BALOKÁNY-LIGETÉRT EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA

amelyet az alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Ectv.) alapján szerint állapítottak meg és az
alábbiakban rögzítettek szerint módosítják:
1.Az egyesület adatai
1.1. Az egyesület neve: Balokány-ligetért Egyesület
1.2. Az egyesület székhelye: 7624 Pécs, Szent István tér 17.
1.3. Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
1.4. Az egyesület jogi személy.
1.5. Az egyesület közhasznú szervezet.
1.6. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem
osztja fel, azt az egyesület közhasznú céljaira használhatja fel.
1.7. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú
szolgáltatásaiból, az egyesület székhelyén lévő hirdetőtábláján meghirdetett módon.
1.8. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem fogad el,
továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.
1.9. Az egyesület Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási területén
működik, a magyar törvényeknek megfelelően, minden itt nem szabályozott kérdésben ezek
az irányadók.
2.1. Az egyesület célja:
- a Balokány-liget felújítása, fejlesztése és működtetése,
- a Balokány-liget megóvásáért létrejött lakossági összefogás koordinálása, segítése,
- a Balokány-liget természeti és épített értékeinek védelme,
- a Balokány-liget történetének, Pécs Megyei Jogú Város életében játszott szerepének
kutatása, az ezekkel kapcsolatos ismeretterjesztés,
- kulturális és szabadidős programok szervezése,
- civil érdekképviselet.
2.2. Az egyesület feladata:
Az egyesület feladatai közé tartozik minden olyan tevékenység, amely jelen alapszabályban
meghatározott célok elérését közvetlenül szolgálja.
2.3. Az Egyesület tevékenységei:
Az egyesület céljának megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködik minden állami,
társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, melyek segítik az
eredményes működését és a célok megvalósulását.
2.4. Az Egyesület közhasznú tevékenységei:
- közpark fenntartása,
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kulturális tevékenység,
hagyományőrzés,
környezet- és természetvédelem,
szabadidősport,
szociális egészség fejlesztése,
közösségépítés,
hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és az ehhez
kapcsolódó szolgáltatások működtetése, közcélú foglalkoztatás.

Az egyesület a fenti közhasznú tevékenységeket az alábbi törvényekben részletezett feladatok
megvalósítása érdekében végzi:
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 2. – Településüzemeltetés,
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. – Közösségi kulturális hagyományok,
értékek ápolása
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 11. – Helyi környezet- és természetvédelem,
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 15. – Sport és ifjúsági ügyek,
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 4. –
Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 6.§ a) – Önszerveződő közösségek támogatása,
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 2011. évi CVI. törvény a
közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról
3. Tagsági viszony keletkezése és megszűnése
3.1. Az egyesület nyitott szervezet. Tagjai lehetnek magyar természetes és jogi személyek,
akik írásos belépési nyilatkozatukban kijelentik, hogy az egyesület alapszabályát, a
közgyűlési határozatokat elfogadják és vállalják a tagdíj fizetését, valamint tevékenységükkel
az egyesület céljait támogatják.
3.2. Az egyesület tagja lehet magyar természetes személy, illetve magyar jogi személy, aki az
egyesület alapszabályában foglaltakat elfogadja. A tag részt vehet a közgyűléseken, választhat
és választható az egyesület szerveibe, bekapcsolódhat az egyesület munkájába.
3.2.1. A tag felvételéről az elnökség dönt nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozott
határozattal. A tag tagsági jogviszonya a felvételéről szóló elnökségi döntés napján
keletkezik. A 18 év alatti tag választhat, ugyanakkor csak életkori sajátosságaiknak megfelelő
teljes cselekvőképességet nem igénylő tisztségekre választható.
3.2.2. A tag felvételéről szóló elnökségi határozattal szemben, annak közlésétől számított 30
napon belül jogorvoslattal lehet élni a Pécsi Törvényszék felé tag felvételének tárgyában
hozott határozat jogellenességének megállapítása végett.
3.3. A tagok felvétele az egyesület elnökségéhez eljuttatott kitöltött és aláírt belépési
nyilatkozattal történik.
3.4. A tagság megszűnik:
- a tag kilépésével,
- a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
- a tag kizárásával,
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- a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével.
A tag a tagsági jogviszonyát az egyesület elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti. A megszűnés napja az a nap, amikor az írásban közölt
kilépés az egyesület elnöke részére benyújtásra kerül.
Amennyiben a tag az alapszabályban rögzített feltételeknek nem felel meg, az egyesület a
tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel, írásban felmondhatja.
Az elnökség írásban szólítja fel azt a tagot, aki az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési
határozatát súlyosan vagy ismételten sérti magatartásával, illetve az egyesületi tagdíjat nem
fizeti. Ebben az esetben a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv
kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A közgyűlés minősített
szótöbbséggel (a szavazati joggal rendelkezők legalább 67% szavazatával) kizárhatja a tagot.
Kizárás esetén a tagsági jogviszony az erről szóló közgyűlési határozat napján szűnik meg. A
tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá
hogy a kizárt tag a törlő, illetve kizáró határozattal szemben, annak írásbeli közlésétől
számított 30 napon belül jogorvoslattal élhet a Pécsi Törvényszék felé törlése, illetve kizárása
jogellenességének megállapítása érdekében.
3.5. A tagdíjat az elnökség javaslatára a közgyűlés állapítja meg.
A tagsági díj fizetésének módja:
Alapító tagok az egyesület megalakulásakor bevételi pénztárbizonylat ellenében.
Új tagok a tag felvételének napján az egyesület elnökénél történő befizetéssel bevételi
pénztárbizonylat ellenében. A havonta befizetendő tagdíj összege 100,- azaz Egyszáz Forint.
A tagok a havi tagdíj összegét kötelesek az egyesület pénztárába befizetni minden hónap 15.
napján.
4. A tagok jogai és kötelezettségei
4.1. A tagok jogai:
- az egyesületnek kizárólag rendes tagjai vannak, különleges jogállású tagjai nincsenek,
- részt vehet az egyesület tevékenységében, 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,
- 18. év alatti tag választhat ugyanakkor csak életkori sajátosságaiknak megfelelő teljes
cselekvőképességet nem igénylő tisztségekre választható,
- indítványt tehet a közgyűlés és az elnökség napirendi pontjaira,
- betekinthet az egyesület nyilvántartásába,
- a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli közgyűlés és
rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti,
- beadvánnyal, panasszal, javaslattal élhet az elnökség felé,
- az egyesület szervei által hozott jogszabály vagy alapszabálysértő határozat
megsemmisítése iránt bármely tag a határozat tudomásra jutásától számított harminc
napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem

3

gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben- a tag kérelmére – a határozat
végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.
4.1.1. Az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik. A szavazati jogát
minden tag személyesen, a nem természetes személy tagok képviselőjük útján gyakorolhatják.
Tisztségviselőül bármelyik természetes személyű tag, valamint nem természetes személy
rendes tag képviselője megválasztható.
4.2. A tag köteles:
- a legjobb szándéka szerint közreműködésével támogatni az egyesület tevékenységét,
céljainak megvalósulását nem veszélyeztetheti
- az alapszabályban foglaltaknak, valamint a közgyűlési és az elnökségi határozatoknak
eleget tenni,
- az egyesület érdekeit képviselni, érvényre juttatni,
- megfizetni a közgyűlés által meghatározott tagdíjat,
- választott megbízatásának legjobb tudása szerint eleget tenni.
5. Az egyesület szervezete
- közgyűlés
- elnökség (5 fő, azaz 1 fő elnök, 4 fő alelnök)
Vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó-és vámhatóságnál
nyilvántartott adó-és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
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.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

4

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
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. Az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a
vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A vezető tisztségviselő az egyesület tagjai részére köteles az egyesületre vonatkozó
felvilágosítás adni, és számukra az egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba
betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult
által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. A vezető tisztségviselő
megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az egyesület üzleti titkát
sérteni, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy a felhívás ellenére
nem tesz titoktartási nyilatkozatot.
Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítást megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó
bíróságtól kérheti az egyesület kötelezését a felvilágosítás megadására.
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az egyesületnek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az egyesülettel
szemben.
5.1. A közgyűlés
5.1.1. A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll.
5.1.2.A közgyűlés hatásköre:
a) az alapszabály módosítása,
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
c) c)a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
d) az éves költségvetés elfogadása,
e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása, közhasznúsági melléklet elfogadása,
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
az egyesülettel munkaviszonyban áll,
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt,
h) a jelenlegi és a korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai ellen kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés,
i) a végelszámoló kijelölése,
j) a tagdíj mértékének a megállapítása.
5.1.3. A közgyűlést az elnök – meghívó küldésével - hívja össze. A meghívónak tartalmazni
kell a) a jogi személy nevét és székhelyét b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését c)
az ülés napirendjét. A meghívót – a napirendi pontok közlésével – a tagokhoz elektronikus
úton a közgyűlés kitűzött időpontja előtt oly módon kell eljuttatni, hogy azt a közgyűlést
megelőző 8. napon kézhez kapják. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell
feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
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kialakíthassák. A közgyűlést a jogi személy székhelyén – illetőleg a meghívottak számától
függően arra alkalmas helyiségben - tartja. Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze,
az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és
egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A közgyűlésen a szabályszerűen közölt
napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve ha valamennyi részvételre jogosult
jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és
az egyesület szervei a közgyűlést összehívó személytől (elnök) a napirend kiegészítését
kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést
összehívó személy (elnök) jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a
közgyűlést összehívó személy (elnök) nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában.
A közgyűlés tisztségviselőinek, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a 2 jegyzőkönyv
hitelesítő, és ha szükséges a szavazatszámláló megválasztása a közgyűlés elején, nyílt
szavazással történik.
5.1.4. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Össze kell
hívni akkor is, ha a bíróság elrendeli, vagy ha ezt a tagok egyharmada az ok és a cél
megjelölésével kívánja.
Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni, a szükséges intézkedések megtétele céljából,
ha:
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,
vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
A fentiekben felsorolt okok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
5.1.5. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több
mint fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, akkor a megismételt
közgyűlést 15 napon belül össze kell hívni, melyre a tagoknak új meghívót kell küldeni. A
megismételt közgyűlés – amennyiben ennek lehetőségére a tagok figyelmét a meghívóban
előzetesen felhívták – a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes azokban a
kérdésekben, amelyek a határozatképtelenség miatt elhalasztott eredeti közgyűlés napirendjén
szerepeltek.
5.1.6. A határozathozatalhoz a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok több mint felének
(50%+1 fő) kinyilvánított egyetértő szavazata szükséges, kivéve az elnökség megválasztását,
mely határozathoz minősített többség (a szavazati joggal rendelkezők legalább 67%-ának
szavazata) szükséges.
5.1.7. A határozathozatal módja: nyílt szavazás.
5.1.8. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
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5.2. Az elnökség
5.2.1. Az elnökség az egyesület operatív irányító, ügyintéző és képviseleti szerve.
5.2.2. A közgyűlés elnökséget választ nyílt szavazással, 1 évre szóló megbízással.
5.2.3. Az elnökségnek magyar állampolgár lehet a tagja, amennyiben nincs eltiltva a
közügyek gyakorlásától.
5.2.4. Az elnökség feladatai:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó döntések
meghozatala,
b) beszámoló előkészítések és azoknak a közgyűlése elé terjesztése,
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése,
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
e) az egyesület jogszabály és alapszabály szerinti szervei megalakításának és
tisztségviselők megválasztásának előkészítése,
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése,
g) az ügyvezető szerv (elnökség) által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak
meghatározása,
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,
i) a tagság nyilvántartása,
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata, és annak
bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele,
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
Az elnökség tagjai költségtérítésben részesülhetnek az éves költségvetésből, a kapott
támogatásoktól, illetve a belső munkamegosztás szerinti feladatoktól függő mértékben. Ennek
mértékét a közgyűlés hagyja jóvá.
5.2.5. Az elnökség szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. A tagokat a napirend
közlésével az ülésnap előtt legalább 8 nappal az elektronikus értesítést kézhez kapják.
5.2.6. Az elnökség akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat
meghozatalakor legalább 3 fő jelen van.
Az elnökség döntéseit, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
5.2.7. Az egyesület vezető tisztségviselői az elnök és a 4 alelnök. A vezető tisztségviselő
tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja,
a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60 napra válik hatályossá, kivéve ha a legfőbb
szerv az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A
lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések
meghozatalában, illetve az egyes intézkedések megtételében köteles részt venni.
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6. A közgyűlés és az elnökség működésére vonatkozó eljárási szabályok
6.1. A közgyűlést vagy az elnökségi ülést az elnök elektronikus úton hívja össze.
Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 8 nappal az ülés
időpontját megelőzően elektronikus úton értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak,
kivéve a megismételt közgyűlés azon esetét, amikor a közgyűlés meghívójában a megismételt
közgyűlés időpontját előre közölve a tagok megkapják a figyelmeztetést a megismételt
közgyűlés határozatképességének kivételes szabályaira.
6.2. A közgyűlés és az elnökség ülései nyilvánosak, de a napirendi pontok ismeretében a
testület nyílt ülésen folytatott vitát követően hozott határozattal, a titokvédelem körét és
jogcímét egyértelműen megjelölve dönthet zárt ülés elrendeléséről is
6.3. Az egyesület köteles éves beszámolót készíteni. Az egyesület az éves beszámolóját a
közgyűlés által meghatározott helyen megjelenteti. Az egyesület tevékenysége nyilvános, az
ezzel kapcsolatos adatok megismerését és iratbetekintést az egyesület székhelyén, előre
meghatározott időben bárkinek korlátozás nélkül biztosítja. Az éves beszámoló elfogadása a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
Az egyesület éves beszámolójának jóváhagyása a tárgyévet követő év május 31. napjáig a
közgyűlés általános határozatképességi és döntéshozatali szabályok szerint hozott döntése
alapján történik.
Az egyesület működésének nyilvánosságát az egyesület úgy biztosítja, hogy határozatait az
egyesület honlapján megjelenteti.
Az egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni. Az egyesület az éves beszámolóját a közgyűlés által meghatározott
helyen megjelenteti. Az egyesület közhasznú tevékenysége nyilvános, az ezzel kapcsolatos
adatok megismerését és iratbetekintést az egyesület székhelyén munkaidőben bárkinek
korlátozás nélkül biztosítja. A közhasznúsági melléklet elfogadása a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartozik.
Az egyesület éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági melléklet elfogadásával
egyidejűleg, a tárgyévet követő év május 31. napjáig a közgyűlés általános határozatképességi
és döntéshozatali szabályok szerint hozott döntése alapján történik.
Az egyesület éves közhasznúsági mellékletét az egyesület honlapján megjelenteti.
Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba – ideértve az éves
közhasznúsági mellékletet – az egyesület székhelyén lehet betekinteni, az egyesület elnökének
engedélyével arról saját költségére a betekintő másolatot készíthet.
6.4. A közgyűlésről és az elnökségi ülésekről olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből
megállapítható a közgyűlés vagy az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya,
illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya.
A közgyűlés és az elnökség döntéseit a döntés időpontját követő nyolc munkanapon belül
elektronikus úton közli az érintettekkel, valamint az egyesület honlapján megjelenteti.
Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az egyesület székhelyén lehet
betekinteni, az egyesület elnökének engedélyével arról saját költségére a betekintő másolatot
készíthet.
6.5. Mind a közgyűlés, mind az elnökség minden döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A
jegyzőkönyvet aláírja az elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén a levezető elnök,
jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag.
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A közgyűlést követően az elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul
bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyv hitelesítő egyik tag hitelesíti.
Az elnök köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen
vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a
döntést támogatók és ellenzők számaránya.
A nyilvántartásba az egyesület székhelyén, előre meghatározott időben lehet betekinteni az
egyesület elnökének engedélyével, arról a betekintő saját költségére másolatot készíthet.
6.6 Az elnök köteles a közgyűlés, az elnökség által meghozott olyan határozatokat, amelyek
bármely tagra vonatkozóan jogokat vagy kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik
személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthetnek, a döntés meghozatalától számított 8
munkanapon belül, írásban ajánlott küldeményként feladva az érintetteknek is megküldeni
vagy az érintettekkel a döntést tartalmazó írásos dokumentációt aláíratni.
6.7 Az egyesület irataiba való betekintés:
Az egyesület irataiba az egyesület elnökének engedélyével, az egyesület székhelyén, előre
meghatározott időben lehet betekinteni. A betekintő az iratokról az egyesület elnökének
engedélyével saját költségére másolatot készíthet.
6.8 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 a jogi személynek nem tagja
vagy
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll, vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
7. Az egyesület képviselete és az aláírási jogok gyakorlása
7.1. Az egyesület képviselője az elnök önállóan.
Az elnök feladata és hatásköre:
- az egyesület tevékenységének irányítása,
- a közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése,
- a közgyűlés és az elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése,
- kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel,
- képviseli az egyesületet,
- intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
- összehívja és vezeti az elnökség üléseit,
- irányítja az elnökség munkáját,
- vezeti az ügyintéző apparátust,
- irányítja és felügyeli az egyesület gazdálkodását,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat,
- felvilágosítást, tájékoztatást ad az egyesület tevékenységéről,
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- megállapodást köt az egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének
feltételeiről, valamint harmadik személyekkel szerződést köt,
- minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az elnök hatáskörébe utal.
7.2. Bankszámla felett az elnökség bármely két tagja együttesen rendelkezik.
Az alelnökök feladatai:
- az elnök távollétében, illetőleg akadályoztatása esetén képviselik az egyesületet,
- az elnök távollétében, illetőleg akadályoztatása esetén vezetik a közgyűlés ülését és az
elnökségi ülést,
- elvégzik mindazokat a feladatokat, amelyekkel a közgyűlés megbízza.
8. Az egyesület vagyona és gazdálkodása
8.1. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az egyesület tartozásaiért – a
tagdíj megfizetésén túl – nem felelnek.
8.2. Az egyesület vagyona elsősorban a tagok által befizetett tagdíjakból, magánszemélyek,
jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok felajánlásaiból,
hozzájárulásaiból, az egyesület vállalkozási tevékenységéből származó nyereségből,
pályázaton szerzett támogatásokból és/vagy az egyesület célrendszerébe tartozó más
szervezetnek végzett szerződés szerinti tevékenység ellenértékéből képződik.
Az egyesület megszűnése esetén, annak vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon
hovafordításáról nem rendelkezik, továbbá ha az egyesület feloszlatással szűnik meg, vagy a
bíróság az egyesület megszüntetését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami
tulajdonba kerül és azt azonos jellegű közérdekű célra kell fordítani.
Az egyesület működéséről üzleti könyvet kell vezetni, és azt az üzleti év végén le kell zárni.
Az üzleti év végével az elnök az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a
gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.
9. Az egyesület megszűnése
9.1. Az egyesület jogutódlással történő megszűnése:
Egyesület más jogi személlyel nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak
egyesületekre válhat szét.
9.2. Az egyesület jogutód nélküli megszűnésének okai:
a) az egyesület megvalósította a célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg, vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,
c) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt,
d) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett,
e) a tagok vagy alapítók kimondják a megszűnését,
f) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve, hogy a c)-f) esetekben a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
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9.3. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont a nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek
juttassa.
10. A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén:
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt- a jogerős bírósági
törléstől számított egy éven belül – az egyesület törlésének időpontjában tagsági
jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó
egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon át kellett volna adni. Ha az
egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők a kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési
igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül
okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette
figyelembe. Ezen rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.
Záró rendelkezések:
A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. tv. valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
Kelt: Pécs, 2015. május 29.
Dr. Pánovics Attila s.k.
elnök
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