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Alapszabály

I. Általános rendelkezések
1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület

2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2.

3. Az Egyesület levelezési címe: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2.

4. Az Egyesület tevékenységét a Magyarország területén végzi, az Alkotmány keretei között.

5. Az egyesület pecsétje: téglalap alakú, felül „Kreatív Kenese Egyesület” logó, alatta az egyesület
címe, adószáma.

6. Az egyesület hivatalos weboldala a www.kreativkenese.hu
7. Az Egyesület jogi személy.

II. Az Egyesület céljai
1. Kreatív Kenese Egyesület (továbbiakban: Egyesület) olyan civil szervezet, melynek kiemelt
célja Balatonkenese és térségének kulturális, társadalmi életének előmozdítása, valamint a
szabadidősport és az aktív turisztika, előmozdítása, fellendítése.

Az Egyesület az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Ectv.) 34. § (1) bekezdés b) pontja
alapján gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a létesítő okiratban meghatározott alapcél
szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez; az Ectv. 34. § (1) bekezdés c)
pontja értelmében gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja; továbbá az Ectv. 34. § (1) bekezdés d) pontjának
megfelelően közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az Egyesület célszerinti tevékenységével nyújtott szolgáltatásaiból az Egyesület tagjain kívül – a
hatályos jogszabályokban és az Egyesület alapszabályában és egyéb bárki által megismerhető
szabályzataiban foglaltak betartása mellett – minden természetes személy jogi, vagy jogi
személyiség nélküli szervezet részesülhet.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:63. § (3)
bekezdésének megfelelően az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő
gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
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2. Az Egyesület további céljai:











Szórakozási lehetőségek megteremtése
A fiatalabb korosztály összefogásának elősegítése
Rendezvények, tanfolyamok szervezése, lebonyolítása
Az egyéni kezdeményezések támogatása
Az épített és természetes környezet megóvása, szebbé tétele, igényes lakókörnyezet
kialakítása
Írott és elektronikus kiadványok készítése az információáramlás felgyorsítására
Egészséges életmódot elősegítő szabadidős sportolás támogatása
Kerékpáros turizmus térségi fejlesztését szolgáló kreatív ötletek megvalósítása
Turisztikai Szolgáltatások széleskörű biztosítása az ideérkezőknek, és az itt üdülőknek
A környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek támogatása

3. Az 1-2. pontban vázolt célok megvalósítása érdekében az Egyesület főbb tevékenységei:










Rendezvényszervezés
Ismeretterjesztés, oktatás
Közvélemény kutatások elvégzése
Kiadványok készítése
Munkalehetőségek megteremtése
Pályakezdő fiatalok támogatása
A szabadidő kulturált eltöltési lehetőségeinek megteremtése
Szabadidős sportesemények szervezése
Térségi aktív turisztikai potenciál növelése

4. Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.
5. Céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve alapítványt
rendelhet.

III. Az egyesület tagsága

1. Az egyesület tagja lehet minden magánszemély, aki belépési nyilatkozatban vállalja, hogy
tevékenyen részt vesz az egyesület munkájában, és az alapszabályzatot elfogadja. A belépési
nyilatkozattal egyidejűleg konkrétan nyilatkozni kell a tagnak, milyen tevékenységet kíván végezni
az egyesület tagjaként, és meghatározza hogy az egyesület mely kiemelt céljai érdekében kíván
nonprofit elvek szerint tevékenykedni.
2. Az egyesületbe történő belépés önkéntes.
3. Az egyesületi tagság felvétellel keletkezik.
4. Az egyesületi tagok felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik. Tagfelvételi kérelmet elutasító
döntés esetén fellebbezésnek helye nincs.
5. A tagság a rendes tagok és a pártoló tagok tekintetében megszűnik
- a tag kilépésével,
- a tag kizárásával (de erről csak a közgyűlés dönthet),
- ha a tagot jogerős bírói ítélet a közügyektől eltiltja,
- a tag elhalálozásával
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12 havi tagdíj elmaradása esetén, amennyiben azt felszólítás ellenére 60 napon belül
sem fizeti meg.
Amennyiben bármely tag 12 havi vagy azt meghaladó tagdíjtartozást halmoz fel, úgy az
egyesület elnökségének javaslatára az egyesület elnöke köteles tértivevényes levélben,
írásban felszólítani a tagot arra, hogy tartozását a levél kézhez vételétől számított 15
napon belül rendezze, vagy ezen határidőben kezdeményezze az elnökségtől a
tagdíjelmaradás tárgyában meghallgatását. A felszólításban az elnök köteles a tag figyelmét
felhívni arra, hogy amennyiben a tartozását nem rendezi, úgy az egyesületből - a közgyűlés
erre irányuló döntésével - kizárható és így egyesületi tagsági jogviszonya megszűnhet.
Amennyiben a tag a felszólítás szerint kezdeményezi meghallgatását és a meghallgatáson
tagdíjelmaradása okát közli, és mulasztása vétlenségét valószínűsíti, továbbá vállalja a
hátraléknak az elnökség által meghatározott határidőben való rendezését, úgy a tag
kizárásra tagdíjelmaradás miatt nem kerülhet sor. Amennyiben a tag a meghallgatását
kezdeményezi, de azon az elmaradásra nézve mulasztása vétlenségét nem tudja igazolni,
vagy amennyiben meghallgatását nem kezdeményezi és a felszólítás átvételét követő 15
napon belül hátralékát sem rendezi, úgy az elnökség dönthet a tag kizárásról.
A kizárás tényéről a kizárt tagot tértivevényes levélben értesíteni kell.

A tag kizárása a fenti tagdíj nem fizetés miatti okon túlmenően kizárólag a jelen
alapszabályban foglaltak súlyos és ismételt megszegése esetén, és csak akkor történhet
meg, amennyiben a tagot az egyesület vezetője az alapszabályt sértő magatartás
abbahagyására írásban, igazolhatóan felszólította, és ennek ellenére a tag a felszólításban
megjelölt magatartást tovább folytatta.
A kizárással szembeni közgyűlési döntésről való értesüléstől számított 15 napon belül a
tag kérheti az elnökségtől, hogy ismételten hívja a kérelem beérkezésétől számított 15
napon belül össze a közgyűlést és a közgyűlés hallgassa meg. A meghallgatást követően a
közgyűlés köteles ismételten dönteni a kizárásra vonatkozó határozata fenntartásáról vagy
annak megváltoztatásáról.

6. Az egyesületi tag az egyesületből bármikor kiléphet, amennyiben szándékát írásban az egyesület
elnökének egyértelműen jelzi.
7. Az egyesület tagjairól nyilvántartást vezet.

IV. A tagok jogai és kötelességei
1. A tagok jogai:





Részt vehet az egyesület taggyűlésén,
Részt vehet a vezetők megválasztásában, és az elnökségbe választható,
Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben,
Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.

2. A tagok kötelességei:




Az alapszabály betartása,
A tagdíj befizetése, melynek díja éves szinten 5.000Ft.
Az egyesület vagyonának megóvása,
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A megállapított tagdíj rendszeres befizetése. Az éves tagdíjat az adott év január 31-ig
kell befizetni az Egyesület pénztárába, bizonylat ellenében.

3. A jogi személy tagsági jogairól:




Képviselője útján részt vehet az egyesület közgyűlésein,
Javaslatokat, észrevételeket tehet a működéssel kapcsolatban,
Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.

V. Pártoló tagok jogai és kötelességei

1. A pártoló tag részt vehet az egyesület munkájában
2. Támogathatja az egyesület célkitűzéseit, de a közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik.
3. A pártoló tag tagdíjat nem fizet, kizárólag önkéntes vagyoni hozzájárulással támogathatja az
egyesület tevékenységét.

VI. Az egyesület szervezete
A közgyűlés

Az Egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.
A közgyűlést az egyesület elnöke vezeti.

Az egyesület döntéshozó szervét szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. A
döntéshozó szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a rendes
tagok legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével - kéri. Az alapszabály szerinti közgyűlést, a
tárgyévet követő május 31-ig kell összehívni.

Az elnök köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha az
egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; az egyesület előreláthatólag nem lesz
képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy az egyesület céljainak elérése veszélybe
került.
A közgyűlés összehívására az elnök jogosult meghívó küldésével vagy közzétételével.

Az elnök által kiküldött meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét és székhelyét; az ülés
idejének és helyszínének megjelölését; az ülés napirendjét olyan részletességgel kell feltüntetni,
hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a
tagok 50%-a + 1 fő jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak 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 meghívót a tagok (ideértve a rendes és pártoló tagokat is) részére a közgyűlés napját megelőző
15 nappal korábban kell kézbesíteni postai, ajánlott küldeményként megküldött és az elnök által
aláírt felhívással. A postai megküldésen túl a meghívó az Egyesület honlapján közzétételre,
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továbbá az Egyesületi levelezőlistán szereplő e-mail címekre is megküldésre kerül. A meghívónak
a fentieken túl tartalmaznia kell azt a felhívást, hogy amennyiben a szabályszerűen összehívott
közgyűlés nem határozatképes, a harminc napon belül történő másodszori összehívás estén a
közgyűlés az eredeti napirendben szereplő kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, 5 napon belül a tagok és az
egyesület szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A
napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti
kérelemről az elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok ötven százaléka plusz egy fő legalább jelen
van. Amennyiben a szabályszerűen összehívott közgyűlés nem határozatképes, a harminc napon
belül történő másodszori összehívás estén a közgyűlés az eredeti napirendben szereplő
kérdésekben akkor határozatképes, ha a közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és
egyhangúlag hozzájárul a közgyűlés megtartásához.
A közgyűlések nyilvánosak.

A közgyűlést az egyesület elnöke vezeti, amennyiben ebben akadályoztatva van, a közgyűlés
köteles a levezető elnök személyére a jelen lévő tagoktól javaslatot kérni, és a javaslatok alapján a
levezető elnök személyéről szavazással dönteni.
A közgyűlés köteles egyszerű szótöbbséggel jegyzőkönyv-vezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítőt
választani a jelen lévő tagok közül. Ugyancsak köteles a közgyűlés a jelen lévők közül két
szavazatszámlálót egyszerű szótöbbséggel meghozott döntéssel kijelölni.

A közgyűlés határozatait a közgyűlésen jelen lévő rendes tagok nyílt szavazásával és egyszerű – ha
a törvény ettől eltérően nem rendelkezik – szótöbbséggel hozza. A határozati javaslatról a jelen
lévő tagok kézfeltartással szavaznak, amely során a kijelölt szavazatszámlálók összeszámolják
először a határozati javaslat mellett, majd a határozati javaslattal kapcsolatban tartózkodó, végül a
határozati javaslat ellen szavazók számát. Az így összesített eredmény alapján a határozati javaslat
elfogadásáról vagy elvetéséről a levezető elnök a szavazatszámok ismertetésével együtt szóban
tájékoztatja a jelen lévőket.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály megállapítása és módosítása. Az alapszabály 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.
b) az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása, ha
törvény eltérően nem rendelkezik;
c) az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadása;
d) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása
e) az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztása és visszahívása,
f) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a döntéshozó szerv
kizárólagos hatáskörébe utal
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Az Egyesület – a vonatkozó jogszabályi előírások szerint összeállított – éves beszámolóját a
rendes tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással a közgyűlés hagyja jóvá a tárgyévet
követő május 31-ig. Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészítendő elfogadása – a
jelölt határidőig – szintén a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
Az egyesület az éves beszámolót a tárgyévet követő évben legkésőbb május 31-ig az Egyesület
honlapján köteles közzé tenni, valamint az elnök útján minden érintettel köteles azt írásban is
közölni.
A közgyűlésről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell vezetni.

A jelenléti íven szerepeltetni kell a közgyűlésen jelenlévő tagokat, elkülönítve a rendes és pártoló
tagokat, és a meghívottakat. A jegyzőkönyvet a közgyűlésen választott jegyzőkönyvvezető és egy
választott jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.

A közgyűlésről felvett jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a közgyűlés helyét és idejét, továbbá a
közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, a hozott határozatokat és azok
hatályát, az azokra leadott szavazatokat és az ellenszavazatok számát, ill. a szavazástól
tartózkodók, vagy abban részt nem vevők számát.
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
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet célszerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, ill. az Egyesület tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott a létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatás.

A közgyűlés döntéseit az érintettek írásban kell közölni, ill. az egyesület honlapján kell
nyilvánosságra hozni, ugyanilyen módon kell nyilvánosságra hozni a működés, a szolgáltatások
igénybevételének a módját, a közgyűlés által elfogadott beszámolókat.
A közgyűlésről felvett jegyzőkönyv egy példányát az elnök őrzi az e célt szolgáló irat
gyűjteményben az Egyesület székhelyén.

A működéssel kapcsolatos iratokat – az iratgyűjteményben elhelyezett, az elnökség és az
Egyesület tagjain kívül – előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés után – bárki megtekintheti,
abból saját költségére másolatot készíthet.

Ahol a jelen alapszabály az egyesület tagjára, tagságára utal, külön eltérő megjelölés hiányában ott
a rendes tagokat kell érteni.
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VII. Az Egyesület Elnöksége
1. Az Egyesület Elnökségének, a közgyűlés által választott tagjai:




Elnök (Vig András, 8174 Balatonkenese, Pince köz 4. – első vezető tisztségviselő)
Alelnök (Hermann Róbert, 8174 Balatonkenese, Öreghegy 6045)
Koordinációs vezető (Harangvölgyi András, 8174 Balatonkenese, Vak Bottyán u. 43.)

2. Az Elnökség feladata és hatásköre:




Az egyesület vezetése és irányítása,
A közgyűlés irányítása,
Az egyesület programtervének elkészítése, az egyesület munkájának szervezése.

3. Az egyesület elnöke:





Szervezi az egyesület munkáját,
Irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét, gazdálkodását,
Gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,
Intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

4. Az egyesület alelnöke:








Képviseli az egyesületet hivatalos eseményeken az elnök akadályoztatása esetén
Javaslatokat tesz az egyesületi munkára vonatkozóan
Akadályoztatása esetén az elnököt teljes hatáskörben helyettesítheti.
Az egyes projektek szervezésében vállal szerepet
Intézkedik az egyes részfolyamatok végrehajtásáról
Segíti az elnök munkáját
Számviteli ügyek intézése

5. Az egyesület koordinációs vezetője:







A projektek lebonyolításában szervezésében vállal koordinációs szerepet
Intézkedik az egyes részfolyamatok végrehajtásáról
Segíti az elnök munkáját és az alelnök munkáját
Forrásokat keres az Egyesület céljainak elérése érdekében
Megszervezi az egyes projektek megvalósíthatóságát
Az egyesület érdekében kapcsolatokat épít és kezel

6. Az Egyesület vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az egyesület vezető
tisztségviselője 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
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határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől.

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 adóés 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 vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, ill. az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetes tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
Az elnökség szükség szerint ülésezik, de évente legalább 2 elnökségi ülést kell tartani.
Az alapszabály szerint a tárgyévben esedékes első elnökségi ülést a tárgyév május 30-ig meg kell
tartani.
Az elnökségi ülések összehívása az elnök feladata.

Az elnöknek az elnökségi ülést össze kell hívnia akkor is, ha az Egyesületet nyilvántartó bíróság,
vagy a törvényességi ellenőrzést ellátó ügyészség, ill. az elnökség tagjainak legalább ötven
százaléka – az ok és cél megjelölésével – kívánja.
Az elnökségi ülés összehívása oly módon történik, hogy a meghívóban közölni kell az elnökségi
ülés napirendjét, időpontját és helyszínét. A meghívók átadása és az elnökségi ülés napja között
legalább 15 napi időköznek kell lennie.

Az elnöknek, az alapszabály szerint az elnökségi ülést össze kell hívnia, akkor az összehívásra
okot adó tény tudomására jutását követő 30 napon belül intézkednie kell a elnökségi ülés
összehívásáról. Ha az elnökségi ülés nem volt szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor
hozhat, ha valamennyi elnökségi tag jelen van és az elnökségi ülés megtartása ellen nem
tiltakoznak.
Az elnökségi ülések nyilvánosak.

A elnökségi ülés akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több, mint fele jelen van.
Az elnökség döntéseit nyílt szavazással – kézfenntartással – a jelen lévő elnökségi tagok
szavazatainak egyszerű többségével hozza.
Az elnökségi ülési 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
alapítója;
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e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Nem minősül előnynek az Egyesület célszerinti juttatása keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, ill. az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő célszerinti juttatás.
A működéssel kapcsolatos szabályok:

Az elnökségi ülésekkel összefüggésben gondoskodni kell olyan nyilvántartás vezetéséről,
amelyből az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, a határozatokra leadott
szavazatok és ellenszavazatok száma, ill. a szavazástól tartózkodók, vagy az abban részt nem
vevők száma megállapítható. Ennek érdekében az elnökség üléseiről készített jegyzőkönyvet
iratgyűjteményben kell őrizni.
Az elnökség döntéseit, rendelkezéseit írásban kell közölni az érintettekkel, ill. a székhelyen lévő
hirdetőtáblán kifüggesztve kell nyilvánosságra hozni.

Az elnökségi ülésről felvett jegyzőkönyv egy példányát az elnök őrzi az e célt szolgáló
iratgyűjteményben, az Egyesület székhelyén.
Az elnökség működésével kapcsolatos iratokat – az iratgyűjteményben elhelyezett, az elnökség és
az Egyesület tagjain kívül – előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés után – bárki
megtekintheti, abból saját költségére másolatot készíttethet.

VIII. Az egyesület jogképessége

1. Az Egyesület képviseletére az elnök, akadályoztatása esetén külön megbízással az alelnök, vagy
a koordinációs vezető jogosult.
2. A bankszámláról való utalványozásra, készpénz felvételére, készpénzfizetési tranzakciók
lebonyolításához jogosult személy az elnök együttes aláírással az alelnökkel, vagy a koordinációs
vezetővel.
3. Az Egyesület kötelezettségvállalására, jogi képviseletre az elnök, bármely elnökségi taggal
(alelnök, vagy a koordinációs vezetővel) együttesen jogosult.

IX. Az egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása

1. Az egyesület bevételei:
 Tagsági díj,
 Pályázatok,
 Jogi személyek támogatása,
 Rendezvények és egyéb bevételek,
 Magánszemélyek támogatása,
 Önkormányzat támogatása.
 Egyéb támogatások
2. Az egyesület éves költségvetés alapján dolgozik.
3. Az egyesület működéséről és vagyonáról nyilvántartást vezet. Adott naptári év elején az
előző évre vonatkozóan kimutatást kell készíteni, és az nyilvánosságra kell hozni.
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X. Záró rendelkezések

Az egyesület tartozásaiért és kötelezettségvállalásaiért az egyesület a közös egyesületi vagyonnal
felel. A tagok saját vagyonukkal nem felelnek.
Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti;
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő
eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való
részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített tartozásaiért.

A fenti okokon túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha az egyesület megvalósította célját
vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy az
egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.) és a 2011. évi CLXV. törvény (Ectv.) rendelkezései irányadók.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályban a kérelmező – illetve a jogi
képviselő – igazolja, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a
módosítások alapján a hatályos tartalomnak.
Balatonkenese, 2015. október 11.

......................................................................
Közgyűlés levezető elnök

.......................................................................
Elnök

......................................................................
Jegyzőkönyv hitelesítő

.......................................................................
Jegyzőkönyv hitelesítő
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