DINASZTIA HORGÁSZEGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013.
évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv felhatalmazása alapján a Dinasztia
Horgászegyesület 2016. év március hó 5. napján megtartott közgyűlésén elfogadott
Alapszabályának egységes szerkezetbe foglalt szövege.
Alapelvek: Az egyesület a tagok összefogásából eredő előnyök kihasználására,
érdekvédelmük és érdekképviseletük ellátására, egymás kölcsönös támogatására
önkéntes elhatározásból hozták létre.
Az egyesület pártoktól független, nem fogad el és nem nyújt támogatást politikai
pártoknak. A választásokon nem állít országgyűlési és helyi képviselőket, politikai
tevékenységet nem folytat. Alaptevékenysége tagjai részére a működési területén a
sporthorgászat és szabadidős tevékenységek összefogása és támogatása.

I. Az Egyesület adatai, jogállása és képviselete
a) Az Egyesület teljes neve: Dinasztia Horgászegyesület (továbbiakban a jelen
Alapszabály alkalmazásában: Egyesület)
b) Az Egyesület székhelye: 1222 Budapest Nagytétényi út 90. földszint 3.
c) Az Egyesület pecsétje: Köriratban az Egyesület neve, középen egy hal
rajzolata található.
d) Az Egyesület a 2013.évi V. törvény (Ptk.) és a 2011.évi CLXXV. törvény
alapján működő független, demokratikus, önkormányzati elven alapuló
szakmai, érdekvédelmi és érdekképviseleti civil szervezet. Tevékenységét a
jogszabályok, valamint a jelen alapszabály előírásai szerint, önálló jogi
személyként végzi.
e) Az Egyesület képviselete: Az Egyesületet önálló képviseleti joggal az elnök
képviseli.
f) Az Egyesület működési területe: Magyarország

II.

Az Egyesület célja és feladatai

1. Az Egyesület célja:
a) a horgászhagyomány megőrzése, és az egyesületi élet
hagyományainak ápolása
b) szabadidős és aktív sportolást segítő tevékenységek feltételeinek
megteremtése, megszervezése, és fejlesztése,
c) a horgászok ösztönzése az országos horgászrend és horgászetika
betartatására, a természet szeretete és annak védelmére való
nevelése
d) törvényes működés feltételeinek megteremtése;
e) távolabbi célja: vízterület kezelése, bérlése, saját tó vásárlása.
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2. Az Egyesület feladatai:

a) a tagság érdekeinek védelme és képviselete.
b) szabadidős és aktív sportolást elősegítő tevékenységek feltételeinek
megteremtése, megszervezése, lebonyolítása.
c) tagjai tevékenységének szervezése az egyesület működése és céljainak
elérése érdekében.
3. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami,
társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel, szövetséggel,
amelyek segítik az Egyesület eredményes működését, céljainak
megvalósítását.
4. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek
megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági vállalkozási
tevékenységet folytathat; gazdasági társaságot, alapítványt hozhat létre,
ilyenbe tagként beléphet. Az így elért eredményt nem oszthatja fel, azt az
Egyesület céljai és feladatai megvalósítására fordíthatja.

III.

Az Egyesület tagsági viszony keletkezése és megszűnése

1. Az Egyesület tagja lehet:
Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület
Alapszabályát, vállalja hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában és
írásos vagy szóbeli tagfelvételi kérelmet nyújt be az Egyesület Elnökségének,
valamint tagdíjat fizet.
Az Egyesületbe tagként való felvételhez a küldött közgyűlés meghatározott
összegű belépési díj fizetését írhatja elő. A nehéz anyagi körülményekre való
tekintettel az Elnökség indokolt esetben egyéni elbírálás alapján a belépési díjat
mérsékelheti.
Az Egyesületnek pártoló és tiszteletbeli tagja is lehetnek. A tiszteletbeli tagok
fegyelmi okokat kivéve örökös tagsággal rendelkeznek.
A belépési szándékot az egyesület által a belépni szándékozó személy részére
rendelkezésre bocsátott belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával kell
kinyilvánítani. A felvételhez két egyesületi tag ajánlása szükséges.
A tagok felvételről az egyesület elnöksége dönt. A felvételről, vagy annak
elutasításáról szóló indoklást is tartalmazó határozatot a felvételt kérővel írásban
közölni kell. A felvételt elutasító határozat ellen a felvételt kérő fellebbezést nyújthat
be az egyesület küldöttközgyűléséhez.
2. A tagsági viszony megszűnik:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

ha a bíróság az Egyesületet feloszlatja, illetve megszűnését
megállapítja
ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik
ha a tag kilép az Egyesületből
ha a tag az adott év végéig nem fizet tagdíjat
ha az Küldöttközgyűlés határozatával kizárásra kerül
a tag halálával

A kilépési szándékot írásban kell az Elnökségnek bejelenteni. A tagsági jogviszony
megszűnése esetén a tárgyévre már befizetett díjakat nem lehet visszakövetelni
Az a tag, aki az előírt határidőn belül a tagdíjat és az egyéb kötelező díjakat nem
rendezi, az a szavazati joga kivételével nem gyakorolhatja tagsági jogait, és ha az
adott naptári év végéig sem rendezi tagdíj kötelezettségeit, úgy tagsági viszonya
megszűnik.
Az Egyesületi tag kizárása: Az Küldöttközgyűlés a tagot kizárhatja az egyesületből,
ha tartósan, ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti az Alapszabályban
meghatározott kötelezettségeit, veszélyezteti az Egyesület céljának elérését,
illetőleg Alapszabály ellenes tevékenységet folytat, valamint többször megsérti a
horgászrendi előírásokat és szabályokat.
A kizárási eljárás megindításáról a tagot az Elnökség írásban értesíti. A tag a
kizárási indítvánnyal szemben annak kézhezvételétől számított 15 napon belül
írásban arra észrevételt tehet, védekezését előadhatja. Az Elnökség indoklással
ellátott határozatát a tag részére postai úton kézbesíteni köteles, és a határozatban
a jogorvoslati lehetőségről is tájékoztatni kell a tagot.
Az Elnökség a kizárásról szóló határozatában rendelkezik a tagsági viszony
megszűnésének napjáról.
Az Elnökség által hozott jog-vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt
bármely tag a határozat tudomására jutástól számított harminc napos jogvesztő
határidőben pert indíthat.
Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a küldöttközgyűlés dönt.
A tagsági viszony bármely okból történő megszűnése esetén a tag az Egyesülettel
szemben vagyoni igényt nem támaszthat, de az Egyesülettel köteles elszámolni.
IV. A tagsági viszony tartalma, a tagok jogai és kötelezettségei
Az egyesületi tagok jogai:
1. részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a
közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet,
véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;
2. a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
3. felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30
napon belül köteles választ adni;
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4. 18. életévének elérése után választhat, illetve választható az egyesület
ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire;
5. indítványt tehet a Küldöttközgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
6. a küldöttek kétharmada írásban, az ok és cél megjelölésével rendkívüli
Küldöttközgyűlés összehívását kezdeményezheti,
7. a pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és
tisztségekre nem választhatók. A közgyűlésen azonban tanácskozási és javaslati
jog őket is megilleti. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi
személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az
egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja
az Egyesület működését.
8. Az Egyesület tiszteletbeli tagja olyan természetes személy lehet, akit a
tiszteletbeli tagságra az Egyesület vezetősége többségi döntésével javasol, és a
küldöttközgyűlés megválaszt, és a jelölt a felkérést elfogadja. Bármely Egyesületi
tag javasolhat természetes személyt tiszteletbeli tagságra az Egyesület
vezetőségének.
9. Az egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen
gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.
Az Egyesületi tagok kötelességei:
1. az Egyesület Alapszabályának és a küldöttközgyűlési határozatainak betartása,
2. az Egyesület által megállapított tagdíjak és költségek megfizetése tárgyév
február hó 28. napjáig,
3. az Egyesület eredményes működésének elősegítése, valamint az Alapszabály
és a küldöttközgyűlés célkitűzéseinek, határozataiban foglaltak megvalósításában
tevékenyen részt vesz,
4. a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, helyi és Országos Horgászrend
szabályait betartja.
5. a fogási naplót előírás szerint vezeti, összesíti és a leadási határidőt betartva az
egyesület vezetőségének átadja
A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Küldöttközgyűlés állapítja meg.
Az Egyesület minden rendes tagját egyforma jogok illetik meg, és egyforma
kötelezettség terheli.
V.




Az Egyesület szervei

Küldöttközgyűlés
Elnökség
Felügyelő bizottság

1. A Küldöttközgyűlés az Egyesület legfőbb szerve. Amennyiben a taglétszám 200
főre vagy 200 fő alá csökken, a Küldöttközgyűlés helyett közgyűlést kell tartani.
A Küldöttközgyűlés hatáskörébe tartoznak mindazok az ügyek, amelyeket az
Alapszabály a hatáskörébe tartozóként sorolt fel.
A küldöttek létszámát az arányos képviseleti elv alapján az alábbiak szerint kell
meghatározni:
a.) ha a taglétszám 201-500 fő között van, akkor 25 tagonként választható
1 küldött
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b.) ha a taglétszám 501-2000 fő között van, akkor 50 tagként választható 1
küldött,
c.) ha taglétszám 2001-5000 fő között van, akkor 100 tagként választható
1 küldött,
d.) ha a taglétszám 5001 fő fölött van 250 tagként választható 1 küldö
A küldöttek csak nagykorú személyek lehetnek, és megválasztásuk 5 évre szól.
Az Egyesület vezetősége gondoskodik arról, hogy a tagság a küldötteit
megválaszthassa. A küldöttek személyére az Egyesület tagjai jelölhetőek a tagok
által. A küldött személyére tett írásbeli javaslatot a tag a küldöttválasztás napja előtt
legkorábban 30 napig írásban juttathatja el az Egyesület vezetőségéhez. Egy
személy egy küldöttre tehet javaslatot.
A vezetőség gondoskodik arról, hogy a küldöttjelöltek listája hozzáférhetővé váljék
a tagság számára.
A küldöttjelöltek listáját az Egyesület székhelyén, illetve a területi egységeknél (az
Egyesület érdekköréhez tartozó horgászboltokban) kell elhelyezni, biztosítva a
lehetőséget a tagoknak arra, hogy küldöttjüket megválaszthassák. Egy személy egy
küldöttre szavazhat. A szavazás a küldöttek listáján történik, amelyen a szavazó az
adott küldött neve alá saját kézírásával felírja nevét, címét, majd ezen adatait
aláírja. Ha valaki több küldöttre szavaz, az összes szavazata érvénytelennek
minősül. Megválasztott küldöttnek a vezetőség által a taglétszám alapján
meghatározott létszámig a legtöbb szavazatot kapott személyek minősülnek.
A Küldöttközgyűlésre meg kell hívni – igazolható módon – azokat a tagokat is,
akiknek az ügyében határozatot kívánnak hozni. A meghívót legkésőbb a
Küldöttközgyűlés kitűzött időpontja előtt 15 nappal meg kell küldeni a küldötteknek,
illetve az egyéb meghívottaknak.
Az értesítésen fel kell tüntetni a Küldöttközgyűlés helyét, időpontját és a napirendi
pontokat. A Küldöttközgyűlési meghívóban (postai úton vagy e-mailen) közölni kell
azt az időpontot, amelyben az ismételt Küldöttközgyűlést meg kell tartani, ha az
eredeti időpontban megtartott Küldöttközgyűlés nem határozatképes. Az Egyesületi
tagoknak lehetőséget kell arra biztosítani, hogy a meghívó kiküldését megelőzően a
napirendi pontokra javaslatot tehessenek (javaslattételre 5 napot kell bebiztosítani).
A meghívó napirendi pontjainak kiegészítése: A küldöttközgyűlési meghívó
kézbesítéstől vagy közzétételétől számított, tíz napon belül a küldöttek és az
Egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával. A napirend kiegészítésének
tárgyában a küldöttközgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a
napirend kiegészítése iránti kérelemről a küldöttközgyűlést összehívó szerv vagy
személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a küldöttközgyűlés a napirend elfogadásáról
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában. Amennyiben új napirendet kívánnak a jelenlévők felvenni a
küldöttközgyűlésen, azt indoklással a tisztségviselők megválasztását követően a
napirendi pontok ismertetése és elfogadása előtt van lehetősége.
Rendkívüli Küldöttközgyűlést össze kell hívni:
a) ha a küldöttek kétharmada a cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
b) ha az Egyesület Elnöke vagy az Elnökség szükségesnek tartja
c) ha a Felügyelő Bizottság elrendeli
d) ha a bíróság elrendeli
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A küldöttközgyűlés határozatképes, ha azon a küldöttek legalább az 50%+1fő jelen
van. Ha a határozatképesség nem áll fenn, a küldöttközgyűlés változatlan napirendi
pontokkal a határozatképtelen ülést követően egy héten belül összehívható, melyet
a kiküldött meghívókban, jelezni kell. Az így összehívott küldöttközgyűlés a
küldöttek létszámától függetlenül határozatképes a meghívóban szereplő napirendi
pontok tekintetében.
A küldöttközgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza.
Szavazati joggal a küldöttek rendelkeznek. Szavazategyenlőség esetén ismételt
szavazás szükséges, mindaddig, míg a határozati javaslatról megfelelő nagyságú
többség kialakul.
A küldöttközgyűlésen szavazást kizáró okok: Akit a határozat kötelezettség vagy
felelősség alól mentesít, akivel a határozat szerint szerződést köt vagy pert indít,
aki személyesen vagy közeli hozzátartozója által érdekelt a döntésben.
A küldöttközgyűlésen a levezető elnöki tisztet az Egyesület Elnöke látja el,
akadályoztatása esetén az Elnökség által megbízott személy. A küldöttközgyűlésről
jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök, a jegyzőkönyvvezető ír alá, és két, a
küldöttközgyűlés által megválasztott küldött hitelesít.
A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) az alapszabály módosítása;
b.) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
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;
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, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt;
h.) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés;
i.) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása;
j.) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása
k.) a végelszámoló kijelölése
l.) tagdíj mértékének elfogadása
m.) egyesületi tag kizárása
Tisztségviselők választása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a
személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint a felét megszerezte.
Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több
mint a felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett
személy között újabb szavazást kell tartani.
A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.
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Az Elnök a Küldöttközgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja az állami,
társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.
2. Az Elnökség
Az Elnökség öt főből áll.
- Elnökből,
- Alelnökből
- Gazdasági Titkárból
- két fő elnökségi tagból áll.
Az Elnökség két Küldöttközgyűlés közötti időszakban irányítja az Egyesület
működését.
Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget
az Elnök írásban vagy e-mail-ben hívja össze. Az Elnökség tagjait az ülésről
legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesíteni kell, a
napirendi pontok meg jelölésével. Az Elnökség ülésein az Elnökség és a
meghívottak vehetnek részt.
Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Akkor határozatképes az
Elnökség, ha tagjai legalább 50% jelen van. Határozatképtelenség esetén
legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni.
A Elnökségi ülésen szavazást kizáró okok: Akit a határozat kötelezettség vagy
felelősség alól mentesít, akivel a határozat szerint szerződést köt vagy pert indít,
aki személyesen vagy közeli hozzátartozója által érdekelt a döntésben.
A vezető tisztségviselőket a küldöttközgyűlés az egyesület tagjai közül 5 évre
választja. A tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain
kívüli személyekből is. Az Egyesület elnökét a küldöttközgyűlés saját tagjaiból
választja meg aki egyben az Elnökség elnöke is.
Vetető tisztségviselő nem lehet: az akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek , vagy e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Az Elnökség feladata és hatásköre:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben
a döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a küldöttközgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a küldöttközgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a küldöttközgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a küldöttközgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott küldöttközgyűlés napirendi pontjainak
meghatározása;
h) részvétel a küldöttközgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
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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 az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés
n) tagsági jogviszony felfüggesztése indokolt esetben a küldött közgyűlés
határozatáig
o) éves programok, rendezvények megszervezése és lebonyolítása
Az Egyesület tisztségviselői:
1. Az Egyesület Elnöke
Az Egyesület Elnökét 5 év időtartamra a Küldöttközgyűlés választja saját tagjaiból,
aki tevékenységével a Küldöttközgyűlésnek felelős elszámolni.
Az Elnök feladata és hatásköre:
a) az Egyesület tevékenységének irányítása;
b) a Küldöttközgyűlés összehívása, határozatinak ellenjegyzése;
c) döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség
hatáskörébe tartozó kérdésekben;
d) a Küldöttközgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és
állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
e) kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
f) irányítja az Elnökség munkáját;
g) összehívja és vezeti az Elnökség üléseit;
h) képviseli az Egyesületet;
i) intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
j) vezeti az ügyintéző apparátust;
k) irányítja az Egyesület gazdálkodását;
l) gyakorolja a munkáltatói jogokat;
m) minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.
2. Az Egyesület Alelnöke
Az Elnököt távollétében az Alelnök helyettesíti az Elnököt. Helyettesítés esetén az
Alelnök teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az Elnök jogait.
3. Felügyelő Bizottság
a) A Felügyelő Bizottság az Egyesület törvényes működését felügyelő szerv,
aki tevékenységéért a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel, annak
köteles beszámolni. A küldöttközgyűlések közötti időszakban pedig
tapasztalatairól, észrevételeiről, javaslatairól az Elnökséget köteles tájékoztatni.
b) A Felügyelő Bizottság 3 főből, az Elnökből és két tagból áll. A Felügyelő
Bizottság elnöke és két tagja az Egyesületben más tisztséget nem tölthet be.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja, az a személy, illetőleg
ennek a hozzátartozója, aki az Elnökségnek tagja.
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c) A Felügyelő Bizottság az Ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő
Bizottság betekinthet az Egyesület irataiba, könyveibe.
d) A Felügyelő Bizottság a szükség szerint, de legalább évente kétszer
ülésezik, ülései nem nyilvánosak, döntéseit egyszerű szótöbbséggel,
testületileg hozza. A közgyűlésen a beszámolóját önállóan terjeszti elő,
amelyben véleményezi az Egyesület és tisztségviselőinek működését és
gazdálkodását a törvényesség, az Alapszabály, valamint a közgyűlés
rendelkezéseinek szempontjából.
e) A Felügyelő Bizottság működése alatt észlel hiányosságot vagy
jogszerűtlenséget, úgy írásban tájékoztatja az elnökséget és indítványozza a
helyes eljárásra. Súlyos esetben kezdeményezheti a Küldöttközgyűlés
összehívását. Ilyen esetben 30napon belül Küldöttközgyűlést kell tartani.

VI.

Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség
fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet
elfogadás céljából a Küldöttközgyűlés elé terjeszt.
2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
a) tagsági díjak, amelyet a Küldöttközgyűlés állapít meg;
b) magán és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek támogatásai;
c) rendezvény bevétel
d) egyéb bevételek.
3. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját
vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért — a befizetett
tagdíjon túlmenően — nem felelnek.
4. Az egyesület irataiba a tagok szabadon betekinthetnek előzetes egyeztetéssel
az irattárazás helyszínén.
5. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének
megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló
hatályos jogszabályok alapján végzi.
6. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.
7. Bankszámla feletti rendelkezés és utalványozási jog az elnök önálló jogköre.

VII.

Az Egyesület megszűnése

1. Az Egyesület megszűnik:
a)
b)
c)
d)
e)

ha a Küldöttközgyűlés az Egyesület megszűnését kimondja
ha a bíróság megszűnteti
ha más szervezettel egyesül
ha az Egyesület szétválik
ha a bíróság megállapítja vagy megszünteti működését

Az Egyesület megszűnése esetén, amennyiben a vagyona elegendő a
tartozásainak fedezésére a küldöttközgyűlés által megválasztott és a bíróság által
kirendelt végelszámoló jár el. A megszűnt Egyesület maradék vagyona a hitelezői
igények kielégítése után Csemete Természet és Környezetvédelmi Egyesület civil
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szervezetet illeti meg. A vagyon felhasználásának módját Civil Információs Portálon
nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület nyilvántartásából való törlésre az Egyesület
nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
VIII. Az Egyesület felügyelete
1. Az egyesület működése felett az ügyészség – a törvényben, valamint a Ptk.-ban
meghatározott eltérésekkel – az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint
törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az
olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági
eljárásnak van helye.
2. Az Alapszabályra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezései az irányadóak.

IX.

Vegyes és záró rendelkezések

1. Egyesület csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét.
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az
egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:
a) az egyesület megvalósította 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 10 főt.
2. A jelen Alapszabály szövegét az egyesület Rendes közgyűlése a
Budapesten, 2016 március hó 05. napján megtartott ülésén, a 5 /2016. Kgy.
számú határozatával fogadta el. Az Alapszabály a 2016.március hó 05. napján
tartott közgyűlésen történő elfogadásának napjától lép hatályba.
Záradék: Alulírott Arácsi Viktor elnök, mint az egyesület törvényes képviselője a
jelen nyilatkozatommal igazolom, hogy a jelen létesítő okirat egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály-módosítások alapján
hatályos tartalmának.
Budapest, 2016. szeptember hó 10. nap

...................................................
Arácsi Viktor elnök
lakcíme: ......................................
...................................................
Előttünk, mint okirati tanúk előtt:
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1.) Név: ......................................

2.) Név: .......................................

Aláírás: .......................................

Aláírás ........................................

Lakóhely: ....................................

Lakóhely: ....................................

...................................................

...................................................
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