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A Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület Alapszabálya.

1. Az egyesület neve, székhelye:
1.1. Az egyesület neve: Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület
1.2. Rövidített megnevezése: Gázló Egyesület
1.3. Székhelye: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér. 7.
1.4. Levélcím: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 7.
1.5. Működési területe: Magyarország, azon belül elsősorban Veszprém megye és a Középdunántúli Régió területe.
1.6. Az alapítás ideje: 2006, február 04.
1.7. Az egyesület logója: kör, kék kerettel, melyet fekete X oszt sárga, barna, fehér, zöld
színekre. A kör körül a Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület felirat látható.50
2. Az Egyesület jogállása: 51
Az egyesület mint52 társadalmi szervezet az egyesülési jogról szóló 1989. Évi II. tv. 1. §. (1)
bekezdése alapján jött létre, és az 1997. Évi CLVI. törvény figyelembevételével közhasznú
szervezet jogállásúként mükődött 2014. 05. 31-ig.22, 53
Ezt követően az egyesület az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján
közhasznú jogállással nem rendelkező önálló jogi személy.54
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3. A politikai tevékenység korlátozása: Az egyesület politikailag független, önálló jogi
személy. Sem propaganda útján, sem más módon nem szolgál semmilyen politikai
érdeket, illetőleg nem törekszik a jogalkotás befolyásolására semmilyen politikai érdek
képviseletében. Nem vesz részt, és nem avatkozik bele egyik jelölt oldalán sem olyan
politikai kampányban, amelyet a jelölt a közhivatal elnyeréséért folytat. Az egyesület
pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet
választáson nem állít és nem is támogat.
4. Az egyesület céljai és feladatai:
Az alábbi feltételekkel:
•
•
•
•

Az egyesület tagjain kívül más is részesülhet a szervezet közhasznú szolgáltatásaiból.
A vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez.
A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen létesítő okiratban
meghatározott tevékenységre fordítja.
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagilag támogatást nem nyújt. 45,55
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4.1. Az egyesület szorgalmazza, működésével elősegíti Révfülöp, Balatonszepezd és Zánka23
térségének, valamint a Káli-medence községeinek –jelesül Balatonhenye, Kékkút,
Köveskál, Kővágóőrs, Mindszentkálla, Monoszló, Salföld, Szentbékkálla- hatékony
együttműködését az ökoturizmus feltételeinek kialakítása, -majd ezek megvalósulása
esetén- eredményes működtetése vonatkozásában.
23
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4.2. Ösztönzi, összehangolja, és szervezi az egyes községek civil kezdeményezéseit a közélet,
kultúra, környezet-és természetvédelem területén.
4.3. Támogatja a természet védelmét és a népi hagyományok ápolását, a kismesterségek
művelését, ezek népszerűsítését, társadalmi támogatásának erősödését.
4.4. Az egyesület részt vesz a térséget érintő természetvédelmi problémák megoldásában,
javaslatokat tesz a problémák kezelésére, szaktanácsadással segíti az állami,
önkormányzati, valamint a gazdálkodó és civil56 szervezetek természetvédő munkáját.
4.5. Természetvédelmi célú kutatásokat, védelmi, és kezelési programokat készít elő és valósít
meg.
4.6. Fontos feladatának tekinti a lakosság –különös tekintettel az ifjúság- természettel és a
népi hagyományokkal, kismesterségekkel kapcsolatos ismereteinek bővítését, szemléletének
formálását, előadások, táborok, ismeretterjesztő foglalkozások, szakkörök, kiállítások
megszervezésével és lebonyolításával, kiadványok szerkesztésével.
4.7.Az Egyesület a Káli medence, valamint a Balaton parti tagtelepülések táji és épített
környezetébe irányuló, - azt nem veszélyeztető, károsító, abba illeszkedő- turizmus minden
ágát támogatja. Kezdeményező, együttműködő a közigazgatási, gazdasági és civil szervezetek
turizmust működtető vagy annak megújítását kialakítását célzó tevékenységeiben. Szakmai
hátteret biztosít pályázati anyagok késztéséhez.1
4.8. Az egyesület által - 2014. 05. 31-ig - 57végzett közhasznú tevékenységek az alábbiak:
1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) közhasznú tevékenység: a társadalom és az egyén közös
érdekeinek kielégítésére irányuló következő – a szervezet létesítő okiratában szereplő –
cél szerinti tevékenységek:
8. természetvédelem, állatvédelem
9. környezetvédelem
Az egyesület – 2014. 05. 31-ig -58 közhasznú tevékenységeként Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 1 bekezdés 11. pontjában
meghatározott helyi környezet és természetvédelmi közfeladatok ellátását végezte.24,59
Ezt követően
az egyesület közhasznú tevékenységeként Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 64. § (1) bekezdésében meghatározott helyi
környezet és természetvédelmi közfeladatok ellátását végzi:
- természetvédelem, állatvédelem
- környezetvédelem 60
4.9. A működés gazdasági feltételeinek javítása és közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében vállalkozási tevékenységet folytat a jogszabályok betartásával, mégpedig:
9133. Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
1
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5. Az egyesület tagjai
5.1. Az egyesület tagja lehet bármely magyar és nem magyar állampolgár, aki a közügyek
gyakorlásától nincs eltiltva, az egyesület alapszabályát elfogadja, magára kötelezőnek
tartja, az ebben foglalt kötelezettségeknek eleget tesz, az egyesület tevékenységét
erkölcsileg, valamint anyagilag – tagdíj fizetésével – támogatja, és mindezt írásos
belépési kérelemmel25 megerősíti. 61 Az egyesület az alábbi tagsági formákat ismeri el:
5.1.1. Alapító tag: aki az egyesület alapításában részt vett és tagságát az egyesület
alapításától folyamatosan fenntartotta.
25
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5.1.2. Aktív tag: az a magyar vagy külföldi természetes személy lehet, aki az egyesületbe
történő felvételét írásban kéri és azt az elnökség az 5.5. pontban megfogalmazottak
szerint egyszerű szótöbbséggel elfogadja.94
5.1.3. Családi tag: Ha egy családban mindkét szülő tagja az egyesületnek, akkor önálló
keresettel nem rendelkező gyermekeik külön kérésre mentesülhetnek a tagdíj
befizetése alól és ún. családi tagok lehetnek. A családi tagokat mindazok a közösségi
jogok megilletik, mint a rendes tagokat. A kérelem alapján a tagdíj befizetése alóli
mentességről az elnökség határoz.
5.1.4. Ifjúsági tag: az a 14. életévét be nem töltött személy lehet, aki írásban jelentkezett
az egyesület tagjai közé és ehhez írásbeli szülői engedéllyel rendelkezik.
5.1.5. A fenti tagsági formák az egyesület rendes tagságát képzik.
5.1.6. Pártoló tag: Az egyesület pártoló tagjai lehetnek olyan jogi és természetes
személyek, akik az egyesület tevékenységében aktívan részt venni nem tudnak, vagy
nem kívánnak, de annak céljaival azonosulnak. A pártoló tagság feltétele a pártolói
tagdíj befizetése. Pártoló tag kéreleme alapján a vagyoni hozzájárulás befizetése alóli
mentességről az elnökség határoz.97,99 A pártoló tag a vagyoni hozzájárulás fizetése
alól mentesül.100
5.1.7. Posztumusz101 tiszteletbeli tag: Az az elhunyt102
magyar, vagy külföldi
állampolgár, akinek az elnökség a Közgyűlés103 ezt a címet adományozza. A
tiszteletbeli tag a tagdíj fizetése alól mentesül.104
5.2. Az egyesülethez a jövőben csatlakozhat bármely magánszemély, civil62 szervezet, vagy
más közösség, amely vállalja az egyesülethez tartozással járó kötelezettségeket és
megfizeti az éves tagdíjat. A tagfelvételt legfeljebb egy évig terjedő próbaidőhöz is lehet
kötni, melynek meghatározása a vezetőség feladata.
5.3. A tagok felvételének és nyilvántartásának ügyében az elnökség intézkedik, az 5.5.
pontban megfogalmazottak szerint. 63
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5.4. Az egyesület jogi személy tagja lehet mindazon jogi személyként működő intézmény,
gazdálkodó és egyéb szervezet, amely tagdíjának, vagy természetbeni támogatásának - amely
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lehet az egyesület működéséhez szükséges eszközök térítésmentes biztosítása is - mértékét
belépéskor együttműködési megállapodásban vállalja.
5.5. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése:
• Az egyesületbe való be- és kilépés önkéntes.
• A tagfelvételi kérelmet az elnökséghez kell benyújtani. A tagfelvételi kérelemről a
kérelem benyújtását követő 30 napon belül egyszerű szótöbbséggel az elnökség
határoz. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak nincs helye. A tagok
személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 64
• Az egyesületi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel szűnik meg. A pártoló tagság
5.1.6. pontban foglaltak figyelembevételével szintén felvétellel keletkezik és
kilépéssel szűnik meg.
5.5.1. Az egyesületi tagság megszűnik:
• A tag halála esetén törléssel.
• A tag kilépési szándékának írásbeli kinyilvánításával.
• Törléssel: az egyesület elnöksége törölheti azt a tagot névsorából, akinek egy évi
tagdíjhátraléka van és azt írásbeli felszólítás után 30 nappal sem egyenlíti ki.
• A tag kizárásával: Fegyelmi határozattal kizárható az a tag, aki az egyesület
alapszabályát, vagy közgyűlési határozatát, súlyosan vagy ismételten sértő 26
magatartást tanusít.
• A jogi személyek tagságának megszüntetésére az együttműködési megállapodásban
foglaltak az irányadóak.
• Az egyesület tagjairól, pártoló tagjairól és a jogi személy tagokról nyilvántartást
vezet.95
64
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5.6. A rendes tagok jogai:
• Részt vehetnek az egyesület valamennyi nyilvános rendezvényén.
• Részt vehetnek az egyesület adott feladatra létrehozott munkacsoportjainak
tevékenységében, programjaiban.
• Részt vehetnek az egyesület közgyűlésén és az egyesület tisztségviselőinek
megválasztásában, továbbá a határozatok meghozatalában.
• 18 éves kor felett vezető tisztségviselővé választhatóak.65
• Használhatják az egyesület ingó és ingatlan vagyontárgyait az erre vonatkozó, az
elnökség által kidolgozott külön szabályoknak megfelelően.
• Élhetnek szavazati jogukkal, a tagok a tagegyenlőség elve alapján egyenlő szavazati
joggal rendelkeznek.
• Véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek az egyesületet érintő bármely
kérdésben, indítványozhatják az egyesület jogszabályba vagy alapszabályba ütköző
határozatának megsemmisítését.
65
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5.7. A rendes tagok kötelességei:
• Betartják a természet- és környezetvédelem írott és íratlan szabályait, az egyesület
alapszabályát és más szabályzatait, az egyesületi tagsághoz méltó magatartást
tanúsítanak.
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• Az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában és tevékenységében aktívan részt
vesznek, vállalt kötelezettségeiket teljesítik.
• Legkésőbb tárgyév november 30.-ig a titkárnak8,13,66 befizetik, vagy az egyesület
bankszámlájára utalják67 az éves tagdíjat.
• A használatukban lévő ingó és ingatlan vagyontárgyakért erkölcsi és anyagi
felelősséggel tartoznak.
8
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5.8. A pártoló tag joga:
•
•
•
•
27
46

Használhatja az egyesület tulajdonát képező létesítményeket, eszközöket.
Javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban.
Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.
Tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén27,46.
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5.9. A pártoló tag kötelessége
• Az alapszabály betartása.
• Az egyesület célkitűzéseinek anyagi127 és erkölcsi támogatása.
• Betartja a természet- és környezetvédelem írott és íratlan szabályait, az egyesület
alapszabályát és más szabályzatait, az egyesületi tagsághoz méltó magatartást tanúsít.
127
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5.10. Az egyesület jogi személy tag jogai és kötelességei
• Az egyesület jogi személy tag joga:
- az egyesülettel kötött megállapodás alapján használhatja az egyesület tulajdonát képező
létesítményeket, eszközöket,
- jogi személy tagként csatlakozó intézmény, gazdálkodó vagy egyéb szervezet dolgozói részt
vehetnek az egyesület eseményein, használhatják az egyesület által igénybe vett
létesítményeket és eszközöket.
• Az egyesület jogi személy tagjának kötelessége:
- az alapszabály betartása,
- az egyesület céljainak erkölcsi, természetbeni és anyagi támogatása a
megállapodásban vállaltak szerint.
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6. A Gázló Környezet és Természetvédő Egyesület szervezete, vezető és ellenőrző
testületei
6.1. A közgyűlés:
6.1.1. Az egyesület döntést hozó68 szerve a közgyűlés. A közgyűlést szükség szerint, de
legalább évente egyszer az elnök hívja össze a közgyűlés időpontját megelőzően
legalább 14 nappal írásban, a napirendi pontok megjelölésével.105 az elnök legalább 15
nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, az egyesület működési területén lévő, 4.1.
pontban felsorolt települések közösségi házainak egyikébe hívja össze írásban, igazolható
módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal,
hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). A közgyűlési meghívó
tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi
pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni,
hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell
továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és
időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi
pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. A közgyűlési
meghívót az egyesület székhelyén és honlapján (www.gazloegyesulet.hu) nyilvánosságra kell
hozni. 106

Közgyűlést kell összehívni a tagok egyharmadának az ok és cél megjelölése mellett
történő kívánságára, ha azt a felügyelő bizottság kezdeményezi, vagy ha azt a bíróság
elrendeli A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.107 A
közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál
vizsgálni kell.108 Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt
közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül
határozatképes.
A megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés
időpontját követően 30 napon belüli időpontra kell összehívni. A tagokat az eredeti
közgyűlési meghívóban kell tájékoztatni a megismételt közgyűlés időpontjáról,
változatlan napirendjéről és arról, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők számától
függetlenül határozatképes. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell
állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és
szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását
megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök
személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét,
valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.109
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök, a
jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza az
ülés lefolyásának lényeges mozzanatait, a hozzászólásokat a határozatok sorszámát, a
döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát. A jegyzőkönyv melléklete a jelenlévők által aláírt jelenléti ív110
A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett
szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
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e)

aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.111
A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett
tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is
közli a határozatnak az egyesület honlapján (www.gazloegyesulet.hu) történő
közzétételével egyidejűleg. 112
6.1.2. A közgyűlés határozatait – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése
hiányában –113 általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.69 Az
elnök köteles titkos szavazást elrendelni, ha azt a jelenlévők legalább 10%-a
kéri.
A vezető70 tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. A vezető71
tisztségviselők megválasztásához egyszerű szótöbbség szükséges.
6.1.3. A fegyelmi döntés elleni fellebbezés esetén az egyesület elnöke rendkívüli
közgyűlést köteles összehívni a fellebbezést követő 30 napon belül. Ebben az esetben
minden tagot ajánlott levélben írásban kell értesíteni a közgyűlés előtt 14 nappal.
6.1.4. A szavazati jogot csak személyes jelenlét esetén lehet gyakorolni.
6.1.5. A közgyűlés jogosult minden, az egyesületet érintő kérdésben dönteni.
68

Módosította a Közgyűlés 8/2014 (X.25.) sz. határozatával
Módosította a Közgyűlés 8/2014 (X.25.) sz. határozatával
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Módosította a Közgyűlés 8/2014 (X.25.) sz. határozatával
71
Módosította a Közgyűlés 8/2014 (X.25.) sz. határozatával
105
Törölte a Közgyűlés 2/2016 (V.28.) sz. határozatával
106
Módosította a Közgyűlés 2/2016 (V.28.) sz. határozatával
107
Módosította a Közgyűlés 2/2016 (V.28.) sz. határozatával
108
Módosította a Közgyűlés 2/2016 (V.28.) sz. határozatával
109
Módosította a Közgyűlés 2/2016 (V.28.) sz. határozatával
110
Módosította a Közgyűlés 2/2016 (V.28.) sz. határozatával
111
Módosította a Közgyűlés 2/2016 (V.28.) sz. határozatával
112
Módosította a Közgyűlés 2/2016 (V.28.) sz. határozatával
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Módosította a Közgyűlés 2/2016 (V.28.) sz. határozatával
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6.1.6. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
• Az alapszabály megállapítása és módosítása.
• A civil72 szervezet éves beszámolójának jóváhagyása, a közhasznúságú melléklet28
elfogadása.
• Az egyesület megalakulásának, szétválásának29 megszűnésének, más szervezettel
történő egyesülésének kimondása.
• Az elnökség, az elnök, az alelnök, a gazdasági vezető, a titkár, a felügyelő bizottság
elnöke és tagjai, valamint a fegyelmi bizottság elnöke és tagjai 3 (három) évre
történő megválasztása és visszahívása.
• Fegyelmi jogkör gyakorlása az elnökség tagjai felett.
• Rendes és pártoló121 tagok tagsági díja alsó határának, valamint a fizetés módjának
megállapítása.
• Az egyesület éves költségvetési tervének és éves pénzügyi beszámolójának
elfogadása és az elnökség által az egyesület vagyoni helyzetéről elkészített jelentés
elfogadása30.
• Az egyesület más szervei által hozott döntések elleni fellebbezés elbírálása.
• Az egyesület célkitűzéseinek, programjainak jóváhagyása.
28

Módosította a Közgyűlés 6/2014 (V.30.) sz. határozatával
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Módosította a Közgyűlés 6/2014 (V.30.) sz. határozatával
Módosította a Közgyűlés 6/2014 (V.30.) sz. határozatával
72
Módosította a Közgyűlés 8/2014 (X.25.) sz. határozatával
121
Törölte a Közgyűlés 2/2016 (V.28.) sz. határozatával
30

6.1.7. A közgyűlés döntéseit általában egyszerű többséggel hozza, de a jelenlévő tagok
háromnegyedes31 szótöbbséggel hozott határozata szükséges:
• Az alapszabály módosításához.73
• Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.74,75
73

Módosította a Közgyűlés 8/2014 (X.25.) sz. határozatával
Módosította a Közgyűlés 8/2014 (X.25.) sz. határozatával
75
Módosította a Közgyűlés 8/2014 (X.25.) sz. határozatával
74

6.1.8. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A közgyűlés jegyzőkönyvének
vezetéséről a titkár, akadályoztatása esetén az alelnök gondoskodik. A jegyzőkönyv
tartalmazza a megjelentek névsorát, az elnökségi ülés lefolyásának lényeges
mozzanatait, a napirendi pontokat és az indítványokkal kapcsolatos határozatokat,
valamint hozzászólásokat, a döntést támogatók és ellenzők arányát. A jegyzőkönyvet a
levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint kettő tag aláírásával kell hitelesíteni126
126

Törölte a Közgyűlés 2/2016 (V.28.) sz. határozatával

6.1.9. 95 A vonatkozó részt a Közgyűlés 8/2014 (X.25.) sz. határozatával törölte
6.1.10. 96 A vonatkozó részt a Közgyűlés 8/2014 (X.25.) sz. határozatával törölte
6.1.11. A közgyűlés ülései nem nyilvánosak, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a
közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés
határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.32,76
31

Módosította a Közgyűlés 6/2014 (V.30.) sz. határozatával
Módosította a Közgyűlés 6/2014 (V.30.) sz. határozatával
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Módosította a Közgyűlés 8/2014 (X.25.) sz. határozatával

6.2. A Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület vezető tisztségviselőivel kapcsolatos
összeférhetetlenségi szabályok.77
6.2.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
6.2.2. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
6.2.3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
6.2.4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
6.2.5. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
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Módosította a Közgyűlés 6/2014 (V.30.) sz. határozatával
Módosította a Közgyűlés 6/2014 (V.30.) sz. határozatával
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Módosította a Közgyűlés 8/2014 (X.25.) sz. határozatával
Módosította a Közgyűlés 8/2014 (X.25.) sz. Határozatával
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6.3. Az elnökség
6.3.1. Az elnökség2(14) az egyesület ügyvezető78 szerve, amely gondoskodik az egyesület
folyamatos működéséről és végrehajtja a közgyűlés határozatait. Tagjait a közgyűlés
választja meg az egyesület rendes tagjai48 közül az 5.6. és a 6.2. pontokban foglaltak
figyelembe vételével. Tisztújító közgyűlést 3 évente kell tartani!
48

Módosította a Közgyűlés 6/2014 (V.30.) sz. határozatával
Módosította a Közgyűlés 8/2014 (X.25.) sz. határozatával
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6.3.2. Az elnökség tagjai az elnök, az alelnök-gazdasági vezető, a titkár valamint két
egyéb elnökségi funkcióval fel nem ruházott elnökségi tag.15
6.3.3. Az elnökség feladata az egyesületi munka irányítása, az alapszabálynak, a
közgyűlés határozatainak és az egyesület célkitűzéseinek megfelelően.
2

Módosította a Közgyűlés , 9/2007.(IV. 28.) sz. határozatával
Módosította a Közgyűlés 4/2009. (I.31.) sz. határozatával
15
Módosította a Közgyűlés 5/2009. (I.31.) sz. határozatával
14

Az elnökség jogosult dönteni minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály nem utal a
közgyűlés, vagy más szervezeti egység hatáskörébe.
6.3.4. Az elnökség kizárólagos feladat- és hatásköre, valamint jogai:
• Az egyesület tevékenységének irányítása, a közgyűlés előkészítése.
• Az elnökségi tag felelős az elnökségi határozatokért, kivéve, ha ellenvéleményét
kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan kinyilvánította.
• Az alapszabályban és a közgyűlés határozataiban foglaltak végrehajtásáról való
gondoskodás.
• A munkaügyi, a pénzügyi, a fegyelmi, szervezeti és működési szabályzat, valamint az
ügyrend jóváhagyása.
• Programok, kampányok, akciók, más szervezetekkel történő együttműködés,
szövetségbe tömörülés jóváhagyása.
• Alapítvány, gazdasági társaság létesítése, valamint ez utóbbi felszámolása.
• Az egyesület nemzetközi munkájának szervezése és irányítása.
• Az éves program ütemezésének, valamint az egyesület költségvetésének kidolgozása.
• Az egyesületi költségvetés évközi módosítása.
• Kizárólag az elnökség tagjainak joga, hogy az állami, civil79 és gazdasági
szervezetekkel megállapodásokat és szerződéseket kössön.
• Másodfokon fegyelmi jogkör gyakorlása.
• Munkáltatói jogkör gyakorlása.
• Az egyesületet megillető egyetértési és véleményezési jogok gyakorlása.
• Tagok felvétele
• A titkár(16)34 köteles gondoskodni az éves tagdíj beszedéséről legkésőbb tárgyév november16 30ig. A beszedett tagdíjról a pénztáros az igazoló bizonylatot a tagnak átadja és a tagdíjat
8 napon belül az egyesület számlájára befizeti .(9)35
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• Az alelenök-gazdasági vezető16, hivatkozással az alapszabály 5.5. A tagsági viszony keletkezése
és megszűnése pontjában foglaltakra legkésőbb december 5-ig16 köteles írásban tájékoztatni az
elnökséget azon tagok nevéről akik az éves tagdíjat nem fizették be, vagy egy évet meghaladó
tagdíj hátralékuk van.10,11,12, 17
• Az elnökség tagjai önálló döntési joggal ellátják az alapszabály és az elnökség36 által
hatáskörükbe utalt feladatokat, munkájukról rendszeresen tájékoztatják az elnökséget.
• Az elnökség tagjai jogosultak az egyesület összes irataiba betekinteni.
• Jogosultak és kötelesek az egyesület tevékenységét figyelemmel kísérni, azzal
kapcsolatban javaslataikat, észrevételeiket az elnökség elé terjeszteni.
9

Módosította a Közgyűlés , 15/2008.(V. 10.) sz. határozatával
Módosította a Közgyűlés , 15/2008.(V. 10). sz. határozatával
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Módosította a Közgyűlés , 15/2008.(V. 10.) sz. határozatával
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Módosította a Közgyűlés , 15/2008.(V. 10.) sz) határozatával
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Módosította a Közgyűlés 7/2009 (I.31.) sz. határozatával
17
Módosította a Közgyűlés 8/2009 (I.31.) sz. határozatával
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Módosította a Közgyűlés 6/2014 (V.30.) sz. határozatával
35
Módosította a Közgyűlés 6/2014 (V.30.) sz. határozatával
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Módosította a Közgyűlés 6/2014 (V.30.) sz. határozatával
79
Módosította a Közgyűlés 8/2014 (X.25.) sz. határozatával
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6.3.5. Az elnökség működése:
Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább kettő alkalommal tartja. Az
elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az egyesület működési területén lévő,
4.1.pontban felsorolt települések közösségi házainak egyikébe hívja össze írásban,
igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott
vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére
történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus
tértivevény).
Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az
elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a
meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok
álláspontjukat kialakíthassák.
Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség ülése akkor
határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra
jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.114

• Szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tartja üléseit.115 Az ülések
jegyzőkönyvének vezetéséről a titkár, akadályoztatása esetén az alelnök gondoskodik.
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A jegyzőkönyv tartalmazza a megjelentek névsorát, az elnökségi ülés lefolyásának
lényeges mozzanatait, a napirendi pontokat és az indítványokkal kapcsolatos
határozatokat, valamint hozzászólásokat, a döntést támogatók és ellenzők arányát. A
jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírásával kell hitelesíteni.
• Az üléseket az elnök hívja össze, de a cél megjelölésével annak összehívását az
elnökség bármely 4 tagja kezdeményezheti, de időpontját köteles az elnökkel
egyeztetni. Az elnökség valamennyi tagját a napirend megjelölésével, legalább az ülés
előtt 14 nappal értesíteni kell.116
• Az elnökséget össze kell hívni ha azt a felügyelő bizottság kéri.
• Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.80, 117
• Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon az elnökség tagjainak legalább fele
jelen van.118
• Az ülésre a napirendi pontokra figyelemmel más személyek is meghívhatók
tanácskozási joggal
• Állandó meghívott a felügyelő bizottság elnöke, illetve tanácskozási joggal
tagközségenként egy-egy egyesületi tag.18 Az elnökség ülései nem nyilvánosak, azon
az elnökségi tagok a meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata
alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.81
A döntésben érdekelt személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell
hívni. Személyi kérdésekben az elnökség dönthet titkos szavazás elrendeléséről.98
Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatoknak az egyesület honlapján (www.gazloegyesulet.hu) történő közzétételével
egyidejűleg.119
18
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6.3.6. Az elnök feladata és hatásköre:
• Az egyesület szervezési és igazgatási ügyeinek irányítója.
• Szerződések megkötésénél kötelezettségeket vállalhat, és egyes jogköreit átruházhatja
az alábbiak alapján:
• Az egyesületet az elnök képviseli a hatóságok, egyéb szervek és harmadik személyek82
előtt. Az elnök távolléte, akadályoztatása, esetén az alelnökre száll át a képviseleti jog.
Együttes akadályoztatásuk esetén az elnök írásbeli meghatalmazása alapján az
elnökségi tag, a titkár vagy a gazdasági vezető jogosult a képviseletre.
• Ezen szabályok érvényesek az egyesület nevében történő kötelezettség-vállalásra is
500 ezer forint értékhatárig. Az 500 ezer forint feletti kötelezettségek vállalása az
elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik
• Az utalványozás joga az elnököt és az alelnököt illeti meg.
• Önállóan jegyzi az egyesületet.
• Felel az egyesület alapszabály szerinti működéséért.
• Összehívja a közgyűlést és az elnökségi üléseket, javaslatot tesz a napirendi pontokra,
az üléseken elnököl.
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• Szervezi és ellenőrzi a tisztségviselők munkáját, a határozatok végrehajtását,
intézkedéseiről folyamatosan tájékoztatja az elnökséget.
• Az elnökség ülései közt eljár annak nevében, dönt minden olyan kérdésről, amelyet az
alapszabály nem utal más hatáskörébe, a fentiekről a soros ülésen az elnökségnek
beszámolni köteles.
• A közgyűlés és az elnökség által hozott azon határozatokat, amelyek bármely tagra
vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik személyt
( beleértve a hatóságokat is ) érinthetnek, a döntés meghozatalától számított 8 napon
belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldi.
• Együttműködik az illetékes állami és civil83 szervekkel.
• Munkáltatói jogokat gyakorol, felelős az egyesület kiadványaiért.
• 84 A vonatkozó részt a Közgyűlés 8/2014 (X.25.) sz. határozatával törölte
• Munkájáról a közgyűlésnek tartozik beszámolással.

82

Módosította a Közgyűlés 8/2014 (X.25.) sz. határozatával
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6.3.7. Az alelnök feladat és hatásköre:
• Az elnök távollétében, annak akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és hatáskörrel
helyettesíti az elnököt.
• Az egyesület gazdasági ügyeinek irányítója.3
• Eljár az egyesület gazdasági ügyeiben4
• Az elnök megbízásai alapján teljes jogkörrel és hatáskörrel ellátja az elnöki
feladatokat és képviseli az egyesületet.
85
• Felel az egyesület pénzügyeiért, a bizonylati fegyelemért.19
• Segítséget nyújt az elnöknek6 feladatai ellátásában. Eljár az egyesület ügyeiben .7(19)
• Folyamatosan tájékozódik az érvényben lévő jogszabályokról.19
3

Módosította a Közgyűlés , 13/2008.(V. 10. sz. határozatával
Módosította a Közgyűlés , 13/2008.(V. 10. sz. határozatával
6
Módosította a Közgyűlés , 13/2008.(V. 10. sz. határozatával
7
Módosította a Közgyűlés , 13/2008.(V. 10. sz. határozatával
19
Módosította a Közgyűlés 10/2009 (I.31.) sz. határozatával
85
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6.3.8.. A titkár feladata és hatásköre:
• Segítséget nyújt az elnöknek feladatai ellátásában, eljár az egyesület ügyeiben.
• Gondoskodik a közgyűlés és az ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről.
• Ellátja az egyesület pénztárosi teendőit.(5)37
5

Módosította a Közgyűlés , 13/2008.(V. 10. sz. határozatával
Módosította a Közgyűlés 6/2014 (V.30.) sz. határozatával

37

6.3.9.20
20

A vonatkozó részt a Közgyűlés 11/2009.(I.31.) sz. határozatával törölte

6.4. A felügyelő bizottság.
A felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő: a bizottság elnöke, valamint 2 fő bizottsági tag.
Akiket a közgyűlés választ meg az egyesület rendes és pártoló120 tagjai közül három évre az

13

5.6. és a 6.2. pontokban foglaltak figyelembe vételével.
Nem lehet továbbá a
felügyelőbizottság tagja akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.85, 122
A felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályok: A
felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság
tagja, akivel szemben a 6.2. pontban meghatározott vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró
ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője. Az
alapszabály 6.2. pontja alapján nem lehet a felügyelő bizottság tagja akit bűncselekmény
elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre elítéltek, e foglalkozástól, illetőleg vezető
tisztségviselői tevékenységtől jogerősen eltiltottak, közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.124
• Tagjai az egyesület vezetésében más tisztséget nem tölthetnek be. 123A felügyelő
bizottság testületként jár el. A bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni,
képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében az egyesület tagja,
nem utasíthatja
Az elnöke, vagy az általa megbízott tag tanácskozási joggal vesz részt az elnökség ülésein. A
felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő okirat ennél
alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.86
85

Módosította a Közgyűlés 8/2014 (X.25.) sz. határozatával
Módosította a Közgyűlés 8/2014 (X.25.) sz. határozatával
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Törölte a Közgyűlés 2/2016 (V.28.) sz. határozatával
122
Törölte a Közgyűlés 2/2016 (V.28.) sz. határozatával
123
Törölte a Közgyűlés 2/2016 (V.28.) sz. határozatával
124
Módosította a Közgyűlés 2/2016 (V.28.) sz. határozatával
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6.4.1. A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre.
• Ellenőrzi az egyesület jogszabály és alapszabály szerinti működését, pénzügyi és
számviteli tevékenységét, a közgyűlés határozatainak végrehajtását.
• Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket, megvizsgálhatja,
illetve betekinthet az egyesület könyveibe, irataiba.
• Köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges
üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik
• Szükség szerint, de legalább évente – a közgyűlést megelőzően - ülésezik. A bizottság
üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével
a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem
kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság
ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a
kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására Az üléseken a
felügyelő bizottság elnöke gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről.
• A felügyelő-bizottsági ülés akkor határozatképes, ha azon minden tag jelen van.
• Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
• Ellenőrzi a költségvetési tervnek megfelelő költségfelhasználást, a bizonylati fegyelmet.
Adott esetben pénztárellenőrzést is végezhet.
• Ellenőrzi a tagsági díj fizetését.
• Amennyiben szabálytalanságot észlel, azt 8 napon belül az elnökség tudomására hozza.
• Súlyos szabálytalanság, mulasztás vagy visszaélés esetén jogosult összehívni a
közgyűlést, ha az összehívásra irányuló indítványára - annak megtételétől számított
harminc napon belül - nem hívták össze a közgyűlést.
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• Köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az egyesület működése során olyan
jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása,
illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé és/vagy
vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel
• Haladéktalanul értesíti a törvényességi ellenőrzést87 ellátó szervet, ha az arra jogosult
szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette
meg,
• Az egyesület éves beszámolóját a felügyelő bizottság köteles előzetesen megvizsgálni
és ennek eredményéről a Közgyűlésnek beszámolni. A bizottság észrevételeiről,
javaslatairól tájékoztatja a Egyesület elnökségét, szükség esetén a törvényességi
ellenőrzést88 ellátó ügyészséget.
• Maga állapítja meg ügyrendjét.
87

Módosította a Közgyűlés 8/2014 (X.25.) sz. határozatával
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6.5. A fegyelmi bizottság
• A fegyelmi bizottság elnökből és két tagból áll. Tagjait a közgyűlés választja meg az
egyesület rendes tagjai és pártoló tagjai125 közül három évre, az 5.6. és 6.2. pontokban
foglalt feltételekkel.
• Az egyesület tagja és pártoló tagjai tekintetében gyakorolja az I. fokú fegyelmi jogkört.
Nem lehet tagja a bizottságnak az, aki az egyesületnél alkalmazásban áll, vagy az
egyesület más tisztségviselője.
• A fegyelmi bizottság testületként jár el. A bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni,
képviseletnek nincs helye. A fegyelmi bizottság tagját e minőségében az egyesület tagja,
nem utasíthatja.
• A bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van; határozatát egyszerű
szótöbbséggel hozza.
• A bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az üléseken a fegyelmi bizottság
elnöke gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről.
• A bizottság tevékenységéért csak a közgyűlésnek felelős, annak beszámolni köteles.
125

Törölte a Közgyűlés 2/2016 (V.28.) sz. határozatával

6.5.1. A fegyelmi eljárás:
• Fegyelmi vétség: az alapszabály rendelkezéseivel ellentétes vétkes magatartás tanúsítása.
• A fegyelmi felelősséget bármely egyesületi tag vagy harmadik személy megkeresésére a
fegyelmi bizottság egyszerű szótöbbséggel állapítja meg, lehetőleg az érintett személyes
meghallgatását követően. Fegyelmi vétség vagy bizonyíthatóság hiányában a fegyelmi
bizottság az eljárást megszünteti.
• A fegyelmi felelősség megállapítása esetén a fegyelmi bizottság az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja:
• Figyelmeztetés89
• tisztségtől való megfosztás
• kizárás
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6.5.2.
A fegyelmi bizottság döntésével kapcsolatban az érintett az elnökség felé
fellebbezéssel élhet.
6.5.3. A kizárási eljárásra vonatkozó, az általánostól eltérő szabályok
A kizárási eljárás megindítását a fegyelmi bizottság írásban a terhére rótt
szabályszegés meghatározásával és meghallgatásának ideje előtt 15 nappal közli a
taggal. A kizárási eljárás alá vont tagnak meghallgatása során lehetőséget kell
biztosítani védekezése szóbeli előterjesztésére.
A kizárási eljárás alá vont tag védekezéséül – akár szakértő - tanú meghallgatását is
kezdeményezheti.
Meghallgatása nélkül nem lehet a tagot az egyesületből kizárni.
A kizárási határozatot kétharmados döntéssel titkos szavazással kell meghozni. A
kizárási határozatot indokolni kell, és hivatkozni kell a kizáró határozat elleni, az
elnökséghez való fellebbezés lehetőségére. Az elnökséghez az írásbeli határozat
kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet írásban fellebbezni. Az elnökség
eljárására a fegyelmi bizottság eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Az elnökség helyben hagyhatja a határozatot, vagy a kizárási eljárás alól felmentheti a
tagot.38

7. A Egyesület gazdálkodása

7.1.Az egyesület éves költségvetés alapján, az egyesületekre vonatkozó pénzügyi
előírásokban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelően gazdálkodik. Az
egyesület könyv- és száviteli tevékenységét megbízott könyvelő végzi39. A költségvetés
elkészítése az elnökség feladata. Az előterjesztést90 az alelnök- gazdasági vezető21 végzi. A
költségvetési beszámoló csak a felügyelő bizottság véleményével terjeszthető a közgyűlés elé.
Az egyesület - az alapszabály szerinti célok megvalósításának gazdasági támogatása
érdekében, csak másodlagosan - vállalkozási tevékenységet is folytathat.
21

Módosította a Közgyűlés 12/2009 (I.31.) sz. határozatával
Módosította a Közgyűlés 6/2014 (V.30.) sz. határozatával
90
Módosította a Közgyűlés 8/2014 (X.25.) sz. határozatával
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7.2. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem
oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.
Az egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet40 készíteni.
40

Módosította a Közgyűlés 6/2014 (V.30.) sz. határozatával

A közhasznúsági melléklet tartalmára a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek gazdálkodása,
az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.)
Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.41
41

Módosította a Közgyűlés 6/2014 (V.30.) sz. határozatával
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A közhasznúsági mellékletbe91 bárki betekinthet, abból saját költségén másolatot
készíthet.
Az egyesület éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági melléklet92
elfogadásával egyidejűleg, tárgyévet követő év május 31. napjáig a közgyűlés
többségi határozatával történik.
91

Módosította a Közgyűlés 8/2014 (X.25.) sz. határozatával
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7.3. Az egyesület vagyona a bevételeiből, a rendelkezésére álló ingatlanokból,
ingóságokból és a pénz- valamint egyéb eszközökből áll.
7.4. Az egyesület vagyonának forrásai:
* Tagdíj
* Pályázatokon elnyert összegek, az állami költségvetés esetleges támogatása.
* Szakmai tevékenységének jövedelme.
* Az Egyesület vagyonának hozadéka, vállalkozások adózott nyereségei.
* Jogi és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai.
* Vállalkozási tevékenység bevételei.
* Egyéb befizetések és bevételek.
* Adományok.
7.5. Az egyesület kiadásai:
* Az egyesület közhasznú tevékenysége érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások)
* Az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások)
* A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások)
* tárgyi eszközök beszerzése, beruházások költségei az elnökség előzetes
jóváhagyásával,
* egyéb kiadások az ügyrendben és a pénzügyi szabályzatban foglaltak szerint,
* vállalkozási tevékenység kiadásai.
7.6. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját
vagyonával felel. Az egyesület tagsága- a tagdíj fizetésen túl - az egyesület tartozásaiért
saját vagyonukkal nem felel.
8. Vegyes rendelkezések
* A közhasznú szervezet elnöke köteles a határozatok könyvét vezetni, melyből a vezető
szerv döntéseinek tárgya és tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és
ellenőrzők, tartózkodók számaránya megállapítható. A közgyűlés által elfogadott
közhasznúságú közhasznúságú jelentést az egyesület weblapján 30 napon belül meg
kell jeleníteni, az tagtelepülési önkormányzatoknak és az Országos Bírósági Hivatalnak
a jogszabályban meghatározott módon és határidőben meg kell küldeni42, 49.
* A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba mindenki
betekinthet. A betekintést az elnöktől kell kérni. A közhasznú tevékenység, szolgáltatás
igénybevételét az elnöknél kell kezdeményezni.
* Az egyesület elnöke a képviseleti és az aláírási jogot önállóan gyakorolja. A számla
feletti rendelkezési az elnököt és az alenököt külön-külön is megilleti43.
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* Az egyesület működési iratai, beszámolói, szolgáltatások igénybevételei az egyesület
székhelyén bárki számára hozzáférhetőek.
42
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9.Az Egyesület megszűnése
9.1 Az egyesület jogutód megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező, vagy
hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.93 Amennyiben a
vagyonról a közgyűlés nem rendelkezik, illetve ha az egyesület feloszlással szűnik meg, vagy
a felügyeleti szervek állapítják meg megszűnését, vagyona a hitelezők kielégítése után az
egyes tagközségek önkormányzataira száll. Ha az egyesület más egyesülettel történő
egyesülés miatt szűnik meg, vagyona az újonnan létrejött egyesületre száll. Ha a közgyűlés
illetve a felügyeleti szerv másképpen nem rendelkezik, a megszűnéssel kapcsolatos
feladatokat az elnökség látja el.
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Módosította a Közgyűlés 8/2014 (X.25.) sz. határozatával

9.2.. Az egyesület megszűnik ha:
-

-

határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt,
megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel
bekövetkezett
a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését
az arra jogosult szerv megszünteti,
feltéve mindegyik esetbe, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a
nyilvántartásból törli
az egyesület megvalósította célját, vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg, vagy
az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.44

44

Módosította a Közgyűlés 6/2014 (V.30.) sz. határozatával

Záradék:
A Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület jelen alapszabálya a 2006. június hó 2.
napján megtartott közgyűlésen került megtárgyalásra, ahol a 9/2006.(VI.02.)sz. határozatával
a közgyűlés elfogadta, és ezen időponttal hatályba lépett.
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Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövegezését a 2016. május 28-án megtartott
közgyűlés 2/2016. (V.28.) számú határozatával elfogadta. A módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt létesítő okiraton a kérelmező -illetve a jogi képviselő- igazolja, hogy a
létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások hatályos
tartalmának.
Kelt: Révfülöp, 2016-05-28

Vókó László
elnök

Tanú:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:

Tanú:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma

