Kaposmérői Dobogó Egyesület
ALAPSZABÁLYA
A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseinek
figyelembevételével a mai napon az Egyesület alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

1. Általános rendelkezések
1.1. Az Egyesület neve: Kaposmérői Dobogó Egyesület
1.2. Az Egyesület székhelye: 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 41/a.
1.3. Az Egyesület jogállása: önálló jogi személy.
1.4. Az Egyesület működési területe: kiterjed Kaposmérő közigazgatási területére.

2. Az Egyesület céljai, feladatai és eszközei
2.1. Az Egyesület célja, hogy a működési területét képező községet segítse egy fejlesztési folyamat
megtervezésében és megvalósításában, amely a fenntartható környezet kialakítására és megőrzésére
törekszik.
2.2. Az Egyesület működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. Az erre
vonatkozó adatokat az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára ki kell függeszteni és hivatalos
honlapján közzé kell tenni.
3. Az Egyesület az alábbiakat tekinti elsődleges feladatainak:
a) a helyi természeti és épített környezet értékeinek szakszerű feltárása, állapotának megőrzése és
javítása;
b) a helyi kulturális örökség értékeinek szakszerű feltárása, megőrzése és hasznosítása;
c) a helyi társadalom jövedelemtermelő képességének fokozása;
d) a hátrányos helyzetű helyi társadalmi csoportok felzárkóztatása és segítése;
e) a helyi társadalom környezettudatos szemléletének kifejlesztése;
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f) a helyi települések infrastrukturális fejlesztése;
g) a helyi társadalom nem megújítható energiaforrásoktól való függőségének csökkentése;
h) a helyi társadalom egészségi állapotának megóvása és javítása;
i) a helyi civil szerveződések és folyamatok kialakulásának elősegítése és élénkítése;
3.1. Az Egyesület közvetlen tevékenységei a feladatok megvalósítása érdekében:
a) oktatás, képzés, ismeretterjesztés;
b) tervek és pályázatok kidolgozása és megvalósítása;
c) a helyi jövedelemtermelést szolgáló új tevékenységek kialakítását célzó tudományos kutatások és
gyakorlati kísérletek, valamint az így létrejött termékek piaci bevezetésének segítése;
d) a helyi társadalmi csoportok érdek artikulációs és érdekegyeztetési lehetőségének megteremtése és
társadalmi akciók kezdeményezése;
e) az Egyesület céljaihoz illeszkedően egyes helyi társadalmi csoportok érdekképviselete és segítése,
különös tekintettel a mezőgazdaságból élőkre;
f) a helyi társadalom nemzetközi kapcsolatépítésének segítése;
4. Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése
4.1. Az Egyesület tagja minden olyan természetes és jogi személy lehet, aki a jelen alapszabályban
foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt
kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület alapszabályát
ismeri, annak céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek
elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében
történő közreműködésre, valamint a tagdíj megfizetésére.
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4.2. A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének
kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt 30 napon belül. A
tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre. Az Elnökség
döntésével szemben az érintett a közléstől számított 15 napon belül a közgyűlésnél fellebbezéssel élhet,
melyet az Elnökséghez kell benyújtani. A fellebbezésről a közgyűlés 60 napon belül dönt, és ha pozitív
döntés születik, akkor a tagsági jogviszony a közgyűlési döntés napjával létrejön. Az Elnökség és a
Közgyűlés a határozatát az érintettel írásban, az átvételt igazolható módon közli.
4.3. Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.
4.4. Az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival
segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni. A pártoló tagsági jogviszony
megszűnik: halállal, kilépéssel, jogutód nélküli megszűnéssel, kizárással az általános eljárási szabályok
szerint abban az esetben, ha a pártoló tag az egyesület céljával, szellemiségével összeegyeztethetetlen
magatartást tanúsít.
4.5. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással. Amennyiben a pártoló tag
jogi személy, annak jogutód nélküli megszűnése esetén is. A kilépést írásban kell közölni az Elnökséggel,
mely következtében a tagsági jogviszony az írásbeli bejelentés napján megszűnik.
4.6. Amennyiben valamelyik tag megsérti az alapszabályt, illetve tevékenysége sérti az egyesületet vagy
tagsági jogát a tag ellen kizárás kezdeményezhető. a kizárási eljárás során az Elnökség jár el első fokon,
másodfokon pedig a közgyűlés. A kizárási eljárást bármely tag jogosult kezdeményezni annak alapjául
szolgáló ok tudomásszerzését követő 30 napon belül az Elnökségnél. A kizárás tárgyában tartott elnökségi
ülésről az érintettet írásban az átvételt igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy az érintett az értesítést
legalább az ülést megelőző 8 nappal korábban kézhez vegye.
4.7. A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülés az érintett távollétében is megtartható, ha az érintett értesítése
szabályszerű volt, illetve az érintett előzetesen írásban alapos okkal távolmaradását kimenti, vagy írásban
kéri az eljárás távollétében történő megtartását. Az érintett védekezését a kizárás tárgyában tartott elnökségi
ülésen szóban, vagy legkésőbb az ülés időpontjáig írásban terjesztheti elő. a kizárás tárgyában tartott
valamennyi határozatot az érintettel írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni. Az elnökség által
hozott kizáró határozattal szemben az érintett 15 napon belül írásban fellebbezhet a közgyűléshez, a
közgyűlés által hozott kizáró határozattal szemben pedig az érintett a közgyűlés követő 30 napon belül az
illetékes megyei bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén.
4.8. A kizárt tag tagsági viszonya az elnökség általi kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján, vagy
fellebbezés benyújtása esetén, ha a közgyűlés az elnökség általi kizáró határozatot helyben hagyja – illetve
bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyűlés általi kizáró határozatot helybenhagyja – a
közgyűlés általi kizáró határozat meghozatalának napján szűnik meg.
5. A tagok és a pártoló tagok jogai és kötelezettségei
5.1. Az Egyesület minden tagja jogosult:
- részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezi egyes kérdések megvitatását,
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- a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a közgyűlésen a
többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot
tenni, és szavazni.
- a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig
törvényes képviselő útján választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit.
5.2. Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni,
továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében, valamint a
közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében. Az Egyesület tagjai kötelesek az
Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat
megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani, valamint az Egyesület
Közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatai szerint eljárni.
5.3. A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait,
kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti
képviseletnek nincs helye.
5.4. Az Egyesület pártoló tagja az alapszabályt nem köteles betartani, tagdíjat nem fizet, azonban
felvilágosítást kérhet az Egyesület bármely tisztségviselőjétől, véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet az
Egyesületet érintő kérdésekben, tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén és egyéb
rendezvényein. A pártoló tag köteles az általa vállalt támogatást megfizetni.
5.5.Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő
jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.
6. Az Egyesület szervezete
6.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (7.), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és
képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az
elnökség (8.) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az Elnökségi tagok (elnök és az
alelnök), valamint a Felügyelő Bizottság (elnöke és tagjai).
7. A Közgyűlés
7.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet
érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot a
napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább
tizenöt nap időköznek kell lennie. Évente legalább egy alkalommal rendes Közgyűlést kell összehívni, és
rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével – írásban kéri, vagy a
tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.
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7.2. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal bíró tagok legalább fele jelen van. Ha a
Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő
ügyek vonatkozásában a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, amire a tagok figyelmét az eredeti
meghívóban fel kell hívni. A megismételt Közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlés időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti
Közgyűlés meghívójában is megjelölhető. A minősített többséghez kötött kérdésekben a megismételt
közgyűlés nem dönthet, ha egyébként - főszabály szerint – nem lenne határozatképes.
7.3. A közgyűlési határozatot az érintettekkel írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni. Az elnök
köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bejegyezni. A Határozatok
Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is) megállapítható
legyen.
7.4. A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Közgyűlés a tisztségviselőket és egyéb
vezetőket titkos szavazással választja meg. A Közgyűlés nyilvános.
7.5. Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az Elnökség tagjainak megválasztása és éves beszámolójának elfogadása;
b) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és éves beszámolójának elfogadása;
c) az éves tagdíj mértékének meghatározása;
d) az alapszabály jóváhagyása és módosítása;
e) az éves költségvetés megállapítása és jóváhagyása;
f) az Egyesület más szervezettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának kimondása;
g) tag kizárása;
h) az Elnökség tagjainak visszahívása;
7.6. A 7.5. pont d), e), g), és h) alpontjának megfelelő esetekben a Közgyűlés összes tagjának kétharmados
(minősített) szavazattöbbsége szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni
szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.
8. Az Elnökség
8.1. Az Egyesület vezető ügyintéző és képviselő szerve a Közgyűlés által választott 2 főből álló Elnökség.
Az Elnökség tagjai: az elnök és az alelnök.
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8.2. A Közgyűlés az Elnökség tagjait 5 évre választja.
8.3. Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag
a Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles
beszámolni.
8.4. Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek vállalásáról és jogok megszerzéséről - a
Közgyűlés felé történő beszámolási kötelezettség és a Felügyelő Bizottság tájékoztatása mellett - dönteni.
8.5. Az Elnökség minimum kettő elnökségi tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükség szerint
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 5 nap időköznek kell lennie. Bármely az
Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet lehetőség szerint külön is meg kell hívni az ülésre.
Az ülések nyilvánosak.
8.6. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Határozatait egyhangúan, nyílt szavazással hozza. A
határozatokat az érintettekkel írásban, az átvételt igazolható módon közölni kell.
8.7. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala;
b) tagfelvétel jóváhagyása;
c) az Egyesület céljainak megfelelő szakmai koncepciók, tervek és pályázatok kidolgozása és benyújtása,
valamint a megvalósításukkal kapcsolatos intézkedések megtétele;
d) az Elnökség ügyrendjének elfogadása;
e) az etikai szabályok kidolgozása és elfogadása;
f) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a
közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az
érdeklődők részére;
g) az Egyesülettel és tevékenységeivel kapcsolatos kívülre (az Egyesület tagjain kívüli egyéneknek,
csoportoknak és szervezeteknek) irányuló információáramlás, kommunikáció és minden fajta PR
tevékenység szabályainak és tartalmának kidolgozása és elfogadása;
h) az Egyesület egyes tevékenységeivel kapcsolatos részfeladatok irányításával megbízott szakmai vezetők
kijelölése;
i) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására;
j) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
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8.8. A közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával
is, amely esetekben a közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag
megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.
8.9. Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bejegyezni. A
Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye)
megállapítható legyen.
9. Az Elnök, Alelnök jogai és kötelességei:
9.1. Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választott
vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletére önállóan jogosult vezetője.
9.2. Az Elnök hatáskörébe tartozik:
a) a Közgyűlés összehívása;
b) az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése;
c) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása;
d) a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett, illetve további munkaviszonynak nem
minősülő egyéb jogviszony megkötése, felügyelete és megszüntetése;
e) az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és a hatóságok, illetőleg a bíróság előtt;
f) az elnökségi ülések előkészítése és levezetése;
g) a Határozatok Könyvének vezetése oly módon, hogy abból a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja
és hatálya, illetve a döntés támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható legyen;
h) az éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése;
i) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az érintettekkel történő közlése az Alapszabályban megjelölt
módon;
j) amennyiben ez mások, vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, az
Egyesülettel és tevékenységével kapcsolatos kommunikáció irányelveinek meghatározása és irányítása;
9.3. Az Alelnök hatásköre:
a) az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt;
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b) az elnök egy hónapot meghaladó akadályoztatása esetén a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés
hozzájárulása is szükséges;
c) az elnök munkájának általános segítése;
9.4. Mindkét elnökségi tag hatáskörébe tartozik:
a) az Egyesület pénzállományának kezelése: a számlák kezelése, nyilvántartása és a pénztárkönyv vezetése;
b) az Egyesülettel kapcsolatos kommunikáció felügyelete;
c) a kapcsolattartás koordinációja.
10. A felügyelő bizottság:
10.1. A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület alapszabályában rögzített tevékenységének,
gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért a
Közgyűlésnek felel.
10.2. A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
10.3. A Felügyelő Bizottság 3 tagú, tagjait a Közgyűlés választja meg, megbízatása 5 évre szól. A
Felügyelő bizottság tagjai maguk közül választják egyhangúan a Felügyelő Bizottság elnökét.
10.4. A Felügyelő Bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg
kell hívni.
10.5. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a Felügyelő
Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal, írásban hív össze, a napirend egyidejű írásbeli
közlésével.
10.6. A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem
sérti, veszélyezteti.
10.7. Zárt ülés elrendeléséről az előző bekezdésben foglalt indokok alapján a Felügyelő Bizottság elnöke
jogosult dönteni.
10.8. A Felügyelő Bizottság határozatait egyhangúlag hozza meg. Munkarendjét maga határozza meg.
10.9. A határozatokat az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke közli írásban,az átvételt igazolható
módon.
10.10. A határozatokat az Egyesület elnöke által vezetett Határozatok Könyvébe kell bejegyezni.
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10.11. A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni.
10.12. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni, és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
10.13. Az intézkedésre jogosult vezetőszervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított
harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására
a Felügyelő Bizottság is jogosult.
10.14. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó
szervet.
11. Összeférhetetlenségi szabályok:
11.1. Az Egyesület vezető szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár,
Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar
állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
11.2. Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül
előnynek az Egyesület 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.
11.4. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú Egyesületnél is betölt.
11.5. Nem lehet az Egyesület felügyelő szervének elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy:
a) aki a vezetőszerv elnöke vagy tagja, az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp
nem rendelkezik;
b) aki a tagok, vagy a vezető tisztségviselők hozzátartozója.

9

12. Az Egyesület képviselete
12.1. Az Egyesület képviseletére az elnök önállóan jogosult.
12.2. Az elnök akadályoztatása esetén az Egyesület képviseletére az alelnök jogosult.
12.3. Az Egyesület bankszámlája felett az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök jogosult rendelkezni
500.000.- Ft értékhatárig. 500.000.- Ft-ot meghaladó összeg esetén az Egyesület bankszámlája felett az
elnök az alelnök együttesen jogosultak rendelkezni.
13. Az Egyesület működése és gazdálkodása
13.1. Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat
jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
13.2. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület
vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő
megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.
13.3. A tagdíj összegét, befizetésének módját a közgyűlés határozza meg. A tagok tagdíj-befizetéseiről az
Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódóan nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az
Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
13.4. Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, a külső
támogatók által juttatott összegekkel és az esetleges vállalkozási tevékenységéből eredő bevételből
gazdálkodik.
13.5. Az Egyesület, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban
meghatározott tevékenységére fordítja.
13.6. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzatkészítési kötelezettsége
nincsen.
13.7. Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől – normatív támogatás kivételével – csak írásbeli
szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való
elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a
sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület, mint közhasznú Egyesület által nyújtott cél szerinti
juttatások bárki által megismerhetők.
13.8. Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági
viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem
részesítheti.
13.9. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
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13.10. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, ezért az
Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését
elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.
13.11. Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény az
irányadó.
13.12. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával
felel. A tagok csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.
13.13. Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.
14. Tisztségviselőkre vonatkozó közös szabályok
14.1. Az Egyesület vezető tisztségviselőit, vagyis az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjait az Egyesület
közgyűlése választja meg.
14.2. A vezető tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható
fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek szem előtt tartása mellett kötelesek ellátni. A
jogszabályokban, az Alapszabályban, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatokban megszabott
kötelezettségeik vétkes megszegése esetén, az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint
felelnek.
14.3. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) visszahívással,
c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
d) lemondással,
e) elhalálozással.
14.4. A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület működőképessége
ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon 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
ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
15. Az Egyesület megszűnése:
15.1. Az Egyesület megszűnhet feloszlás, vagy más társadalmi Egyesülettel való egyesülés útján.
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15.2. Továbbá megszűnhet az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg
megszűnését megállapítja.
15.3. Az Egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról a Közgyűlés döntése
szerint kell rendelkezni.
15.4. A közhasznú Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait
rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan
teljesíteni.
16. Záró rendelkezések
16.1. Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
16.2. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást
nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési
képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.
16.3. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló
1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései, másrészt a később
meghozandó közgyűlési határozatok és az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.
16.4. Az egyesület alapszabályát az alapító tagok Kaposmérőben, 2012. október 4. napján tartott alakuló
közgyűlésén egyhangú határozattal jóváhagyták.
16.5. Az egyesület alapszabályát az elnök a Kaposvári Törvényszéknek a nyilvántartásba vétel iránti
kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

Kelt: Kaposmérő, 2012. október 4.

………………………………………..
Elnök
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