MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK
MeÁVE
ALAPSZABÁLYA
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget
2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1./ Az egyesület neve: Mezıhegyesi Állatvédık Egyesülete
2./ Rövidítetten használt neve: MeÁVE
3./ Székhelye: 5820 Mezıhegyes, Zala Gy. ltp. 5/A III/12
4./ Levelezési címe: 5900 Orosháza, Gyopár u. 2. fsz.3.
5./ Az Egyesület pecsétjei:
1. Pecsét: nagy négyszög alakú, fekete tintával, szerepel rajta az Egyesület teljes
és

rövidítetten

használt

magyar

neve, az egyesület adószáma

és

számlaszáma. Hivatalos pecsét. İrzi az Egyesület mindenkori elnöke.
2. Pecsét: kis négyszög alakú, fekete tintával, szerepel rajta az Egyesület teljes
és

rövidítetten

használt

magyar

neve, az egyesület adószáma

és

számlaszáma. Hivatalos pecsét. İrzi az Egyesület mindenkori titkára.
3. Pecsét: kör alakú, piros tintával, rajta az Egyesület emblémája, teljes és
rövidítetten használt magyar neve. Csak protokolláris célokra használható.
İrzi az Egyesület mindenkori titkára.
6./ Az Egyesület jogi személy, tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi,
mőködése kiterjed az ország területére, az Alkotmány keretei között.

II. fejezet
AZ EGYESÜLET CÉLJA

1./ Általános célok
1.1.

Állatvédelem.

1.2.

Az egész élıvilág iránt felelısséget érzı emberek összefogása.

1.3.

Az állatok kizsákmányolásának megszüntetése, védelmük elımozdítása.

1.4.

Hazai és külföldi társszervezetekkel való összefogás, együttmőködés a
magyarországi, illetve a regionális állatvédelem elımozdítása érdekében.

2./ Konkrét célok, tevékenységek
2.1. A régió állattartásából adódó gondok enyhítése, megoldására való törekvés.
2.2. Gazdátlan és sérült állatok elhelyezése, gondozása, új, felelıs gazdához
juttatása.
2.3. Az állatvédelmi törvényben foglaltak betartatása.
2.4. Az állatok fajának, nemének, korának, egészségi állapotának megfelelı
állattartás elterjesztése.
2.5. Magyar állatfajták propagálása.
2.6. Ismeretterjesztés, a korszerő állatvédelemi szemlélet terjesztése.
2.7. Olyan kutyaotthon létrehozása és fenntartása, amely kielégíti az állatvédelmi
törvényben foglaltakat, valamint lehetıséget teremt a kóbor, sérült állatok
befogadására, ideiglenes elhelyezésére és ápolására, illetve szükség esetén
biztosítékot nyújt arra, hogy ott az állatok megfelelı színvonalon élhessenek
életük végéig.
2.8. Fellép az állatkínzás minden formája ellen.
2.9. Együttmőködés

az

önkormányzatokkal,

az

állatvédelemre

irányuló

célkitőzések megvalósításában.

III. fejezet
AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE

1./ Az Egyesület közhasznú tevékenységet folytat az 1997. évi CLVI. Tv. 26.§ c.
pontja értelmében, a II. fejezet Egyesület célja 1./ és 2./ pontban megfogalmazottak
szerint.
2./ Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
és azoknak támogatást nem nyújt és nem fogad el.
3./ Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más személyek is részesülhessenek
a fenti közhasznú szolgáltatásokból. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak
közhasznú célja érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

IV. fejezet
AZ EGYESÜLET TAGJAI

1./ Az egyesületi tag kötelezettsége: az Egyesület célkitőzéseinek szellemében élni,
személyes példát mutatni. Aktívan részt venni az Egyesület munkájában, azt
lehetısége szerint támogatni.
2./ Az Egyesület alapító tagjának minısül az, aki az Alapító Közgyőlésen rendes
tagnak jelentkezett.
3./ Az Egyesület rendes tagja lehet bárki, korra, nemre, pártállásra való tekintet
nélkül, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezınek elfogadja, a
belépési nyilatkozatot aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok
megvalósítása érdekében történı közremőködésre, és a tagdíj megfizetésére.
A tagdíj mértéke évi 3600 Ft azaz háromezer-hatszáz forint, amely összeget minden
év január hó 31. napjáig kell az Egyesület bankszámlájára befizetni. Az év közben
csatlakozók – az adott töredék évre – a tagfelvétel közgyőlés általi jóváhagyását
követıen – a hátralévı hónapok figyelembe vételével – részarányos díjat fizetnek
300 Ft/hó azaz háromszáz forint/hó összegben. Az ezen összegen felül befizetett
összeg önkéntes adomány. A tagdíj megfizetésének egy éven túli elmaradása
esetén az Egyesület elnöke ezt a tényt a Közgyőlés elé tárja, illetve írásban értesíti
errıl a tényrıl a tagot. Az Egyesület Közgyőlése ajánlott levélben felszólítja a tagot
az elmaradt tagdíj megfizetésére. Amennyiben a tag a levél kézhezvételétıl számított
tizenöt napon belül a tagdíjat megfizeti, tagsága fennmarad, ennek hiányában az
Egyesület elnöke a tagot törli a tagok sorából.
4./ Az Egyesületnek pártoló tagja lehet bárki, akinél teljesül, hogy: állandó tagsággal
nem rendelkezik, de tudásával, vagyonával, vagy egyéb lehetıségeivel támogatja az
Egyesület munkáját. Az Egyesület pártoló tagja, külsı szakértıje lehet nemcsak
magánszemély, hanem más, hasonló célokért küzdı alapítvány, vagy társadalmi
szervezıdés. A közgyőlésen szavazati joguk nincs; szavazati joguk csak a rendes
tagoknak van.
5./

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az, akit az Elnökség annak választ. A

tiszteletbeli tag jogai: tanácskozási joggal való részvétel az Egyesület közgyőlésén
és rendezvényein. A tiszteletbeli tagnak szavazati joga nincs.
6./ Minden tag jogosult javaslatokat, észrevételeket tenni, azokra az Elnökségnek 30
napon belül írásban vagy szóban választ kell adnia.

7./ A tagság megszőnik
7.1. A tag halálával.
7.2. Írásban bejelentett kilépési szándék alapján a Közgyőlés határozatával.
7.3. Az Elnökség fegyelmi eljárás indításával kezdeményezheti annak a rendes
tagnak, illetve természetes személy pártoló tagnak kizárását az Egyesületbıl, aki
az Egyesület céljának megvalósítását valamint az Alapszabályban foglaltakat
jelentısen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít. Az érintett
tagot errıl a tényrıl az Elnök írásban értesíti és kezdeményezi a személyes
meghallgatást.

A

meghallgatás eredményeképpen döntését az Elnökség

fenntartja vagy visszavonja. Amennyiben az érintett tag a döntéssel nem ért
egyet, felebezhet a Közgyőlésnek, és a fellebbezést a soron következı
közgyőlésen kell megtárgyalni. A döntést egyszerő többséggel, nyílt szavazással
hozza meg a Közgyőlés. A határozatot írásban is közölni kell az érintett taggal.
A tag a tudomásszerzéstıl számított tizenöt napon belül támadhatja meg a
határozatot.

V. fejezet
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

1./ Az Egyesület szervei:
1.1.

Közgyőlés

1.2.

Elnökség az Elnökkel

1.3.

Felügyelı Bizottság

VI. fejezet
A KÖZGYŐLÉS

1./ Az Egyesület legfıbb szerve a Közgyőlés. Évente legalább négyszer
összehívandó. Rendkívüli közgyőlés tartandó a tagok egyharmadának, illetve a
tisztségviselık bármelyikének kérésére. A közgyőlésen az Elnökség beszámol a
végzett munkáról, a következı idıszak tervezeteirıl, javaslatokat tesz. Az évnyitó
közgyőlésen elszámol az elmúlt év költségeivel, bevételeivel, és ismerteti a tervezett
bevételeket és kiadásokat.

A közgyőlést az Elnökség írásban hívja össze, a tervezett idıpont elıtt tizenöt
nappal. Az írásbeli kiértesítés tartalmazza a javasolt napirendi pontokat, amelyek
elfogadására vagy módosítására a győlés elején azok ismertetése után van mód. A
közgyőlés ülései nyilvánosak.
2./ A Közgyőlés a tagok 51%-ával éri el határozatképességét. Határozatképtelenség
esetén a Közgyőlés egy késıbbi idıpontban újra összehívásra kerül, és az
ismételten összehívott Közgyőlés a résztvevık számától függetlenül határozatképes,
amely tényrıl a tagok a meghívóból értesülnek.
3./ A szavazás módja nyílt, egyszerő szótöbbséggel, kivéve az elnök- és
elnökségválasztást, ahol a szavazás titkos.
4./ Kizárólag a Közgyőlés hatáskörébe tartozik:
4.1. Szakmai és pénzügyi beszámolók elfogadása/elutasítása.
4.2. Tisztségviselık megválasztása/visszahívása.
Tisztségviselık visszahívásának okai: a

tisztségviselı

az

Egyesület

céljának megvalósítását valamint az Alapszabályban foglaltakat jelentısen
veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít. A tisztségviselı
visszahívását a Közgyőlés kimondja, és errıl a tisztségviselıt három
munkanapon belül ajánlott levélben értesíti. A tisztségviselı a levél kézehezvételétıl

számított

tizenöt napon belül az Egyesület Közgyőlésénél

fellebbezhet, a fellebbezésnek halasztó hatálya van. A Közgyőlés soron
következı ülésén dönt a tisztségviselı visszahívásáról.
4.3. Tag felvétele/törlése.
Tag felvétele saját kérésére történik, amit a Közgyőlés megtárgyal, és azt
elfogadja vagy visszautasítja. Errıl a kérelmezıt tizenöt napon belül írásban
értesíti.
Tag törlésének okai: a tag halála; a tag írásban bejelentett kilépési
szándéka. Tag kizárását az Elnökség kezdeményezi a IV. fejezet 6.3.
alpontban megfogalmazottak szerint.
4.4. Alapszabály módosítása.
4.5. Tagdíj mértékének megállapítása.
4.6. Esetleges alapítványrendelés elhatározása.
4.7. Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása (ideértve az adózott
eredmény felhasználására és felosztására vonatkozó döntést is) és ezzel
egyidejőleg közhasznúsági jelentés készítése.

4.8. Eljár a

kizárás kezdeményezésérıl hozott döntés elleni jogorvoslat

kérdésében.
4.9. Más

társadalmi

szervezettel

való

egyesülés, valamint a feloszlás

kimondása.
5./ Az Elnök és az Elnökség megválasztásához, az Alapszabály módosításához és
az Egyesület feloszlásának kimondásához a tagok összessége kétharmadának
szavazata (minısített többség) szükséges.
6./ A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b)pont), élettársa a határozat alapján:
-

kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy

-

bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben
egyébként érdekelt.

Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak
megfelelı cél szerinti juttatás.
7./

A

Közgyőlés

üléseirıl

és

döntéseirıl

jegyzıkönyv

készül,

amelybıl

megállapítható az ülés/döntés tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és számaránya illetve személye, amennyiben ez lehetséges. A Közgyőlés
által hozott döntésekrıl a közhasznúsági törvény által megkívánt nyilvántartás
vezetését kell elrendelni. Amennyiben a döntés valamely személyt is érint, azzal a
határozatot külön is közölni kell írásban, postai úton ajánlva feladva, a döntés
idıpontjától számított tizenöt napon belül.
8./

Az elnökség döntéseit az aktuális közgyőlésen szóban, ha erre nincs mód,

írásban közli az érintettekkel. Az egész tagságot érintı döntésekrıl legkésıbb a
következı közgyőlésen értesíti a tagságot, a nyilvánosságot érintı döntésekrıl,
eseményekrıl a sajtó útján és az Egyesület honlapján tájékoztatja az érdeklıdıket.
9./

Amennyiben az Egyesület eredeti céljai és irányelvei bármely csoport vagy

személy által veszélyeztetve látszanak, egyetlen tag kérésére a Közgyőlés ad hoc
etikai bizottság felállítását kérheti.
10./

A Közgyőlés döntéseirıl szóló nyilvántartást, továbbá az Egyesület

mőködésének fıbb adatai, szolgáltatásai, az éves beszámoló és a közhasznúsági
jelentés, a mőködés során keletkezett egyéb iratok nyilvánosak.

A fenti iratokba való betekintést az Egyesület az Egyesület székhelyén, az Elnökség
egy tagjával egyeztetett idıpontban lehetıvé teszi.
11./ Alapító tagok (ábácé szerint)
1. Farkas Terézia, 5820 Mezıhegyes, Orgona u.7.
2. Fazekas Mihályné, 5820 Mezıhegyes, Battonyai út. 20.
3. Fodor Tamás, 5900 Orosháza, Hajnal köz 2. I/5.
4. Garabuczi Anikó, 5900 Orosháza, Iglói út 33.
5. Kovács Erzsébet Gyöngyi, 5820 Mezıhegyes, Zala Gy.ltp. 5/A III/12
6. Kovács Nóra, 5820 Mezıhegyes, Zala Gy.ltp. 5/A III/12
7. Kovács Péter Pál, 5820 Mezıhegyes, Zala Gy.ltp. 5/B II/9
8. Nagy Tünde, 5820 Mezıhegyes, Kozma F.u. 16/A
9. Peregi Krisztina, 5820 Mezıhegyes, II.József krt. 35.
10. Sitkeiné Dévai Julianna, 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 134.
11. Uj Zoltán, 5820 Mezıhegyes, Kozma F.u.1.
12. Varga Alexandra, 5900 Orosháza, Gyopár u.2. fsz.3.

VII. fejezet
AZ ELNÖKSÉG

1./ Az Egyesület operatív és koordináló testülete.
2./ Az Elnökség elnökbıl, titkárból és további két választott tagból áll. Az Elnökség
megbízatása három évre szól.
3./

A titkár kezeli az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait, valamint

képviseli az Egyesületet.
4./ Az Elnökség jogai és kötelességei
4.1. Az

Elnökség

tagjai

jogosultak az Alapszabály figyelembe vételével

nyilatkozattételre, sajtófórumokon híranyagok felelıs közreadására.
4.2. Az Elnökség gondoskodik az Egyesület ügyeinek vitelérıl, tevékenységének
szervezésérıl, külsı kapcsolatainak ápolásáról. Végzi a mőködéssel kapcsolatos
minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatot, belsı munkamegosztás alapján,
gondoskodik az éves költségvetés lehetıség szerinti végrehajtásáról, valamint
dönt a két közgyőlés közötti idıszakban az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a
tárgyköröket, amelyeket az Alapszabály vagy jogszabály a Közgyőlés kizárólagos
hatáskörébe utal.

4.3. Elnökségi ülések legalább kéthavonta egy alkalommal kerülnek megtartásra.
Az ülésre szóló meghívót az Elnök küldi meg, az ülés elıtt legalább nyolc
nappal. Feltünteti a javasolt napirendi pontokat, illetve a határozatképtelenség
esetérıl is rendelkezik. Indokolt esetben bármely elnökségi tag kezdeményezheti
az

Elnökségi ülés

összehívását. A

napirend közlése szóban, az ülés

megnyitásakor történik.
Az Elnökség határozatképes, ha az Elnökségbıl három fı jelen van. A határozathozatal nyílt szavazás, egyszerő szótöbbséggel történik, ügyrendjét egyebekben
maga határozza meg. Szavazategyenlıség esetén az Elnök szavazata dönt.
4.4. Az Elnökség beszámol a Közgyőlés elıtt a közgyőlése között végzett
tevékenységérıl.
4.5. Az esetleges alkalmazottak díjazásáról az Elnökség dönt.
4.6. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek a közeli hozzátartozója (Ptk. 685 § b) pont), élettársa a határozat alapján:
-

kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy

-

bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben
egyébként érdekelt.

Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve
a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás.
4.7. Az Elnökség Elnöke köteles a Közgyőlés és az Elnökség által hozott olyan
határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket
állapít meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet, a
döntés meghozatalától számított nyolc napon belül írásban, postai úton ajánlva az
érintett/eknek is megküldeni.
5./ Az Elnökség döntéseirıl jegyzıkönyv készül. Amennyiben az Elnökségi ülésen
döntés nem születik, jegyzıkönyvet nem kell készíteni. A jegyzıkönyvbıl
megállapítható a döntés tartama, idıpontja és hatálya. Az Elnökség által hozott
döntésekrıl a közhasznúsági törvény által megkívánt nyilvántartás vezetését kell
elrendelni. Amennyiben a döntés valamely személyt is érint, azzal a határozatot
külön is közölni kell, írásban postai úton ajánlva a döntés idıpontjától számított
tizenöt napon belül.

6./

Külsı szakértık az Elnökség ülésein meghívás alapján részt vehetnek, a

döntéshozatal elıtt véleményüket nyilváníthatják.
7./ Az Elnökség ülései nyilvánosak, kivéve, ha az azon hozandó döntéssel érintett
személyiségvédelmi jogára hivatkozva kéri a zárt ülés elrendelését. Ebben az
esetben az Elnök elrendeli a zárt ülést.
8./ Az alapító Közgyőlés által megválasztott Elnökség tagjai:
1. Nagy Tünde – elnök.
2. Varga Alexandra – titkár.
3. Kovács Péter Pál – elnökségi tag.
4. Peregi Krisztina – elnökségi tag.
9./ Tisztüket önkéntes munkában látják el, azért díjazás nem jár.

VIII. fejezet
AZ ELNÖK

1./ Az Elnök az Egyesület képviselıje. Az Egyesület másik képviselıje a titkár. Az
Elnök és a titkár járnak el az Egyesület ügyeiben.
2./ Tisztét önkéntes munkában látja el, azért díjazás nem jár.
3./ Az Elnök a titkárral együtt gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti aláírási és
utalványozási jogot.

IX. fejezet
A FELÜGYELİ BIZOTTSÁG

1./ Az Egyesület mőködését és gazdálkodását a felügyelı szerv, továbbiakban a
Felügyelı Bizottság ellenırzi.
2./ A Felügyelı Bizottság tagjait a Közgyőlés választja. A Felügyelı Bizottság három
tagból áll: elnök és két tag. A megbízatás három évre szól.
3./

A Felügyelı Bizottság tevékenysége az 1997. évi CLVI Tv. 11. §-a alapján

történik.

4./

A Bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van. Döntéseit egyszerő

szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Bizottság üléseire írásos meghívót a
Bizottság elnöke küld, az ülés elıtt legalább nyolc nappal. A Bizottság üléseit
félévente

legalább

egyszer

összehívja,

de

indokolt

esetben

bármely

tag

kezdeményezheti az ülés összehívását. Az ülésrıl jegyzıkönyvet készítenek, amely
tárolásáról a Bizottság elnöke gondoskodik.

Egyebekben a Felügyelı Bizottság

maga állapítja meg ügyrendjét, az Alapszabály rendelkezésein belül.
5./ Feladatkörében eljárva a Bizottság az Elnökség tagjaitól jelentést kérhet, továbbá
az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
6./

A Felügyelı Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Elnökséget vagy a

Közgyőlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez
tudomást, hogy az Egyesület mőködése során olyan jogszabálysértés vagy az
Egyesület

érdekeit

megszőntetése

súlyosan

vagy

sértı

esemény (mulasztás) történt,

következményeinek

elhárítása,

illetve

amelynek

enyhítése

az

intézkedésre jogosult Elnökség döntését teszi szükségessé, illetve a vezetı
tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel. A Közgyőlést a Bizottság
indítványára, annak megtételétıl számított húsz napon belül össze kell hívni.
Amennyiben a Közgyőlés a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelı Bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
7./ Nem lehet a Felügyelı Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki az Elnökség elnöke vagy tagja; az Egyesülettel a megbízatásán kívül
más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másként nem rendelkezik; az
Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat és az Egyesület által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelı cél szerinti juttatást,
illetve a fent felsorolt személyek hozzátartozói.
8./

A Közgyőlés a Felügyelı Bizottság elnökének választotta Fodor Tamást, a

Bizottság tagjainak: Garabuczi Anikót és Sitkeiné Dévai Juliannát.
9./ Tisztüket önkéntes munkában látják el, azért díjazás nem jár.

X. fejezet
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

1./ Az Egyesület vagyonával való rendelkezés az Elnökség hatásköre.
2./ Az Egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik.
3./ Az Egyesület bevételei: tagdíjak, alapítványok és pályázatok útján elnyert
összegek, adományok, állami, önkormányzati támogatások, illetve az ezekbıl
származó ingó és ingatlan javak képezik.
4./ A szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében az Egyesület folytathat
környezetbarát nonprofit tevékenységet.
5./ Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja
fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
6./ Az államháztartás alrendszereitıl – a normatív támogatások kivételével – csak
írásbeli szerzıdés alapján részesülhet támogatásban. A szerzıdésben meg kell
határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehetı
támogatási lehetıségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra
kell hozni. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetık.
7./ Gazdálkodása során az Elnökség ötvenezer forint feletti összeghatárt meghaladó
kiadásairól, kötelezettségvállalásairól szóló határozatait egyhangú nyílt döntéssel
hozza. Az éves mérleget és a közhasznúsági jelentést az Elnökség készíti el, és
terjeszti a Közgyőlés elé.
8./ Az Elnökség az évzáró Közgyőlésen számol be egész évi gazdálkodásáról.
9./ Az Egyesületben végzett munka a tagok részérıl önkéntes, azért díjazás nem jár.

XI. fejezet
KÖZHASZNÚSÁGI RENDELKEZÉSEK

1./

Az

Egyesület

mőködésérıl,

szolgáltatásai

igénybevételének

módjáról,

beszámolóiról, sajtó útján tájékoztatja az érdeklıdıket, de rendezvényein, győlésein
szintén mód van az információk közlésére. Az Egyesület tevékenységének és
gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi, vagy országos sajtó útján is
nyilvánosságra hozza. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az
Elnökség a tárgyévet követı év május 30-ig közzéteszi.

XII. fejezet
VEGYES RENDELKEZÉSEK

1./ Összeférhetetlenségi szabályok
1.1. Az Egyesület bármely szervének határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója (Ptk. 685 § b) pont), élettársa a
a meghozandó határozatból eredıen:
-

kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy

-

bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben
egyébként érdekelt.

Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve
a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
Alapszabálynak megfelelı cél szerinti juttatás.
1.2. A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más
közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú
szervezetnél töltött be – annak megszőnését megelızı két évben legalább egy
évig – vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti
köztartozását nem egyenlítette ki.
1.3. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy és az egyesület
szerveinek tisztségviselıi kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet
elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
2./ A tisztségviselıknek nyilatkozniuk kell arról, hogy nem áll fenn velük szemben a
közhasznú szervezetekrıl rendelkezı 1997. évi CLVI Tv. 9. § (1) bekezdésében
részletezett összeférhetetlenség.
3./

Az Egyesület megszőnése esetén vagyonáról a Közgyőlés rendelkezik. A

megszőnéssel kapcsolatban az Elnökség jár el. vagyonát csak céljaival összhangban
lehet felhasználni. Közhasznú jogállásának megszőnésekor köteles tartozásait
rendezni.
4./

Az Alapszabályban nem rendezett kérdésekben az Egyesületi Törvény ide

vonatkozó pontjai érvényesek.
5./ Jelen Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg, melyet
a Közgyőlés 2010. február 22-én fogadott el.

Mezıhegyes, 2010. február 22.

………………………………………………………
elnök

………………………………………………
levezetı elnök

……………………………………………
jegyzıkönyv vezetı

