kóziii a titkar
A

azok m eghozatalát

feladata.
Ii

A kozgyrilés határozataitsajáthonlapjántórtén k zzététellelteszik

zzé. i

.i,,

Az$,egyesüet elnöke rtyt\vántaftást vezet mind az elnökségi, minct peüg a közgpilési
haátozato|<tól, amely nyhvántartásból a hatatozat tattalma, időpontja, hatáIya, iüetve a
dörttést támogatók és ellenzők számatánya (ha lehetséges személye) megállapíüató és
bátki által megtekinthető.
9

Az igyesület múködésévelkapcsolatos iratokba bárki betekinthet.
Az;egyesület működése, szolgáltatásai igénybevételénekmódja,.beszámolói nyilvánosak,
abbá, és az egyesület működése során keletkezett minden iratba bárki betekinthet, az egyesület |székhelyen minden hónap első pénteki napján délután 13 órától 19 óráig. Az egyesület
iratiúról báíki - költségtédtés mellett - másolatot kérhet, melyet az effe irányuló ínásbeli
kéÁlem kézhezvételétöl sámított l5 napon belül kell az elnöksegnek teljesítenie.

Az,érdekelt személy a reá vonatkozó döntés, határozat kivonatából a közgyűlési jegyzőköq;w reá vonatkoző tartalmáról hitelesített másolatot kap}n| Ílletőleg kérhet.
/|.

jegzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a titkár és a jegyzökönyvvezetó,
té§íb - aközgyűlés kezdetén - választottkét rendes tagírjaalá.
18/"$,

valamint a hitelesí-

l9l $,Közgwlés
ülései nyilvánosak, azonrészt vehet bármely érdeklődő állampolgár.
z-'

a
l

8.§
Lz elnökség

;

,!

lllilzelnökség

- mint általános hatásköní szerv - teljes felelősséggel, önállóan

intézi és irá-

ny itja az Egyesület munkáj át.

Jogosult, egyben köteles intézkedni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés
v asly azEgyesület más tisatségviselőjének hatáskörébe

/2/ Azelnökség a közryűlós áltatválasztott 5 főből áll. Tagjai: az egyesületi elnök, atitkér, a
jegyző-p_énztárnok és két elntikségi tag.
{
Az elnökség tagsávő az anagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
elliáásához szükséges körben nem korlátozták.
Nerii lehet elnökségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságveszi tés büntetésre ítéltek,amíg a büntetett előélethez fuződő hátrányos következmények
l alól nem mentesült.
Nefr lehet elnökségi tagaz, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalI kozástól jogerős bírói ítéletteleltiltottak, az eltiltás hatálya alaít az ítéletbenmegjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezet tisztségvisel je nem lehet.
Az bltiltást kimondó határozatban mdgszabott id tartamig nem lehet eln<ikségi tag az, akit
, eltiltottak ayezet tisztségvisel i tevékenységt l.
IVíegsziínik az e|nokségi megb ízatás
a),hatátrozott idejii megbízatás esetén a megbízás idótartamánaklejártával;
b}

visszahívással;

c} lemondással;

eln kségi tag halálával vagy jogutód nélkiili megsz nésével;
e} az eln kségi tag cselekv képességéneka tevékenységeellátásáhqp qzi.iksPges k ,rben
tOrtén korlátozásával;
g) a vezet tisztségvisel vel szembeni kizáró vagy sszeférhetetlenségi ok bek vetkenéd) az

vel.,

i:

a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatjál A visszahívás a közgyűlés enől hozott döntésének napjrán válik hatályossá, az elnökségii'tagság megszűnésének idópontja a közgyűlés napja. A határozatot az érintett elnökségi tqgés az elnök
részérekézbesíteni kell. A visszahívásról szóló döntéssel egyidejűleg a közgy._íilés új elnökségi tagoVelnököt
i:

A közgyülés

válasá

vezető tisáségvisel ő megbízatásáról a jogi személyhez cimzett,a jogi ,r"*61, másik.vezető tisztségviselöjéhez vaw azegyesülethezintézettnyilatkozattal bármikor lqnondhat. Ha
az egyesüle-t mruőaOtep"Űg" eiimegkívanja, a lemondős azt$ vezető tiszts§§viselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiráayrában legkésöbb a bejelentéstöl §iimított hatvanadik napon válik
;{

A

hatályossá.

l3l Azelnökség ülésénaz elnök, távollétében atitkár

l4l

i'l

elnököl.

i:
i;,i

tartozik

Azügyvezetés feladatkörébe

i;

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az űgyvezetés haáskörébe tartozói.üryekben

meghozata|a;

a

döntések
,i,:
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgytilés elé
c) az éves költségvetés elkészítéseés annak a közryűlés elé terjesztése; ':,
d) az egyesületi vagyon kezelése, a varyon felhasználásara és befektetésérOivonatkozóo a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó dtlntések meghozatala és végrehajtása; i,
e) az egyesütet jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakíüásánpk és a tiszt-

terjesztése;

1

elökészítése;

ségviselók megválasaatásanak
i,
, f) részvétel a közgyúlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdése§e;

nyilvántartása;

g) a tagság
f,
h) az egyesülethatátozatainak, szewezeti okiratainak és egyéb könyveinek vézetése;

i) az egyesület működésével kapcsolatos iratok

j) az

megőrzése;

il

egyesületet érintő megszűnési ok fennállásanak mindenkori vizsgálhta és annak
'
bekövetkeáe esetén az e törvényben elöírt intézkedések megtétele;

Az elnök köteles

l

a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a) az egyesület vagyona az esedókes tartozásokat nem

fedezi;

1i

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkbr teljesíteni;

vagY

c) az egyesület céljainak eléréseveszélybe

kertilt.

;:

$

Az

igy összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó köriilmény
megántetése érdekébenintézkedést tenni v aw azegyesület megszüntetéséröl áönteni,
!

l5l Az elnökség szükség szerint, de legalább félévenkéntülésezik. Az elnö}tségi ülést az
elnök hívja össze annak tervezett idöpontját megelőzö legalább 8 nappal a {ggok részére
(személyesen átadott vary ajánlott, tértivevényes küldeményben postára adofi) kézbesített
írásbeli meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell
a) az egyesület nevét és székhelyét;
b),az ülés idejének és helyszínénekmegjelölését;

c) az ülés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltiintetni, hory.a szava:}Ásra jogosultak atárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
i,
A napirendtől az elnökségi ülés nem térhet el kivéve, ha az ülésen az elnöksé§ valamennyi
tagia megielent és egyhang anhozzá$árulnak az eltéréshez.

kialakíthassák.

,]

,!

*l.,.

,

Az eln<jk akadályoztatása esetén az eln kség <isszehívására az
Sult"

1:,,!.

.;.i.'{
,. !:'

eln kség bá.rn.b
}'],:]

tagja jogo-

]:

.

9

,r]li

ir

ü

A napirendettarlalmaző meghívót az elnök legalább
1,

az égyesület honlapján is nyilvrános ságra hozza

8 nappal az ülés idöpontját

megelőzően

á

Az,?lnOkségi ülés akkor határozatképes, ha azon az elnökség tagjainak több mint fele jelen
]

van;

aziélntikseg ltatározatképtelensége esetén azonos napirenddel újabb ülést kell tartani a sikerteléh elnökségi ülés időpontjától számított l5 napon belül.
Az,blnöksé g határ ozatait ny ilt szav

azás

sal, e gyszerű szótöbb

sé

ggel

h

ozza.

Áz
:1

elnökség üléséről jegyzőkönyv készítendö, amit az Egyesület elnöke és a jegyzőkönywezető ir alá. Hangszalagos rögzítés is készíthető
Az élnökség határozathozatal esetén űw jár, el, mint azt a 7 . § l8l bekezdés előírja.
A'jegyzőkönyv tartalmaz;Ia az ülés menetét, az e|hangzottak lényegét,valamint a hozott
hat .b ozrtot szó szerinti fo galmazásb an.

/6l

A

e gyzőkö
nyv tartalmazzz:
aáulés pontos időpontját
a helvét
a Íneg|elentek, ill. ahiányzők számát
a iJontos, tételes napirendi pontokat
a döntést trámogatók és ellenzők számatányát (ha lehetséges, személyét),
- a'döntések tartalmát, időpontját, haályát.

j

-

Az érdekelt személy a reá vonatkozó döntés, határozat kivonatából az elnökségi ülés jegyzőkörryve reá vonatkozó tartalmáról hiteles másolatot kaphat, kérhet.

/7l|Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökséghatátozatait az érinteltekkel írásban közli
azdk meghozatalátől számított 3 napon belül írásban postai úton vagy személyesen átadva,
az é&vételnylg!ázásával. A határozatok érintettekkel való közlése az elnökségi tagok közül a
titkttr feladata.
i

Az e lnöksé g

hatér ozatait az

e

gyesü let holnapj án teszi

közzé,

Azegyestilet elnöke 2017. áptíIis Ll. aapjátóI5 év határczott időtattamra:
lu'
a

Babud Lászlő elnök
,)

Áz'elnökség tagai kötelesek a kőzglűIésen részt venni, a kőzg5űlésefi az egyesrilettel
kaliisotatos kérdésekte válaszolni, az egyesiilet tevékenységétőIés gazdaság1heIyzet&őI
bes;ámolni. Az elnök képviseli az egyesiiletet hatóságok, bítóságok és hatmadik személvek előtt.
---J - ii ---

A

banl<számla feletti rcndelkezéshez BABI]D UÍ,SZhÓ,
PQSZ MIKLOS elnökségí tag önáIIó aláfuása szüIcséges.

PÓre 1ÓZSan

uagy

A2i,egyesíilet elnöIségének további tagiaí szintén 2017. áptiüs 13. napiátóI számí,tott 5 év hatátozott időtattamn:
q

Babudné Deák lldikó titkát
Dri Yán Laios pénztámok

P

az

Miklós

D&a!ózsef
n!
|:J

:i

;i
.ii

..:

10

9,i

Az elniik

l

AzEgyesi,ilet elnokének lratáskore:
I
- képviseli az Egyesiiletet,
il';,
- osszehívj a az elnokség iiléseit, gondoskodik arról, h ogy az ehnokség ellássa feladatat,
- elnokol a kozgyiilésen és az elnokségi i,ilésen,
- ellen rzi az egyesiileti szervek határozaáinak végrehajtrását,
- az eln kség megbíása alapján gyakorolja a rnunkáltatói jogot,
eln kségi tilés óta eltelt id suak * egyesii- kiiteles beszámolni az elniikségnek - a megel
leti és abban saját tevékenységérl,

l

z

.)

-

]i

utalványoási joggal rendelkezik.

-!: ",'

l2l Ha az elnrjk id kozben tisztségér l lek sz nne, vary tagsági viszonya bári_lilyen okból
megsziinne, a titkár k teles 8 napon beli.il az eln kséget sszehívni, s az megbiiia az eln kség egyik tagi át ateend k ideiglenes ellátás ával.
10.

A titkór

lll

AzEgyesiilet

titkára:

r

segítséget nyt$t azelnoknek feladatai eilátásában, kiil n sen a ktizglilés és azpln kség elé
kertil napirendek el készítésében,az eln<jk t helyettesíti sztikség eseténo al
- végzi az Egyesiilet szervezési
::
_

teendóit,

irányítja az Egyesiilet és szerveinek írásbeli munkáját, s ennek keretében gondoskodik a
k<izgytilés, az elnrikségi iilés meghívóinak kiadásáról, a jegyz k<inyvek elkészítésérl, a határozatok megfelel módon tortén kialakításáról,
_ intézkedik az egyesiileti szervek határozatainak végrehajtásáról s e vonatkozá$an képvise_

gyakorol,

letet
- segíti az Egyesiilet rendezvényeinek szervezésétés
_

el készítiaz egyesiileti szervek elé kertil tagsági

ji

lebonyolítását, i

és munkaviszonnyal kapcsolatos iigye-

ket,

- irányítjaa pénáaros munkáját, szi,ikség esetén gondoskodikapénztáros helyetiésítésérl,
_ ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkelak zgyulés vary az eln kség mopbízza,
1'

-

nyllvántattástvezet mtnd az elrtoksógi, mind pedig a kózgy lésíhatfuozatokról, amely
nythvántartásból a hatátozat ártalma, id pontja, batálya, illetve a dcintést t{mogatók és
ellenz k számatánya (ea lehetséges személye) megállapítható és bátá által áegtekinthe-

t.
A

'

l1.
Ajegz -pénztdrnok

;

i

-

.,,

jegyzó-pénztárnok az eln<jk és a titkár irányításávalvégii munkáját, aminek
[eretében:

- atitkárttávollétében

, i

helyettesíti,

kezelésérlili
gondoskodik a tagság nyiVántartásáról,
_ számon ta$Ja az Egyesiilet érdekébentett felajránlásokat, s azok rendeltetésszsfíífelhaszná_

s az Egyestilet irattrárának

lását,
elláü a az Egyesiilet és szerveinek írásbeli munkilJárt,

_

- keze\i az Egyesiilet bélyegzojét.
- intézi az Egyesiilet gazdasági és pénzugyeit,
- kezeli aházipénztárat és ellátja a"Híu;ipénztíniszabályzat"-ban
_ gondoskodik a tagdíjak beszedésérl, nyilvántartásáíól és en l

el

-

írt feladatokat,

ziikség szerlirt - az elntjk,t

_

.tte."iti az éiesk ltségvetési tervet, a vagyonmérleget és azokataz elniikség éléterjesái,

10

:|_

11

-

ai Egyesiilet vagyoni helyzetét nyilvántartja,

és {7

eln kséget.

'

és err

l rendszeresen tájékoztatja az eln k t

12,

i

Agazdálkodá

:.r

,l..

l*l Az egyesiilet a létesítokiratában meghatározott cél megyalósítása érdekében vagyocivil szervezet elsodlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység

nav.fl OnalO an gazdé/rkodik,
fol1rtatására nem alapítható.

Az egyesiilet a létesítokiratban

meg]tatározott cél szerinti tevékenységet(a továbbiakban'i alapcél szerinti tevékenység) k zhasznri szervezet esetében, ideérfve a kcizhaszn
tevékenységet is - folytathat és - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezheto amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységétnem veszélyezteti.

-

-

Az egyesiilet csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat k<jtelezettséget, amely nem veszéíyezteti az alapcél szerinti tevékenységénekellátasát és míik désénekfenntartását,
9

Az egyesiilet

a) alapcél szerinti (k zhasznri), és
b) gazdasági-vá lalkozási tevékenységet folytathat.

Az egyesiilet vagyonát a gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye is gyarapíthatja.

l2l AzEgyesí,ilet

bevételei:

a) egyesÍiet esetében tagdíj;

b) gazdasági-válla|kozási tevékenységb l (szolgáltatás nyrijtásából) származ bevétel;
c) a

k

ltségvetési támogatás:

c,q) apályázattftján,

valamint egyedi d<jntéssel kapott

k

ltségvetési támogatás;

i) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származ , a k lt-

ségyetésbl juttatott támogatás;
Ú;i; k ltségvetésébl vagy más államtól, nemzetkci

;.r;;E;iÓ;

zótámogatís;
c ) a személyi j vedelemadó meghatározottrészének azad

z

zi

szervezetlól szárma-

rendelkezése szerint kiutalt

sscege;

d) ai államháztartás alrendszereib l k zszolgáltatási szerzodés ellenértékeként szerzett bevétgl;
o) más szervezett l, illetve magánszemélyt l kapott adomány;
f} befektetési tevékenységb l származó bevétel;
g\azaYD pontok alá nem tartoz eryéb bevétel,
:A

Az egyesíilet k ltségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti (k zhasznír) tevékenységhezk ntetleniil kapcsolódó koltségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyrijtásához) k zvetleniil kapcsolódó ktiltségek;

ci a civil sz,ewezet szerveinek, szewezetének miik dési koltségei (ideértve az adminisáráy
cióik ltségeit és az eryéb felmeriilt k zvetett k ltségeket), valamint a tobb tevékenységtrez
has}nált immateriális javak ós tárgyi eszk<iz k értékcscikkenésileírása;
dJ aza)-c) pontok alá nem tartoz eryéb koltség.
.],

Át egyesulet bevételeit,
elk$<inrtrtten, a számviteli

k

ltsegeit ráfordításait (kiadásait) a feitiek szerinti részletezésben
írások szerint tartja nyilvan

el

,l

11

I2

Az egyesiilet fentiek szerinti k ltségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység, továbbá ktiáaszn jogállás esetén, b k zhasznri
tevékenység k z<jtt az elózóekben felsorolt tevékenységekárbevételének(bevételének) arányában kell évente m gos ani"
Az egyesiilet a gazdasági-vállalkozási tevékenységgeltisszefi,igg immateriá{is javak és a
tárgyieszk z k értékcskkenési leírását trársasági adó alapjának meghatároásakor a társasági aáOrOt és az osztatrékadóról szóló t rvény szerint veheti

figyelembe. ii

alapítója,
13/ AzEgyesiilet a tényleges tartozásaiértsaját varyonával felel. a,
"gy"rtii"t vagyo*
tartoásaiérlBaját
a
szewezet
tirl
a vágyoni hozzájérulásának megfizetésén
tagsa
-

nával nem felel.

,i.

l4l Az Egyesiilet a rendelkezésére álló <isszeget bankszámlán kezeli.
i,
A folyószámláról a pénzfelvételek,kiutalások az utalványozási joggal rendelk& k aláírásával eizkoztilhet ek,'akik az általuk okozott hiányért anyagi és erk lcsi felel sSégge|tartoznak.
i
zott tevékenységre

Alapszabályban meghataro-

fordída.

l
]!

Az egyesi,ilet tevékenységénekés gazdálkodásának legfontosabb adatait az egyeitilet honlapzi k zzé.
1tn itárgyevet k vet év jirnius 30. napjától szrámított legalább 60 napra való te
1

l

tr3.

Záradék

/

Egyesiilet más jogi személlyénem alakulhat át, csak egyesiilettel e$yesiilhet és
csak egyestiletekre vá|hat
/1,

A

'

szét.

;

iog, személy jogutód nélkirli megszrinés ének áItalános esetein

á

u,

t IXz

egyesiilet

egyesi,rlet megvalósította céIját.vagy a2 egyesi,ilet céIlának mégvalósítása

1ehetet1ennéváIt,ésrijcéltnemhatátoztakmeg;vagy
b) az egyesiilet tagjainakszáma hat hónapon ketesztiil nem éri eIatíz Í t.
c) Ha az egyesiilet mrikodésének torvényessége másképpen nem biztosíthat , az
iigyész torvényességel|en tzési jogkótében eLjáwa ketesettel a bítósághoz,fotdulhat. A

UÍOsag a keresetet áegvizsgálja és sztikség esetén ha a torvényes m kodés $em állítható
helyte vagy a t zótthaárid etedményteleniil telt el, a civil szervezetet megsztinteti.
d) A bíróság az igyész keresete alapján feLoszLaga az egyesii{etet, ha anna]< m kódése
vagy tevékenységea Ptk. 3. (3) bekezdésébeiitkózik.
1

/2/ Az

egyesrilet jogutód nélkiili megsz nése esetén a

hitelez k koveteléseinek kiegyen-

lítóse után fennmaradó \,agyont az alapszabálvban meghatarozott,

^z

eg"ve$iilet céljár,al

ni. A nyilvántart bt ság jogszabáIyban meghataíozofr szefvezetnek juttaq4 a vagyont,
ha az alapszabály nem tattaknaz rendelkezést a mepzrin egyesii{et vagyonát l,vagy ha
az alupsiabáIybattmegjelolt kózhasznri saefr|ezet aiagyont nem fogadia e! xagy azt r:rem
szerezheti meg.
:,

-],

vagyon sorsáról a nyt7vántattó bftóság a torlésikimondó hátározatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítés&esziikség esetén tigygondnokot,tendel ki. A
vagyon feletti tendelkezésijogaz egyesiilet torlésével szál|átaz tij jogosultra{

A fennmarad

:

,.

,'i-

;

12

l3

.p

Ha',,az egyestilet dontéshozó szefve hatátoz az egyesiilet jogutód

vagy hatátozatbafl megallapítja, hogy az egyestilet megszrint [Ptk.

nélkiiti megszrinésérl

3:48.

(1) bekezdés a)

és b), 3:84. a) pont], egyittal hatátoz a végelszámolás ekendelésér l, megállapítja a
végelszámolás kezd id pontiát és megválasztla a végelszámolót, illetve tendelkezik a
cir4l szervezet vagyoni tészesedésévelmkód jogalanyok, valamint a részvéte|évelm-

kocl

alapítvány vagy egyesiilet sotsáról is.

Ha'. az egyesiilet |ogutód nélkiil megsz nik, a hítelez k kielégítetlenkóveteléstik erejéig
káriédtési igényt érvényesíthetnekazegyesiilet vezet tisztségvisel ivel szemben a szetz désen kíviil okozott kfuokért való felel sség szabáIyai szerint, ha a vezet isztség|isel az egyesti{et frzetésképtelenségévelfenyeget helyzet beíilta után a hitelez i
érdpkeket nem vette figyelembe. Ez a tendelkezés végelszámolással totón megszrinés
esetén nem alkalmazbat .

13/ flzalapszabályban nem szabályozottkérdésekben

Potgári Ttirvényktinyvben foglaltak az irányadók,

a201l. évi CLXXV. t rvényben és a

/4/ Ezen részletes Alapszabály egyesiilet[ink szervezeti felépítését,mííkcjdésiszabályait,
iigYrendj ét és az iratbet.kintest ls riábály o"ru.

a

az Alapszabály módosítást, majd,szintén

Í<.Ozgyutes egyhangri szavazással megszavazta

eg}hangu szavazással elfogadta az egységes szerkezetbe szerkesztett, módosított, kiegészi
tett alapszabályt.

Kiskunhalas , 2017 " április 13.
i
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Alulírott, Dr Hatházi M nika ,gy"é d igazolorno bogy az alapszabáLy egysége szeíke zetbeioglaht szóvege rnegfelel a létesítokirat modosítások aIaplán hatályo s tartalmának.
i,

Kiskunhalas ,2017 . április
':-]
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