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JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGYIEK BARÁTI EGYESÜLETE 
 
 

ALAPSZABÁLY 
 
 

 
1. 
 

Alapadatok 
 
1. Az Egyesület megnevezése: Jászfelsőszentgyörgyiek Baráti Egyesülete 
 
2. Az Egyesület rövidített neve: JÁFEBE 
 
3. Az Egyesület székhelye: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 63.         
 
4. Az Egyesület jellege: területi egyesületként működő társadalmi szervezet 
 
5. Az Egyesület önálló jogi személy 

 
Az Egyesület pártoktól és politikától független szervezet, amely ilyen típusú szervezeteket, illetve az 
ezekhez tartozó személyeket nem támogat, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. 
 
 

2. 
 

Az Egyesület célja 
 

 
1. Településünk múltjának, jelenének, jövőjének, sorsának figyelemmel kísérése, segítségnyújtás a 

fejlődéséhez. 
 
2. Rendszeres kapcsolat kiépítése a Jászfelsőszentgyörgyről elszármazottak és helyben lakók között. 
 
3. Településünk emlékanyagának további összegyűjtése, rendezése, bemutatása a jelenleg és jövőben 

élők számára, hogy az segítse a szülőföldhöz való ragaszkodást. A lokálpatriotizmus szellemének 
erősítése. 

 
4. Az Egyesület közhasznú szervezetként működik, tevékenységével hozzá kíván járulni a társadalom 

és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, közvetlenül vagy közvetve közfeladat teljesítését 
szolgálja, közérdekből, haszonszerzési cél nélkül a jogszabályokban meghatározott 
követelményeknek és feltételeknek megfelelve. 

 
Az Egyesület elsődleges célja: 
 
A település kulturális életének gazdagítása, a hagyományok ápolása, a kulturális örökség megóvása, 
bővítése. Más – elsősorban jászsági – települések hasonló egyesületeivel rendszeres kapcsolat tartása. 
Szórakoztató helyi szabadidős programokat, önköltséges színházi előadásokra látogatást szervez. 
A településhez kötődő kulturális értékekhez kapcsolódó évfordulókat számon tartja, megünnepli. A 
kulturális értékek megmentésében, felújításában közreműködik. Hátrányos helyzetű és roma 
nemzetiségi lakosság felzárkóztatásának segítése, sajátságos kultúrájuk ápolásának támogatása. 
Céljai elérése érdekében az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódó tevékenységeket folytatja közvetlenül 
vagy közvetve: 
 

 kulturális tevékenység, ezen belül közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, 
– kiemelten a népdalhagyományok ápolásának segítése, e tárgykörben találkozók, 
fesztiválok szervezése –, művészeti értékek létrehozásának és megőrzésének 
elősegítése, támogatása, kulturális szolgáltatások (a helyi önkormányzatok és szerveik, 
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- 
és hatásköreirőlszóló 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b) pontja, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 7.) 

 helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme a 
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv 5 § (1). 
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 a helyi önkormányzat a feladatai körében támogatja az Egyesületen belül működő 
önszerveződő közösségek a tevékenységét, együttműködik a közösségekkel 
(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 6. § a)-b) pontja) 

 
Az Egyesület tevékenységi körei: m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 
 
5. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból korlátozás nélkül részesülhet mindenki, függetlenül attól, 

hogy tagja-e az Egyesületnek. 
 
6. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy az alapszabályban 

meghatározott alapcél szerinti tevékenysége megvalósítása érdekében és azokat nem 
veszélyeztetve végezhet. A fenti kritériumoknak megfelelő gazdasági-vállalkozási tevékenység is 
csak az Egyesület céljainak megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység lehet. 
A gazdasági tevékenység során elért eredményt az Egyesület tagjai között nem oszthatja fel, azt 
csakis a közhasznú tevékenysége megvalósítására fordíthatja. Az Egyesület közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 
7. Az Egyesület semmilyen formában nem támogat sem magyarországi, sem külföldi politikai pártokat 

és nem fogad el politikai pártoktól támogatást, továbbá nem állít és nem támogat sem 
Magyarországon, sem külföldön, sem országgyűlési, sem önkormányzati képviselőjelölteket. Ezen 
túlmenően az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 22. pontjában meghatározott 
közvetlen politikai tevékenység egyéb formáit sem folytatja. 

 
3. 
 

Módszerek 

 
1. Találkozók, közös látogatások szervezése a tájékozódás és tájékoztatás eszközeinek 

felhasználásával, tagjai részére. 
 
2. Jászfelsőszentgyörgy eseményeiről széles körű tájékoztatás helyi és országos lapban, valamint 

honlapján. 
 
 

4. 
 

Az Egyesület tagsága / Tagsági viszony 
 
 
1. A JÁFEBE tagja lehet az a 18. életévét betöltött természetes személy, jogi személy, továbbá jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely születése, nevelődése, munkavégzése, 
személyes barátsága, stb. révén kötődik Jászfelsőszentgyörgyhöz, és aki elfogadja az Egyesület 
Alapszabályát, vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, támogatja annak 
célkitűzéseit, továbbá a tagdíjat rendszeresen megfizeti. 

 
2. Az Egyesületnek 
 

 rendes tagja, (ezen belül alapító tagja), 

 pártoló tagja, 

 tiszteletbeli tagja, 

 örökös tiszteletbeli elnöke lehet. 
 
3. Az Egyesület az alapításban részt vett tagokat alapító tagoknak tekinti, és külön nyilvántartást vezet 

róluk. E tagok kilépésük esetén is megőrzik és jogosan használhatják ezen megnevezésüket. 
 
4. Az Egyesület Elnökségének első elnökét élete végéig a tagság az Egyesület örökös tiszteletbeli 

elnökének választja meg. Az örökös tiszteletbeli elnök aktív vezetőségi funkciót nem visel, azonban 
az Egyesületet képviselve reprezentálja az Egyesületet a hazai események alkalmával. 

 
5. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi 

személy, illetve azok jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetének tagjai jogaikat képviselőik 
útján gyakorolják. 
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5. 

 
Az Egyesületet létesítő személyek (alapító tagok) neve és lakóhelye 

(Ptk. 3:5. § d) pontja alapján) 
 
Alapítótagok száma 29 fő. 
 
Az Egyesületet létesítő személyek neve és lakhelye, személyiségjogi szempontok miatt a 
honlapon nem kerül megjelenítésre. 
 
 
 
Az Egyesület első vezető tisztségviselői 
(Ptk. 3:5. § f) pontja alapján) 
 
1. Az Egyesület Elnökségének tagjai: 

 
3 fő Az Egyesület Elnöksége tagjainak neve és lakhelye, személyiségjogi szempontok miatt a 
honlapon nem kerül megjelenítésre. 

 
 
 
 

6. A tagok jogai és kötelezettségei: 
 

 az Egyesület tagja részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, 

 köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek, 

 jogosult igénybe venni mindazon szolgáltatásokat, amelyek az alapszabály alapján a 
tagok vagy bárki által hozzáférhetőek, 

 köteles betartani jelen alapszabály rendelkezéseit 

 köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely az Egyesület érdekeivel 
ellentétes, illetőleg az Egyesület kedvezőtlen megítélését vonja maga után 

 az Egyesület tagjai tagdíj fizetésére kötelezettek 
 
7. Az Egyesület rendes tagja: 

 

 részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés 
határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt 
nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban, 

 ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására, 

 felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon 
belül köteles választ adni, 

 a Közgyűlés ülésein szavazati joggal rendelkezik, 

 választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, 
tisztségeire, 

 indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira, 

 betekinthet az Egyesület nyilvántartásába, 

 a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével, írásban rendkívüli közgyűlés és 
rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti, 

 szakmai segítséget kérhet, 

 köteles részt venni az Egyesület céljait szolgáló tevékenységekben, illetve az Egyesület 
szervei által hozott határozatok végrehajtásában, 

 köteles a tagsági díjat az alapszabályban meghatározott módon fizetni, 

 köteles az Egyesület tagságához méltó, etikus magatartást tanúsítani, 

 köteles az Egyesület vagyonának védelmében és gyarapításában részt venni. 
 
8. Az Egyesület tiszteletbeli tagjai: 

 

 tiszteletbeli tagi cím adományozható annak, aki nem tagja az Egyesületnek, de közéleti, 
társadalmi tevékenységével az Egyesület céljainak megvalósításában kiemelkedő, vagy 
nagy értékű munkát végzett, 

 tiszteletbeli taggá nyilvánítás az Elnökség ajánlása alapján, a Közgyűlés döntésével 
lehetséges, felajánlással, ünnepélyes külsőségek között, 



4 

 nem vonatkoznak rá a rendes tagok jogai és kötelezettségei, 

 a Közgyűlés ülésein tanácskozási, javaslattételi joggal vehetnek részt, de szavazati, 
választási és választhatósági joggal nem rendelkeznek, 

 kötelesek az Egyesület jó hírnevének megőrzésére, az alapszabály rendelkezéseinek 
tiszteletben tartására. 

 
9. Az Egyesület pártoló tagjai: 
 

 pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az Egyesület alapszabályát 
elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését, 

 a tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik, 

 a pártoló tag támogatói díjat fizet, melynek mértékét a Közgyűlés hagyja jóvá. 
 

6. 
 

A tagsági jogviszony megszűnése 
 
1. A tagsági jogviszony megszűnik: 

 

 a tag halála napján, a jogi személy valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet megszűnésével, 

 a tag kilépésével, az írásbeli lemondásának az Elnökséghez érkezése napján, illetőleg 
ha az későbbi időpont, a lemondásban írt napon, 

 a tag kizárásáról hozott határozat napjától a határozat meghozatalának napján, 

 az Egyesület megszűnésével. 
 
2. A tag kizárása indokolt lehet különösen, ha: 

 

 a tag az Elnök írásbeli felszólítása ellenére három hónapon keresztül elmaradt a tagdíj 
megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben 
eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, és 
a tag a tagdíj megfizetésére irányuló írásbeli felszólítást átvette, illetőleg azt részére 
kézbesítettnek kell tekinteni, és a felszólításban kitűzött határidő eredménytelenül telt 
el, 

 tagsági viszonyához méltatlan magatartást tanúsított, mellyel az Egyesület érdekeit 
sértette, illetőleg az Egyesület kedvezőtlen megítélését váltotta ki, magatartása 
eredményeként az Egyesületet erkölcsi, illetve anyagi hátrány érte. 

 a tagot bíróság jogerősen végrehajtandó szabadságvesztés büntetésére ítélte és a 
közügyektől eltiltotta. 

 
3. A tag kizárásáról a Közgyűlés dönt. 
 

4. A tag kizárása iránti eljárás megindítását bármely tag írásban kezdeményezheti az Elnökségnél, a 
tudomására jutott tények és körülmények részletezésével, illetve a rendelkezésre álló bizonyítékok 
megjelölésével, csatolásával. A tag kizárására vonatkozó kezdeményezés Közgyűlés általi 
megtárgyalásáról az Elnökség gondoskodik. A tag kizárására irányuló kezdeményezést a 
Közgyűlésnek a kezdeményezés Elnökséghez érkezését követő ülésén meg kell tárgyalnia. A 
kizárás tárgyában hozott közgyűlési határozatot a kizárt taggal írásban közölni kell. 

 
5. A kizárt tag keresettel kérheti a bíróságtól a határozat hatályon kívül helyezését. A keresetet az 

Egyesület ellen attól az időponttól számított harminc napon belül kell megindítani, amikor a 
megtámadásra jogosult a határozatról tudomást szerzett, vagy tudomást szerezhetett volna. A 
határozat meghozatalától számított egyéves jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. 

 
7. 
 

Az Egyesület szervezete 
 

 
A JÁFEBE szervei: 
 

 Közgyűlés 

 Elnökség 

 Ellenőrző Bizottság 
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8. 
 

A Közgyűlés 
 

 

1. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességét jelenti. 
 
2. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

 

 az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő 
egyesülésének a kimondása; 

 az Alapszabály elfogadása és módosítása; 

 a tagdíj mértékének megállapítása; 

 tiszteletbeli taggá nyilvánítás; 

 tag kizárásával kapcsolatos döntés meghozatala; 

 az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

 a vezető tisztségviselők – az Elnökség tagjainak – megválasztása, visszahívása és 
díjazásának megállapítása; 

 az éves költségvetés elfogadása; 

 az éves beszámoló – ezen belül az Elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 
jelentése – elfogadása; 

 az Egyesület éves programjának, költségvetésének, beszámolóinak a megvitatása és 
elfogadása; 

 a vezető tisztségviselők – az Elnökség tagjai – feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha 
a vezető tisztségviselők az Egyesülettel munkaviszonyban állnak; 

 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, 
vezető tisztségviselőjével (az Elnökség tagjával), vagy ezek hozzátartozójával köt; 

 a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők (az Elnökség tagjai) elleni 
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

 a végelszámoló kijelölése; 

 számviteli beszámoló (és annak részeként a kiegészítő melléklet illetve a 
közhasznúsági melléklet) elfogadása; 

 minden olyan kérdés eldöntése, amelyet jogszabály vagy az alapszabály a Közgyűlés 
hatáskörébe utal. 

 

3. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, az időpont és a napirendi pontok közlésével. 
A Közgyűlés főszabály szerint az Egyesület székhelyén tartandó, de az összehívó határozhat az 
ülésnek egyéb, alkalmas helyszínen történő megtartásáról is. A Közgyűlés nyilvános. A tagok 
szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag jogos 
magánérdekének védelme vagy az Egyesület jogos érdeke ezt indokolttá teszi. 

 
4. A Közgyűlésen az Egyesület tagja elsősorban személyesen vehet részt. Akadályoztatás esetén 

azonban az Egyesület tagjai a Közgyűlésen – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazás alapján – meghatalmazott képviselő útján is részt vehetnek, és gyakorolhatják 
tanácskozási és szavazati jogukat. 

 
5. Az elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek 

és magánszemélyek képviselőit. 

 
6. A Közgyűlést az Elnökség elnöke hívja össze. Akadályoztatása esetén a Közgyűlést az Elnökség 

alelnöke, az Elnökség elnökének és alelnökének egyidejű akadályoztatása esetén pedig a titkár hívja 
össze. A Közgyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívókat úgy kell elküldeni, 
hogy a tagok legalább 15 nappal korábban igazolhatóan értesüljenek a tervezett közgyűlés 
időpontjáról. A közgyűlésre szóló meghívó elküldhető ajánlott levélben, telefaxon vagy e-mail-en, 
továbbá a Közgyűlés ülésének meghívóját az előzetes értesítési időközben az Egyesület honlapján 
is közzé kell tenni. A meghívónak tartalmaznia kell: 

 

 az Egyesület nevét és székhelyét; 

 az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 

 az ülés napirendjének tervezetét. 
 
7. A meghívóhoz csatolni kell az írásbeli előterjesztéseket is. 
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8. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 

tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől 
számított öt napon belül a tagok és az Elnökség a Közgyűlést összehívó személytől a napirend 
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. Erről az összehívó személy az indítvány 
beérkeztét követően haladéktalanul dönt, és az indítványokat követően kialakult végleges 
napirendről a tagokat haladéktalanul írásban értesíti. Ha az összehívó a napirend kiegészítése iránti 
kérelemről nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. Ehhez azonban az 
szükséges, hogy valamennyi szavazásra jogosult jelen legyen, és a Közgyűlés tervezett napirendjén 
nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájáruljon. 

 
9. A Közgyűlést össze kell hívni: 

 

 ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri azt, 

 ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek, 

 ha a bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli, 

 ha az Elnökségnél tagsági jogviszony kizárással történő megszüntetését 
kezdeményezték. 

 
Ezekben az esetekben az Elnökség elnöke harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést. 

 
10. Az ülés megnyitását követően ki kell jelölni a Közgyűlés tisztségviselőit, akik: a levezető elnök, a 

jegyzőkönyv-vezető, és a jegyzőkönyv-hitelesítők (ők egyúttal szükség szerint szavazatszámlálók 
is). 

 
11. A közgyűlést az Elnökség elnöke vezeti le; akadályoztatása esetén az Elnökség alelnöke, előbbiek 

egyidejű akadályoztatása esetén pedig a titkár látja el a levezető elnöki teendőket. A 
jegyzőkönyvvezetőt a levezető elnök kéri fel. Jegyzőkönyvvezető olyan személy is lehet, aki az 
Egyesületnek nem tagja. A jegyzőkönyv hitelesítésére a levezető elnök két jelen lévő egyesületi tagot 
kér fel, akik vállalják, hogy a közgyűlés teljes egészén végig jelen lesznek, és aláírásukkal hitelesítik 
az ülésről készítendő jegyzőkönyv tartalmát. Ezt követően meg kell állapítani a Közgyűlés 
határozatképességét. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag 
valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. Határozatképesség esetén a Közgyűlés szavaz a 
napirend esetleges kiegészítéséről, ezt követően a napirend elfogadásáról. 

 
12. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább az Egyesület teljes, rendes tagságából 50 

(ötven) %-a + 1 fő képviselve van. Az éves beszámoló elfogadásáról a Közgyűlés akkor hozhat 
döntést, ha azon legalább az Egyesület teljes, rendes tagságából 60 (Hatvan) %-a + 1 fő jelen van. 
 

13. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden 
szereplő ügyekben (ideértve az éves beszámoló elfogadását is) a jelenlévő tagok számától 
függetlenül határozatképes. Ezt a körülményt már a rendes közgyűlés meghívójában fel kell tüntetni. 

 
14. A megismételt közgyűlést a határozatképtelen közgyűlést követően bármikor, de legfeljebb 30 napon 

belüli időpontban az eredetivel azonos napirenddel kell megtartani, összehívása során a rendes 
közgyűlés összehívására vonatkozó fenti szabályok megfelelően alkalmazandók. A megismételt 
közgyűlés időpontja az eredeti közgyűlés meghívójában is kitűzhető. A megismételt közgyűlés a 
megjelentek számára való tekintet nélkül akkor határozatképes, amennyiben a Közgyűlést 
összehívó személy az eredeti meghívóban felhívta a tagok figyelmét a távolmaradás 
következményeire, illetve közölte a megismételt közgyűlés időpontját is. 

 
15. Kivéve, ahol a Polgári Törvénykönyv ettől eltérő szavazati arányt ír elő a határozat meghozatalához, 

a Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagot 1 szavazat illet meg. A 
határozathozatal módja: nyílt szavazás. 

 
16. A jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges: 
 

 az Alapszabály elfogadásához, módosításához (új alapszabály elfogadásához), 
 
17. A szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges 
 

 az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 
döntéshez. 
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18. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, 
 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület 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; 

 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 
19. Nem minősül előnynek az Egyesület közhasznú tevékenysége során bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető (nem pénzbeli) szolgáltatás, illetőleg az Egyesület által saját tagjának, a tagsági 
viszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. Nem szavazhat a tag saját 
kizárásának ügyében. 

 
20. Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is 

készíteni, melynek elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves beszámolóba 
(ideértve az annak mellékletét képező kiegészítő mellékletet és közhasznúsági mellékletet is) bárki 
betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. 

 

21. A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben fel kell tüntetni a közgyűlés helyét és idejét, 
a jelenlévő tagok, meghívott személyek, részvételi minőségét, a közgyűlés napirendjét, a 
jegyzőkönyvvezetőnek és a hitelesítőknek a nevét, az elhangzott lényegesebb hozzászólásokat, a 
hozott határozatokat, és azok hatályát, a szavazás eredményét, a szavazatok megoszlását: a 
döntést támogatók és ellenzők nevét és számarányát. A közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képezi 
a jelenléti ív, amelyik tartalmazza a szavazásra jogosult tagok nevét, lakcímét és aláírását. 

 
22. A közgyűlésről készült jegyzőkönyvet az Elnök, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítőnek 

megválasztott tag írja alá. A Közgyűlés döntéseiről és a közhasznú tevékenységgel kapcsolatos 
beszámolókról az Elnök 30 napon belül írásban értesíti az Egyesület tagjait és a döntés által érintett 
személyt is. 

 
23. A közgyűlési jegyzőkönyvbe bármelyik tag beletekinthet és arról, illetőleg az abban foglaltakról az 

Elnök által hitelesített másolatot kérhet. 
 
24. A közgyűlési határozatokról az Elnökség nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a határozat szövegét, 

hatályát, meghozatala időpontját, a szavazatok megoszlását: a döntést támogatók és ellenzők 
számarányát, lehetőség szerint személyét. Az Egyesület működése során hozott határozatokat, 
döntéseket írásba kell foglalni és folyamatos sorszámmal kell ellátni a Határozatok Könyvében. 

 
9. 
 

Az Elnökség 
 
1. Az Elnökség az Egyesület ügyeit folyamatosan intéző, általános hatáskörű, operatív ügyintéző és 

képviseleti szerv, amely folyamatosan gondoskodik az Egyesület rendeltetésszerű működéséhez 
szükséges feltételek, illetve az ügyviteli és egyéb feladatok ellátásáról, a közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról és az Egyesület képviseletéről. 

 
2. A háromtagú Elnökséget – a célszerűségi szempontokra is figyelemmel – a Közgyűlés választja meg 

az Egyesület tagjai sorából 5 éves időtartamra, akik tevékenységükért a Közgyűlésnek felelősek. Az 
Elnökség tagjai az Egyesület vezető tisztségviselői. Az Elnökség tagjai írásbeli nyilatkozattal vállalják 
megbízatásukat, továbbá kijelentik, hogy velük szemben nem áll fenn a jogszabályokban előírt 
összeférhetetlenség a tisztség elvállalására. A megválasztott elnökségi tagok újraválaszthatók. Az 
Elnökség tagjai a Közgyűlés által visszahívhatók. Az Elnökség tagjai egymással sem munka-, sem 
hozzátartozói viszonyban, sem egyéb alá- illetve fölérendeltségi viszonyban nem állhatnak. 

 
3. Az Elnökség tagja csak olyan nagykorú személy lehet, aki nincsen eltiltva jogerős ítélettel a közügyek 

gyakorlásától; magyar állampolgár; a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
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beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkezik; vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve 
tartózkodási engedéllyel rendelkezik; továbbá tagja az Egyesületnek. Az Elnökség tagjai nem 
lehetnek egymásnak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

 
4. Az Elnökség tagjai közül maga választja elnökét. Az Elnökség tagjai közül – az Elnökség elnökének 

helyettesítésére – alelnököt is választ. Az Elnökség elnökének feladata az Egyesület képviselete, a 
belső koordináció, a más intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás, a szervezési 
feladatok összefogása. 

 
5. A vezető tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt 

kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok többségét megszerezte. 

 
6. Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

 az Egyesület működésének, gazdálkodásának koordinálása, az ezzel kapcsolatos 
operatív döntések meghozatala és végrehajtása, 

 a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés 
munkáját elősegítő szervező tevékenység, 

 az Egyesület közgyűléseinek előkészítése, lebonyolítása, a közgyűlési határozatok 
nyilvántartása, a tagok értesítése a közgyűlési határozatokról, ill. közgyűlési és 
elnökségi határozatok közzététele, 

 tagok nyilvántartása, és a tag kizárására vonatkozó indítvány Közgyűlés elé terjesztése; 

 tagdíjak beszedése és nyilvántartása, fizetési elmaradás esetén a tag írásbeli 
felszólítása, ennek eredménytelensége esetén a tag kizárására vonatkozó javaslatnak 
a Közgyűlés elé terjesztése, 

 gondoskodik a Közgyűlés által elfogadott éves költségvetés lehetőség szerinti 
végrehajtásáról és annak ellenőrzéséről, 

 az Egyesület működéséről éves beszámoló készítése és a Közgyűlés elé terjesztése, 

 gondoskodás a közhasznú tevékenységből származó bevételek és ezzel kapcsolatos 
kiadások elkülönített nyilvántartásáról, 

 a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, személyzeti munka irányítása, 

 minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és 
amelyet az Elnökség hatáskörébe von, 

 döntés minden egyéb kérdésben, ami nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe, ideértve különösen a Polgári Törvénykönyv 3:80. §-ban felsorolt 
feladatokat. 

 
7. Az Elnökség éves jelentésének ki kell térnie az elmúlt év főbb eseményeire, a tagságban 

bekövetkezett változásokra, a pénzügyi beszámolóra, továbbá az Egyesület általános működésére, 
valamint javaslatot kell tartalmaznia a következő év költségvetésére, programjaira, rendezvényeire, 
kiadványaira, stb. vonatkozóan. 

 
8. Az Elnökség két közgyűlés közötti időszakban vezeti, irányítja az Egyesület tevékenységét, 

végrehajtja a Közgyűlés döntéseit. 

 
9. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább évente legalább egyszer tart ülést az Egyesület 

székhelyén, lehetőség szerint a közgyűlés tervezett időpontja előtt 1 hónappal. Az Elnökség ülése 
nyilvános, azonban a nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható, illetve 
kizárható (pl. személyiségi jogok védelme, vagy titokvédelem esetén), de csak a védeni kívánt 
igénnyel arányosan, az ülés adott napirenddel érintett részében. 

 
10. Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni: 
 

 a tagok ¼-ének indoklással, a cél és az ok megjelölésével írásban előterjesztett 
javaslatára, 

 ha a felügyeleti szerv, illetve az Ellenőrző Bizottság a Közgyűlés összehívását elrendeli. 

 
11. Az ülést az Elnökség elnöke, akadályoztatása esetén annak alelnöke hívja össze, melyről az 

Elnökség tagjait a napirend közlésével írásban értesíti. A napirendi javaslatot az ülés összehívója 
állítja össze, melyet az ülésen az Elnökség tagjai megvitatnak. A meghívók elküldése és az ülés 
napja között legalább 15 napnak kell lennie. A meghívó elküldhető ajánlott levélben, telefaxon vagy 
e-mail-en. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 
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12. Az ülések nyilvánosak. Az Elnökség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további 

tagok hívhatók meg. 

 
13. Az ülés akkor határozatképes, ha azon az Elnökség tagjainak többsége (több mint fele) jelen van. 

Határozatképtelenség esetén az új ülést legfeljebb 30 napon belüli időpontban kell megtartani, 
összehívása során a rendes ülés összehívására vonatkozó fenti szabályok megfelelően 
alkalmazandók. A határozatképtelenség esetére szóló új ülés időpontja az eredeti meghívóban is 
kitűzhető. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor 
határozatképesek, ha azokon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. 

 
14. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, minden tagot 1 szavazat illet meg. 

 

15. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az Elnökség valamennyi jelenlévő tagja 
aláírásával hitelesít. Az Elnökség döntéseiről az Elnökség elnöke 30 napon belül írásban értesíti az 
Egyesület tagjait és a döntés által érintett személyt is. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, 
idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a 
hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. Kötelező melléklete a jelenléti ív. A 
jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya 
és neve megállapítható legyen. Az Elnökség döntéseit a www.kozige.hu honlapon teszi közzé. 

 
16. A határozatokról az Elnökség nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a határozat szövegét, hatályát, 

meghozatala időpontját, a szavazatok megoszlását: a döntést támogatók és ellenzők számarányát, 
lehetőség szerint személyét. A határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni és folyamatos 
sorszámmal kell ellátni a Határozatok Könyvében 

 
17. Az Elnökség tagjaira a Ptk. 3:22. §-ában rögzített összeférhetetlenségi, illetve kizáró szabályok 

irányadóak. Továbbá más közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az 
Egyesület Elnökségének tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, 

 amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

 amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette vagy törölte, 

 nem lehet továbbá az Elnökség tagja az, aki valamely pártban, szakszervezetben, 
testvérszervezetben országos vezetőségi funkciót lát el. 

 
18. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 

 
19. Az Elnökség ülésén a határozathozatalban nem vehet részt az az elnökségi tag, 
 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület 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; 
 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 
20. Az Elnökség tagjának megbízatása megszűnik: 
 

 a Közgyűlés által történt visszahívással a határozatban megjelölt időpontban, 

http://www.kozige.hu/
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 a tag írásbeli lemondásának az Elnökség elnökéhez érkezése napján, illetőleg ha az a 
későbbi időpont, a lemondásban írt napon, 

 az egyesületi tagság megszűnése napján, 

 a tag halála napján, 

 a tag megbízatási idejének lejártával. 

 
21. Amennyiben az Elnökség tagjának megbízatása megszűnik, az Elnökség elnöke 30 napon belül 

köteles a Közgyűlést összehívni. Az új elnökségi tagot megválasztó közgyűlés napjáig az Elnökség 
többi tagja látja el a hiányzó elnökségi tag teendőit. 

 
22. Amennyiben az Elnökség elnökének megbízatása szűnik meg, feladatait az Elnökség új elnökének 

megválasztásáig az Elnökség alelnöke látja el. 

 
23. Az Elnökség ülése személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is 

lefolytatható, olyan elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával, amely a tagok azonosítását és a 
tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosítja. Ilyen elektronikus hírközlő 
eszköznek tekinthető a telefon- vagy videokonferencia, amelyre a meghívottak kód segítségével 
tudnak belépni. Az ilyen módon megtartott közgyűlés akár teljes, akár részleges konferencia-ülés is 
lehet. Az ülések nyilvánosságát ebben az esetben is biztosítani kell oly módon, hogy az Egyesület 
honlapján a nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni mindazon adatokat és információkat, 
amelyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy az ülés egyidejűleg, valós időben nyomon követhető 
legyen. 

 
24. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott 

határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha az ülésen hozott 
határozatot be kell nyújtani a nyilvántartó bírósághoz, jegyzőkönyvet is kell készíteni, amelyet az 
elnök aláírásával hitelesít. 

 
25. A meghívóban jelezni kell, ha az ülést telefon- vagy videokonferencia keretében kívánják megtartani. 

A telefon- vagy videokonferencia útján megtartott ülésre egyebekben az Elnökség ülésére vonatkozó 
általános szabályok alkalmazandók. 

 
10. 

 
Ellenőrző Bizottság 

 
1. Az Egyesület pénz- és vagyonkezelését, gazdálkodását, törvényes működését ellenőrző szerve az 

Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), amely 3 főből áll, akiket e tisztségükre a Közgyűlés 
választ meg az Egyesület tagjai közül. 

 
2. A Közgyűlés által 5 évre választott Bizottság tagjai megbízásukat írásbeli nyilatkozattal vállalják. A 

mandátum meghosszabbítható. A tagok indokolt esetben visszahívhatók. A Bizottság tagjai sorából 
egyszerű szótöbbséggel elnököt választ. 

 
3. Nem lehet a Bizottság tagja az a személy: 
 

 aki 18. életévét még nem töltötte be, 

 akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták, 

 akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, 

 aki, vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője. 

 az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik, 

 aki az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti 
juttatást, illetve 

 aki az előző pontban meghatározott személy közeli hozzátartozója. 
 
4. A Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen jogosultak: 

 

 külön is az Egyesület törvényes működését és gazdálkodását ellenőrizni, 

 jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, 
Elnökségétől, tagjaitól, illetve munkavállalóitól, 
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 az Egyesület könyveibe és irataiba betekinteni, azokat megvizsgálni, 

 a Közgyűlés ülésein szavazati és tanácskozási joggal, az Elnökség ülésén 
tanácskozási joggal részt venni, 

 jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén az Elnökséget, illetve a Közgyűlést 
tájékoztatni, és annak ülése haladéktalan összehívását kezdeményezni. 

 
5. A Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal – az éves rendes Közgyűlést 

megelőzően – ülésezik. A Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. 
 
6. Az ülés összehívását a Bizottság bármely tagja írásban – a napirendi pontok megjelölésével – kérheti 

az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Bizottság 
ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz 
eleget, a tag maga is jogosult az ülés összehívására és vezetésére. 

 
7. A meghívót a bizottsági tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal 

írásban meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. 
 
8. A Bizottság ülései határozatképesek, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség 

esetén legkésőbb 15 napon belül a Bizottság ülését ismételten össze kell hívni. 
Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha 
azokon a tagok több mint fele jelen van. 

 
9. A Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről jegyzőkönyvet készül, határozatait nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel hozza, azokat a Határozatok Könyvében ugyancsak sorszámozza és 
nyilvántartja. 

 
10. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a 

jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok 
hatályát. Kötelező melléklete a jelenléti ív. 

 
11. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya 

megállapítható legyen. A Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve 
feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a Bizottság ülésén a résztvevő 
tagok aláírják. 

 
12. A Bizottság ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 

 
 
13. Az ellenőrző bizottsági viszony megszűnésének esetei: 
 

 határozott idő lejártával 

 lemondással 

 elhalálozással 

 cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával 

 jogszabályban vagy alapszabályban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi 
ok bekövetkezésével 

 
11. 

 
Csoportosulások 

 
1. Az Egyesületben önkéntesség alapján jöhetnek létre csoportok. 
 

 a lakóhely közelsége, 

 nagyobb családok, közeli rokonság, 

 érdeklődési körök, pl. helytörténeti, környezetvédelmi, múzeumi, művelődési kör stb. 
alapján 

 
2. E csoportok maguk választják ki szóvivőjüket, aki az Elnökséggel kölcsönös kapcsolatot tart. 
 
3. A csoportok, körök munkáját egyeztetni kell. 
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4. Az Egyesületben működő csoportok tevékenységét elsősorban a titkár kíséri figyelemmel. 
 

 
12. 

 
A tisztségviselők 

 
 

1. Az Elnökség elnökének hatásköre: 
 

 az Egyesület tevékenységének irányítása, 

 a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek összehívása, vezetése, 

 döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe 
tartozó kérdésekben, 

 az Egyesület képviselete, 

 intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, 

 irányítja és végrehajtja az Egyesület gazdálkodását, önálló kötelezettségvállalási és 
utalványozási joggal rendelkezik. 

 tag felszólítása a tagdíjhátralék befizetésére, 

 az Egyesület Közgyűlésének jegyzőkönyvéről – a tag kérésére – hitelesített másolatot 
ad ki, 

 az Elnökség nevében ismerteti a Közgyűlés előtt az Elnökség éves jelentését, valamint 
a számviteli beszámoló lényeges elemeit (és annak részeként a kiegészítő mellékletet 
illetve a közhasznúsági mellékletet), 

 előzetes időpontegyeztetés után biztosítja a közhasznú szervezet működésével 
kapcsolatosan keletkezett iratokba, így különösen az Egyesület éves számviteli 
beszámolójába (és annak részeként a kiegészítő mellékletbe illetve a közhasznúsági 
mellékletbe) történő betekintést, 

 

2. Az Elnökség alelnökének feladatai: 
 

 az Elnökség által meghatározott módon közreműködik az Egyesület tevékenységének 
irányításában és szervezésében, 

 helyettesíti az Elnökség elnökét megbízatása szerint, illetve akadályoztatása esetén. 
 

3. A titkár feladatai: 
 

 segíti az Elnökséget feladatainak ellátásában, 

 végzi az Egyesület szervezési teendőit, figyelemmel kíséri és segíti a csoportok 
munkáját, 

 előkészíti az elnökségi és a közgyűlési üléseket, gondoskodik a határozatok 
végrehajtásáról, 

 végzi az Egyesület igazgatási, szervezési teendőit, irányítja az ügykezelést és a 
levelezést. 
 

4. A pénztáros feladatai: 
 

 ellenőrzi a jóváhagyott költségvetés betartását, 

 nyilvántartást vezet a tagok tagdíjbefizetéséről, 

 figyelemmel kíséri a pályázati pénzeszközök felhasználását. 
 

 
13. 

 
Összeférhetetlenségi szabályok 

 
1. Egyesület vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési 
feladatait személyesen köteles ellátni. 

 
2. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények 
alól nem mentesült. 
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3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól jogerős ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet 
folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

 
A Közgyűlés, valamint az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akit a 
határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta előnyben 
részesít, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja; aki a döntésben 
érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy aki egyébként 
személyesen érdekelt a döntésben. 

 
4. A vezető tisztségviselő illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 

 
Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy aki 18. életévét még 
nem töltötte be; akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
korlátozták; akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn; aki, vagy akinek 
a hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője; aki az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más 
tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; aki az Egyesület cél szerinti juttatásából 
részesül – kivéve a bárki általmegkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az 
Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően 
nyújtott cél szerinti juttatást; aki Egyesülettől cél szerinti juttatásából részesülő személy közeli 
hozzátartozója, ide nem értve, ha e juttatás bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás, vagy az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban 
foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatás. 
 

 
14. 

 
Az Egyesület képviselete 

 
1. Az Egyesület képviseletére az Elnökség elnöke – akadályoztatása esetén az Elnökség alelnöke – 

önállóan jogosult. 
 
2. A JÁFEBE nevében az aláírási jogot az Elnökség elnöke – az elnök távolléte vagy akadályoztatása 

esetén az Elnökség alelnöke – akként gyakorolja, hogy az Egyesület előírt, előnyomott vagy 
nyomtatott neve fölé saját nevét önállóan írja alá. 
 

3. Bankszámla feletti rendelkezéshez az Elnökség elnöke vagy alelnöke aláírása szükséges. 
 

 
 
 

15. 
 

Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 
 

1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. Az Egyesület 
gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt. 
Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik. Az Egyesület elsődlegesen gazdasági 
tevékenységet nem végezhet. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok – a tagdíj 
fizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület 
gazdálkodása révén elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban meghatározott 
közhasznú tevékenységre fordítja. 

 
2. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének, illetve kiadásainak 

megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok 
alapján végzi. 

 
3. Az Egyesület bevételei: 

 

 tagdíjak, 
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 költségvetési támogatás, 

 köz-, illetve magánadományok, 

 az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett 

bevétel, 

 más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány, 

 befektetési tevékenységből származó bevétel, 

 pályázati támogatások, 

 egyéb források. 

 
4. Az Egyesület költségei, ráfordításai: 

 alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek, 

 kiegészítő gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül 
kapcsolódó költségek, 

 a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció 
költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt 
immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása, 

 az előző pontok alá nem tartozó egyéb költség. 
 
5. Az Elnökség legkésőbb minden év május 15. napjáig az Ellenőrző Bizottság írásbeli határozatával 

együtt előkészíti az Egyesület éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet, és megküldi a 
Közgyűlés részére. A Közgyűlés az éves beszámoló elfogadására vonatkozó döntést egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. 

 
6. Az Egyesület köteles a Közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint annak közhasznúsági 

mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni 
és közzétenni. A közzététellel biztosítani kell a közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét 
legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közléséig. 

 
7. Az Egyesület tagjai tagdíjat fizetnek, a tagdíj összegét a Közgyűlés állapítja meg. Az éves tagdíj egy 

összegben fizetendő (január 31-ig). Évközbeni belépéskor a tagdíj a belépés hónapjától az év 
hátralévő részére időarányosan számított mértékű, melyben a belépés hónapja egész hónapnak 
számít. 

 
8. Kötelezettségvállalásra, utalványozásra az Egyesület Elnökségének elnöke önállóan jogosult. 

 
 

 
16.  

 
Az Egyesület megszűnése 

 
1. Az Egyesület csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét. 
 
2. Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha: 
 

 a Közgyűlés kimondja jogutód nélküli megszűnését, 

 az arra jogosult szerv megszünteti, 

 megvalósította célját vagy a céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem 
határoztak meg, 

 a tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 
 

 
17.  

 
Záró rendelkezések 

 
1. Az Egyesület nyilvántartásaiba és működésével kapcsolatos, nyilvános irataiba a tagok, a 

törvényességi ellenőrzést gyakorló ügyészség, a hatóságok képviselői, továbbá az Elnökség 
előzetes engedélyével azon személyek tekinthetnek be, akik ehhez fűződő érdeküket igazolták. A 
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kérelmező az Elnökség elnökével történő előzetesen egyeztetett időpontban, az Egyesület 
székhelyén a fentebb megjelölt iratokba betekinthet. 
 

2. Az Egyesület működéséről folyamatosan, de évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a 
nyilvánosságot. Az Egyesület a közgyűlésen hozott döntéseinek nyilvánosságát úgy biztosítja, hogy 
a határozatokat – a személyiségi jogok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása 
mellett – az Egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán a határozat meghozatalától számított 15 napra 
közzéteszi. 

 
3. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint 
a Polgári Törvénykönyvnek az egyesületekre vonatkozó rendelkezései irányadók. 

 
4. A tagjegyzék jelen alapszabály – nem nyilvános, elkülönítetten kezelt – mellékletét képezi. 

 
 
 
 

 
 

Jászfelsőszentgyörgy, 2016. március 11.   
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