
 

 

SZEBB HOLNAPÉRT    

 KÖZHASZNÚ EGYESÜLET  

ALAPSZABÁLYA  

 
 
A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alaku-
ló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alap-
szabályát a következõkben állapítja meg: 
 
 
 

I.  
Alapadatok 

 
1.) Az Egyesület neve:  Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület   

    (a továbbiakban: Egyesület) 
 
 Székhelye:  9735 Csepreg, Széchenyi tér 11. 
 
 
2.) Az egyesület mûködését a jogerős bírósági bejegyzéssel kezdi meg. E 

működés kiterjed az ország egész területére. 
 
3.) Az egyesület kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi szemé-

lyek adományaiból, illetve a közhasznú szervezetek részére kiírt pályáza-
tokon elnyert támogatásokból fedezi. 

 
 

 
II. 

Az egyesület célja és tevékenysége 
 
 
4.) Az egyesület célja, hogy  

 
- tagjainak, pártoló tagjainak illetve bárkinek, aki a jelen alapsza-

bályban foglaltakat elfogadja, de elsősorban a magyar nép fiatal-
jainak rendszeres tájékoztatása, képzése a közélet aktuális és 
általános kérdéseiről; 

- különböző rendezvények, tanfolyamok, tréningek, táborok szer-
vezése a társadalmi élet hiteles képviselőinek rendszeres köz-
reműködésével; 

- a társadalom jövőképének befolyásolása, hiteles és rendszeres 
tájékoztatás az európai fejlett demokráciák tapasztalatainak fel-
dolgozása és az ismeretek rendszeres átadása, terjesztése; 
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- a közéletiség kritériumainak, feltárása, megfogalmazása, meg-
ismertetése, a jövő nemzedékével; 

- a közéleti stílussal kapcsolatos társadalmi várakozások feltárása, 
befolyásolása; 

- az ifjúság sportra nevelésének elősegítése, a fiatalok körében; 
 

5.) Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi 
(1997. évi CLVI. törvény 26. § c) szerint): 

 
-    (3.) tudományos tevékenység, kutatás, 

  -    (4.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,  
  -    (5.) kulturális tevékenység 

-  (19.) euro-atlanti integráció elősegítése, 
 
 E tevékenységek kifejtésével, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, kí-

vánja az Egyesület megvalósítani. 
 
 

 
III. 

Az Egyesület tagjai 
 
6.) Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy, vagy jogi személy, 

aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezõnek elfogadja és 
kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében 
történõ közremûködésre és a tagdíj megfizetésére. 

 
7.) Az Egyesületnek rendes tagja, pártoló tagja és tiszteletbeli tagja van.  
 
8.) Az Egyesület  - rendes tagja: bármelyik természetes- és jogi személy, 

- pártoló tagja: bármely természetes személy; 
- tiszteletbeli tagja: bármely természetes személy, 

 akit segítő és egyéb tevékenysége alapján a közgyűlés 
méltónak talál; 

 
9.) A természetes személy tagsága a belépési nyilatkozat kitöltésével kezdő-

dik. Az érvényes tagsági viszony feltétele, hogy a belépő új tagot két régi 
tag ajánlja, és az elnök a belépési nyilatkozatát ellenjegyezze. 
 

10.) A jogi személy tag képviselője együttműködési megállapodást köt az 
Egyesülettel, amelyben vállalja a célok  és tevékenységek támogatását és 
tagsági viszonya ezzel kezdődik.  

 
11.) Az egyesületi tagság megszûnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárás-

sal, illetve jogi személy tag megszűnésével. 
 
 
12.) A közgyûlés szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesü-

letnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét, 
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így különösen, ha a tagdíj fizetésével, írásos felszólítás ellenére  fél évnél 
nagyobb hátrányba kerül. 

 
13.) A kilépést illetve a kizárást illetve a tagsági státusszal kapcsolatos bárme-

lyik intézkedést írásban kell közölni. 
 
 
 
A tagok jogai és kötelezettségei 
 
14.) Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt 

vehet az Egyesület közgyûlésének döntéshozatalában. A szavazati jogu-
kat a rendes tagok, a pártoló tagok személyesen gyakorolhatják, a jogi tag 
jogát, annak képviselője útján gyakorolhatja. Tisztségviselõül bármelyik 
tag megválasztható, kivéve a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselek-
vőképes személyek.  

 
15.) Az Egyesület tagja köteles a közgyûlési határozattal meghatározott 

mértékû tagdíjat megfizetni. A tagdíj mértéke: 100.-Ft/hó, amely tárgy hó 
10-éig esedékes. Köteles továbbá tevékenyen közremûködni -az egyesü-
leti célok megvalósítása érdekében- a közgyûlés által meghatározott konk-
rét programok végrehajtásában. 

 
16.) A tag jogai: 

- részt vehet az Egyesület és vezető testületeinek tevékenységé-
ben, igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, ide értve köz-
hasznú szolgáltatásait, kedvezményeit is; 

- választhat és -teljes jog- és cselekvőképesség esetén- választ-
ható vezető tisztségbe és testületekbe; 

- az egyesület nevében részt vehet a különböző rendezvényeken; 
- javaslatokat tehet a tevékenység fejlesztésére, betekinthet az 

Egyesület könyveibe; 
- felelős tisztségviselő és hozzátartozója a cél szerinti támogatá-

sokból nem részesülhet. 
 
17.) A tag kötelezettségei: 

- rendszeres tevékenység folytatása, az egyesület alapszabályá-
nak betartása és betartatása; 

- a közgyűlés és a vezető szervek határozatainak végrehajtása; 
- óvja az Egyesület vagyonát, berendezéseit; 
- rendszeresen és pontosan megfizeti a vállalt tagdíjat; 
 

18.) A pártoló tag és a tiszteletbeli tag jogai: 
- részt vehet az Egyesület közgyűlésének és vezető szerveinek 

munkájában, javaslatokat tehet; 
- igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, megilletik a kedvez-

mények; 
- az elnökség megbízása alapján eljárhat az Egyesület nevében, 

és elláthat technikai feladatokat; 
 A pártoló tag és a tiszteletbeli tag kötelességei: 
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- az alapszabály rendelkezéseinek betartása, tagdíj rendszeres 
megfizetése; 

- az Egyesület létesítményeinek és eszközeinek megóvása és 
rendeltetésszerű használata; 

 
 

19.) A jogi személy tagok jogai és kötelezettségei: 
  -   a 14-18. pontban meghatározottakat meghaladóan: 

- a megkötött megállapodás alapján használhatják az Egyesület 
létesítményeit, berendezéseit; 

- igénybe vehetik a közhasznú szolgáltatásokat, kedvezményeket; 
- kötelesek támogatni az egyesület célkitűzéseinek megvalósítá-

sát,  
- tagdíjat illetve támogatást fizetnek az Egyesület részére; 

 
 
 

IV. 
Az Egyesület szervezete 

 
 

20.) Az Egyesület önkormányzati testületeket és tisztségviselőket választ, 
amelyek és akik biztosítják az egyesület rendeltetésszerű működését.  

 
A közgyűlés 

  
21.) Az Egyesület legfõbb szerve a közgyûlés. A közgyûlés a tagok 50%-a +1 

fő jelenléte esetében határozatképes. A közgyûlést az elnökség hívja össze. 
A közgyûlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy 
a meghívók elküldése és a közgyûlés napja között legalább nyolc nap 
idõköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyûlést kell tartani, és 
rendkívüli közgyûlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt igényli, vagy a 
tisztségviselõk bármelyike azt szükségesnek tartja. Ezen meghívót az 
egyesület elnöke Csepreg város helyi lapjában köteles közzétenni. A köz-
gyűlés és az elnökség döntéseit az egyesület elnöke, a döntés meghozata-
lától számított 8 napon belül az egyesület székhelyén rendszeresített faliúj-
ságra történő kifüggesztéssel  hozza nyilvánosságra, azzal, hogy a kifüg-
gesztés időtartama a kifüggesztés időtartama a kifüggesztés időpontjától 
kezdődően 30 nap. 

 
22.) A közgyûlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A közgyûlés ha-

tározatát egyszerû többséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyûlés a 
tisztségviselõket titkos szavazással választja meg. 

 
23.) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik  

- a tisztségviselõk megválasztása; 
- az alapszabály megalkotása és módosítása, egyéb szabályzatok 

jóváhagyása;  
- az Egyesület feloszlásának kimondása;  
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- a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása (ideért-
ve az adózott eredmény felhasználására és felosztására vonat-
kozó döntést) 

- az Egyesület éves költségvetésének, munkatervének és prog-
ramjának elfogadása; 

- a tagdíj mértékének meghatározása;   
- közhasznúsági jelentés elfogadása az 1997. évi CLVI. törvény 

19. § alapján; 
- tag kizárása; 
 

24.) Az alapszabály módosításához, az éves beszámoló elfogadásához és az 
Egyesület feloszlásának, illetve más egyesülettel való egyesülésének ki-
mondásához a jelen levő tagok kétharmadának szavazata (minõsített 
többség) szükséges. A tagsági díj mértékét és befizetésének rendszerét a 
taggyűlés külön határozatban állapítja meg. A tagdíj mértékéről szóló dön-
tést is 2/3-os minősített többséggel lehet meghatározni.  

 
25.) Ha a közgyûlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyûlés 

az eredeti napirendben szereplõ ügyekben a jelenlévõk számától függet-
lenül határozatképes. A megismételt közgyûlést az eredeti - határozatkép-
telenség miatt elmaradt - közgyûlés idõpontját követõen legalább két nap 
elteltére kell összehívni, amely idõpont az eredeti közgyûlés meghívójá-
ban is meg kell jelölni. A korlátlan határozatképesség akkor jogszerű, ha 
erre a meghívóban a tagokat figyelmeztették. 

 
26.) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek kö-

zeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján 
  a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy 

  b) bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben     
egyébként érdekelt. 

 A b) pont esetében nem minõsül elõnynek a közhasznú egyesület cél 
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ 
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítõ okiratnak megfelelõ cél szerinti jutta-
tás. 

 
27.) A közgyűlésről a jogszabály előírásainak is megfelelő jegyzőkönyvet kell 

vezetni, amelyet az ülésen megválasztott tagok hitelesítenek.  
 

Az elnökség 
 
28.) A közgyűlések közötti időszakban az egyesület vezetését és a tevékeny-

ség operatív irányítását 5 tagú elnökség látja el A közgyûlés választja meg 
az elnökséget. Az elnökség sorai közül választja az Egyesület elnökét és 
a titkárát. 

 
29.) A közgyűlés mind az elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket egy évre 

választja.  
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30.) Két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, 
amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörében. Döntéseiről, in-
tézkedéseiről a következő közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni. 
Az elnökség feladatai és hatásköre a következő: 

- az egyesület tevékenységének irányítása; 
- a közgyűlés által elfogadott határozatok, a költségvetés végre-

hajtása; 
- a munkaterv és a költségvetési javaslat elkészítése, ideértve az 

eseménynaptár tervezetének az intézmény munkarendjét figye-
lembevevő elkészítését; 

 
31.) Az elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerző-

dések, közhasznú társasággal kapcsolatos döntések) és illető jogok válla-
lásáról - beszámolási kötelezettség és a Felügyelõ Bizottság tájékoztatása 
mellett - dönteni. 

 
32.) Az elnökség határozatképességéhez legalább a tagok 50%-a + egy fő je-

lenléte kell. Az elnökség szükséghez képest - de évente legalább négy-
szer - tart ülést, melyet az elnök hív össze. Az elnökség ülésére minden 
tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése 
és az ülés napja között legalább öt nap időköznek kell lennie. 

 
33.) Az elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet illetve bármely 

döntésben érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint 
külön is meg kell hívni. Az elnökség határozatát egyszerű többséggel, nyílt 
szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály, vagy jelen 
alapszabály, illetve többségi szavazás minõsített többséget ír elő. Szava-
zat egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

 
34.) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek kö-

zeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján 
  a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy 

  b) bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben 
egyébként érdekelt. 

 A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél sze-
rinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem 
pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogvi-
szony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 
 
35.) Az elnök köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott döntések nyilván-

tartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a dön-
tés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők szám-
aránya (ha lehetséges személye is). 

 
36.) Az elnökség szükséghez képest - de évente legalább négyszer - tart ülést. 
          
37.) Mind a közgyűlés, mind az elnökség minden lényeges döntését jegyző-

könyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az elnökség jelenlévő minden 
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tagja, közgyűlés esetén a levezető elnök és a közgyűlés által erre kijelölt 
két hitelesítő tag. 

 
38.) A közgyûlés levezetõ elnöke a közgyûlés által hozott határozatokat köte-

les haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a 
jegyzõkönyvet hitelesítõ egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követõen 
válik érvényessé. 

 
39.) Az elnökség elnöke köteles a közgyûlés és az elnökség által hozott dönté-

sek nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megálla-
pítható a döntés tartalma, idõpontja és hatálya, a döntést támogatók és 
ellenzõk számaránya (ha lehetséges személye is). 

 
40.) Az elnökség elnöke köteles a közgyûlés és az elnökség által hozott olyan 

határozatokat, amelyek bármely érintettre vonatkozóan jogokat és kötele-
zettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt érinthet a döntés meg-
hozatalától számított nyolc napon belül, írásban, ajánlott postai külde-
ményként feladva az érintettnek is megküldeni.  

 
41.) Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli. Az el-

nökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi 
teendõk ellátásával megbízni.  

 
A felügyelő bizottság 

 
42.) Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése érdeké-

ben felügyelő bizottságot hoz létre. 
       
43.)  A felügyelő bizottság három főből áll. Az első Felügyelő Bizottság  
        megbízatása kettő évre szól, majd lejártával a tisztségviselőket egy évre  
        választja. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. 
 
44.) A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi. 

Ügyrendje: évente egyszer ülésezik, az előző év közhasznúsági jelenté-
sének és pénzügyi beszámolójának elkészítését követően. 

 
45.) A Felügyelõ Bizottság feladat- és hatásköre különösen: 
 
 - Ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. 
 - Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket. 
 - Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy fel-

világosítást az Egyesület munkavállalóitól. 
 - Megvizsgálhatja ill. betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba. 
 - Köteles megvizsgálni a legfõbb szerv ülésének napirendjén szereplõ va-

lamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan 
elõterjesztést, amely a legfõbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügy-
re vonatkozik. 

 - Írásbeli jelentést készít a számvitelrõl szóló 1991. évi XVIII. törvény (a 
továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott 
eredmény felhasználásáról a legfõbb szerv részére. 
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46.) A felügyelõ bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetõ szervet tájé-

koztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, 
hogy 

 
 - az Egyesület mûködése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület 

érdekeit egyébként súlyosan sértõ esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
intézkedésre jogosult vezetõ szerv döntését teszi szükségessé; 

  
 - a vezetõ tisztségviselõk felelõsségét megalapozó tény merült fel. 

 
 - ha a felügyelõ bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának 

feltételeirõl kötött szerzõdés megszegését észleli, köteles haladéktalanul 
összehívni a közgyûlést. 

 
47.) Ha a felügyelõ bizottság indítványára - annak megtételétõl számított har-

minc napon belül - nem hívták össze közgyûlést, a határidõ eredményte-
len eltelte esetén erre a felügyelõ bizottság is jogosult. Ennek keretében 
javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint a tisztségviselõk 
(vezetés) tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a legfõbb 
szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az Egyesület vagy 
a tagok érdekeit. 

 
48.) A felügyelõ bizottság egyes ellenõrzési feladatok elvégzésével bármely 

tagját megbízhatja, illetve az ellenõrzést állandó jelleggel is megoszthatja 
tagjai között.  

 
49.) A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelõ bizottság határozatké-

pes, ha minden tag jelen van; határozatát egyszerû szótöbbséggel hozza. 
 
50.) A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek 

nincs helye. A felügyelõ bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.  
 
51.) Tanácskozási joggal részt vesznek a legfőbb szervek ülésein. 
 

V. 
Vezető tisztségviselők 

Az elnök 
52.) Az egyesület elnöke: Vlasich Krisztián István  

Az elnök képviseli az Egyesületet. Az elnök írásos felhatalmazása alapján 
bármely tag meghatározott körben képviselheti az egyesületet.  

  
53. ) A testületi szervek ülései között az elnök gondoskodik a határozatok vég-

rehajtásáról. Felel az Egyesület költségvetésének, beszámolójának, köz-
hasznúsági jelentésének elkészítéséért. 

 
54.) Az elnököt távollétében a titkár teljes jogkörrel helyettesíti. Tevékenységü-

ket egymás között megosztják. 
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A titkár 

 
55.) Az Egyesület titkára az elnök irányításával szervezi és intézi az Egyesület 

ügyeit, gondoskodik a vezetõségi ülések rendszeres megtartásáról, a 
szervezet feladatainak elvégzésérõl, tájékoztatja a tagságot a vezetőség 
döntéseiről. 

  
56.) A titkár a székhelyen levő irodában megőrzi az Egyesület összes doku-

mentációját. A Határozatok könyvében nyilvántartást vezet a közgyűlés és 
a vezetőség egyes határozatairól, azok címzettjeiről, a hatályosság idő-
pontjáról, a közlés mikéntjéről, oly módon, hogy a szavazati arányok is 
rögzítésre kerüljenek. 

 
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános szabályok 
 
 57.) Az Egyesület tisztségviselõi feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt 

készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. 
 
58.) A gazdálkodási feladatok ellátására tiszteletdíjas munkatársat lehet alkal-

mazni. Az alkalmaztatás felõl az elnökség dönt. 
 
59.) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás: 
 
 - a megbízás időtartamának lejártával, 
 - visszahívással, 
 - törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, 
 - lemondással, 
 - elhalálozással. 
 
60.) A vezetõ tisztségviselõk megbízásának megszűnése esetén követendő el-

járásra az szmsz. szabályai irányadók.  
 
Összeférhetetlenségi szabályok 
 
61.) Nem lehet a felügyelõ szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 

személy, aki 
 - az Egyesület vagy legfõbb szervének elnöke vagy tagja, 
 - a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifej-

tésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

 - a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a 
társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
létesítõ okiratnak megfelelõ cél szerinti juttatást -, illetve 

 - az előzőkben meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
62.) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más köz-

hasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje az a személy, aki olyan köz-
hasznú szervezetnél töltött be - annak megszûntét megelõzõ két évben 
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legalább egy évig - vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló tör-
vény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

 
63.) A vezetõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi 

érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 
tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 
64.) Az Egyesület vezetõ tisztségviselõje és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § 

b) pont] ugyanannál a szervezetnél a felügyelõ bizottság tagjává nem vá-
lasztható meg. 

 
 
Az Egyesület képviselete, jegyzése 
 
65.) Az Egyesület képviseletére az elnök jogosult. A banki jogosultságokat az 

elnök illetve távollétében általa meghatalmazott személy gyakorolja. Az 
egyesület jegyzésére az elnök meghatározott körben a titkárt írásban 
meghatalmazhatja. 

 Az Egyesület jegyzése az elnök, a titkár illetve az általuk meghatalmazott 
személyek által önállóan történik.  

 
 

VI. 
Közhasznúsági nyilatkozat 

 
66.) Az egyesület rendezvényszervező, kutató, elemző, rendező, koordináló, 

ismeretterjesztő, tevékenységet végez. 
 
67.) Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban megha-

tározott közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain 
kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból. 

 
68.) Az alapszabályban foglalt célkitûzések megvalósítása érdekében, a köz-

hasznú tevékenység folytatásának feltételeirõl az illetékes igazgatási, ál-
lami és más szervezetekkel az Egyesület együttműködési szerzõdést köt.  

 
69.) Az Egyesület céljának biztosítása érdekében együttmûködési szerzõdést 

köt a hasonló tevékenységet ellátó szervezetekkel. 
 
70.) Az Egyesület évente dönt közhasznú működésének végrehajtásához fel-

használható pénzeszközök mértékérõl, felosztásuk módjáról, egyéb támo-
gatás nyújtásáról. Az Egyesület által meghirdetett képzések, tanfolyamok, 
egyéb tájékoztatók prospektusai - az Egyesület székhelyén - bárki részére 
rendelkezésre állnak. 

 
71.) Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan közhasznú 

céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
 
72.) Az Egyesület mûködésérõl a külön jogszabályok elõírásai szerinti üzleti 

könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév 
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végével a képviselõ az egyesület gazdálkodásáról a közgyûlés számára 
mérleget, a gazdálkodás eredményérõl vagyonkimutatást készít. 

 
73.) Az Egyesület kötelességének tartja, hogy a cél szerinti tevékenységébõl, 

illetve vállalkozási tevékenységébõl származó bevételeit és ráfordításait 
elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési 
szabályokat alkalmazza. 

 
74.) A közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy  a 

keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel fi-
gyelemmel arra, hogy az Egyesület tevékenységébõl származó nyereség 
nem osztható fel a tagok között, az csak a jelen alapszabályban rögzített 
közhasznú tevékenységre fordítható. Az Egyesület vállalkozási tevékeny-
séget csak másodlagosan végezhet. 

 
75.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 

pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
76.) Az Egyesület jelen alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodá-

sának legfontosabb adatait, az általa végzett szolgáltatás igénybevétel-
ének módját Csepreg Város helyi lapjában, vagy elektronikus formában az 
interneten nyilvánosságra hozza. 

 
77.) Az Egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszá-

molói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja. Az egyesület 
közleményeit Csepreg Város helyi lapjában, vagy elektronikus formában 
az interneten megjelenteti. Biztosítja jelen alapszabályban meghatározott 
módon az irat betekintést és felvilágosítás adást. Az egyesület befektetési 
tevékenységet nem folytat, ezért befektetési szabályzat nem szükséges. 

 
78.)  A közhasznúsági jelentésnek tartalmazza a következőket: 
 
  a) a számviteli beszámolót; 
  b) a költségvetési támogatás felhasználását; 
  c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
  d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 

  e) a központi költségvetési szervtõl, az elkülönített állami pénzalaptól, a 
helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a telepü-
lési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitõl kapott támoga-
tás mértékét; 

  f) a közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások ér-
tékét, illetve összegét; 

  g) a közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámolót. 
 
 A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére má-

solatot készíthet. 
 
79.) Az Egyesület elnöke gondoskodik a közhasznú szervezet mûködésével 

kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésrõl, illetve azokról felvi-
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lágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban 
kell az Elnök részére megküldeni. 

 
80.) Az Elnök köteles az iratbetekintésrõl külön nyilvántartást vezetni, melybõl 

megállapítható a kérelmezõ neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és 
teljesítésének ideje. 

 
VII. 

Záró rendelkezések 
 
81) Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 
 
82.) A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról szóló 

1989. évi II. tv. és a közhasznú szervezetekre vonatkozó 1997. évi CLVI. 
tv., valamint a Ptk. hatályos rendelkezései, irányadók. 

 
 
 
 
Csepreg, 2006. május 06. 
 
 
 
 
 
        Vlasich Krisztián 
                                                                                    elnök 
 
 
 
 


