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1. §
Általános rendelkezések

1.

Az Egyesület neve: Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület. (A
továbbiakban: Egyesület.)
Az Egyesület nevének rövidítése: T.B.T.E.

2.

Az Egyesület székhelye: 2636 Tésa, Kossuth Lajos u. 31.

3.

Az Egyesület alapítási éve: 2007.
2. §
Az Egyesület célja és feladatai

1.

Az Egyesület célja

Tésa község és környezetének fejlesztése és védelme, kulturális, természeti értékének
megırzése, hagyományainak ápolása, a turizmus elımozdítása, az államhatár mindkét
oldalán rokon célokat követı településekkel együttmőködés építése.
2.

Az Egyesület kiemelt feladatai:

a)
b)

meghatározó szerepet vállaljon Tésa széleskörő megismertetésében;
eredményesen támogassa a Tésán a turizmus, sport, mővelıdés lehetıségének
bıvítését, a község és környezetének fejlesztését;
segítse elı Tésa építészeti, kulturális, természeti értékének megırzését, ápolja és
élessze fel hagyományait,
érdekképviseleti tevékenység folytatása az Egyesület tagjai részére,
Az Egyesület tevékenységében érdekelt szervezetek és személyek munkájának
összehangolása.

c)
d)
e)

Az Egyesület nem zárja ki, hogy a tagjain kívül más is részesülhessen az Egyesület által
nyújtott közhasznú szolgáltatásokból.
3.

Az Egyesület jogállása és besorolása

Az Egyesület az egyesülésrıl szóló, 1989. évi II. törvény hatálya alatt megalakult önálló,
a kormánytól, politikai pártoktól független társadalmi szervezet. Az Egyesület politikai
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást
nem nyújt, továbbá országgyőlési, megyei fıvárosi önkormányzati választáson jelöltet
nem állít. Az Egyesület tevékenysége nem irányul a tagok üzleti tevékenységének
közvetlen elısegítésére.
Az Egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.
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4.

Az Egyesület által végzendı közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c)
pontja alapján:

a)
b)
c)
d)
e)

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális örökség megóvása,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével,
közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által
igénybe vehetı – szolgáltatások,
a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és
üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység.

f)
g)

3. §
Az Egyesület tagjai
1.

Az Egyesület rendes tagja lehet:

minden olyan természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság,
•
akinek célkitőzései összhangban vannak az Egyesület célkitőzéseivel, etikai
kódexével.
•
aki a belépési nyilatkozatban elfogadja az Alapszabályt és vállalja, hogy tevékenyen
részt vesz az Egyesület mőködésében,
Jogi személy tagsági jogait törvényes vagy meghatalmazott képviselıjén keresztül
gyakorolhatja.
Az Egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet.
2.

Tagsági viszony létesítése

Az Egyesületbe történı belépés önkéntes. A tagsági viszony létrehozása érdekében a
tagjelöltnek a következıket kell tennie:
•
•
•

Ki kell töltenie és alá kell írnia a belépési nyilatkozatot.
Nyilatkoznia kell írásban arról, hogy elfogadja az Egyesület Alapszabályát.
Meg kell szereznie két tag írásos támogatását.

A belépési kérelem elfogadása esetén a tagsági viszony az elsı éves tagdíj befizetésével
kezdıdik meg.
3.

Tagsági viszony megszüntetése

Az Egyesületbıl történı kilépés önkéntes.
A tagsági viszony megszőnik, ha
•
a tag felmondja a tagsági viszonyát;
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•
•
•

a jogi személyiségő tag, mint vállalkozás jogutód nélkül megszőnik;
a tag meghal;
Az Egyesület kizárja a tagot az Alapszabállyal ellentétes magatartása miatt.

A Közgyőlés határozatával kizárhatja azt a tagot, akinek az Egyesületben maradása az
Egyesület céljának elérését nagymértékben veszélyezteti vagy a kötelezettségeit súlyos
mértékben megszegi.
Közgyőlés kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki a tagdíj fizetésével három
hónapot meghaladó mértékben késedelembe esik, és tartozását az Elnökség írásbeli
felszólítása ellenére 15 napon belül nem rendezi.

4.

Pártoló tagság

Az “Egyesület pártoló tagja” cím azoknak a természetes személyeknek, jogi
személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságoknak
adományozható, akik az Egyesület célkitőzéseit, feladatainak megvalósítását elsısorban
pénzeszközökkel, anyagi javakkal támogatják, és az Egyesület Alapszabályában foglalt
célokkal egyetértenek, de nem kívánnak az Egyesületbe tagként belépni. „Az Egyesület
pártoló tagja” cím adományozása az Elnökség hatáskörébe tartozik. A pártoló tag
véleményadási és javaslattételi joggal vehet részt a közgyőlésen, de szavazati joggal nem
rendelkezik, az Egyesület tisztségeibe nem választható.
4. §
Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei
1.

Az egyesületi tag jogai

a)
b)
c)
d)
e)

az egyesületi tag szavazati joggal rendelkezik az Egyesület közgyőlésén;
részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein;
választhat és vezetıtisztségre választható;
véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintı kérdésben;
az Elnökség, vagy az egyesület tisztségviselıjének jogszabályba vagy alapszabályba
ütközı határozatának megsemmisítése érdekében a Közgyőléshez fordulhat
fellebbezéssel a határozat kézhezvételétıl számított 15 napon belül, a Közgyőlés
által jogszabályba vagy alapszabályba ütközı - így a tag egyesületbıl való kizárása
körében hozott - határozatának megsemmisítése érdekében pedig az egyesület
tagjai keresetet terjeszthetnek elı - 30 napon belül - a bíróságnál.

2.

Az egyesületi tag kötelezettségei

a)
b)
c)

támogatni az Egyesület elfogadott céljait;
az Alapszabály és az egyesületi vezetı szervek határozatainak betartása;
a tagsági díj fizetése, az Egyesület vagyonának megóvása és gyarapítása.
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5. §
Az Egyesület szervezete
1.

A Közgyőlés

Az Egyesület legfelsıbb szerve a tagok összessége által alkotott közgyőlés, melyet szükség
szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.
A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)

az Alapszabály megalkotása és módosítása;
az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának
kimondása;
az Egyesület elnökségének megválasztása, visszahívása;
a Felügyelı Bizottsági tagok megválasztása, visszahívása;
az éves költségvetés, illetıleg a költségvetési beszámoló és az egyszerősített mérleg,
valamint az Egyesület éves tevékenységérıl, gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadása;
az Elnökség tevékenységérıl való éves beszámoltatás;
a tagsági díj összegének meghatározása;
az éves tevékenységi terv jóváhagyása;
olyan szerzıdés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával,
tisztségviselıivel vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve
élettársával, illetve a felsorolt személyek tulajdonában álló gazdasági társasággal
köt;
Egyesületnél munkaviszony, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
létrehozása, megszüntetése és módosítása;
a közhasznúsági jelentés elfogadása;
mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály, vagy az alapszabály a közgyőlés
hatáskörébe utal, illetıleg amelyeket a közgyőlés a saját hatáskörébe von.

A közgyőlést az Elnökség hívja össze. A közgyőlést akkor is össze kell hívni, ha azt a
tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével kezdeményezik, vagy ha azt a
bíróság elrendeli, illetve, ha annak összehívása jogszabály alapján kötelezı.
A közgyőlést az Egyesület tagjai részére az Elnökség 15 nappal korábban írásban, faxon,
vagy elektronikus úton kiküldött írásbeli értesítéssel hívja össze. A részvételre jogosult
egyéb személyeket és szerveket a közgyőlés helyérıl és idıpontjáról a hírközlési szervek
útján, vagy más megfelelı módon kell tájékoztatni.
A közgyőlés határozatképes, ha tagjainak legalább a kétharmada jelen van. A közgyőlésen
minden résztvevı tagot egy szavazat illet meg. Határozatait általában nyílt szavazással,
egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az indítványt elvetettnek kell
tekinteni. A határozatképtelenség miatt 15 napon belül megismételt közgyőlés az eredeti
napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül
határozatképes, errıl eredeti közgyőlés meghívójában az érintetteket tájékoztatni kell. A
közgyőlés titkos szavazással hoz határozatot az Egyesület tisztségviselıinek
megválasztásakor, illetıleg, ha azt a szavazásra jogosultak egyharmada azt indítványozza.
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A közgyőlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy b) bármilyen más
elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül
elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti
juttatás.
A közgyőlés ülései nyilvánosak.
A közgyőlés napirendjét az Elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyőlés elé.
A tagok által elıterjesztett javaslatokat abban az esetben kell a közgyőlés napirendjére
tőzni, ha azokat a közgyőlés idıpontja elıtt legalább egy héttel benyújtották az
Elnökséghez. Az Elnökség a tagok által határidıben elıterjesztett napirendi javaslatokat
a honlapjára felteszi. Az e határidı után vagy a közgyőlésen beterjesztett javaslatok
abban az esetben tárgyalhatók, ha az Egyesület valamennyi tagja jelen van és a tagok
kétharmados többsége ezzel egyetért.
A közgyőlés megnyitását követıen a közgyőlés megválasztja a levezetı elnököt, a
jegyzıkönyvvezetıt és a jegyzıkönyv hitelesítı tagot.
A közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell a
közgyőlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott
határozatokat. A jegyzıkönyvet a közgyőlés levezetı elnöke és a jegyzıkönyvvezetı írja
alá és egy, a közgyőlés elején megválasztott tag hitelesíti.
A közgyőlés határozatairól nyilvántartás készül, amelybıl megállapítható döntéseinek
tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya. A
nyilvántartást az Egyesület Elnöke vezeti, a közgyőlés döntéseit az érintettekkel postai
úton közli.
2.

Tisztségviselık

Az Egyesület tisztségviselıi:
a)
Elnök,
b)
Elnökségi tagok,
c)
Felügyelı Bizottság Elnöke,
d)
Felügyelı Bizottság tagjai.
A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak
megszőntét megelızı két évben legalább egy évig - vezetı tisztséget, amely az adózás
rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetı tisztségviselı,
illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet
elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél
is betölt.
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3.

Elnökség

3.1. Az Elnökség létszáma 4 fı: 1 elnök és 3 elnökségi tag. A közgyőlés az elnököt és a
többi elnökségi tagot titkos szavazással választja, megbízatásuk három évre szól.
Elnökség tagjának csak egyesületi tag választható. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezı tag esetében annak törvényes képviselıje vagy meghatalmazottja
választható meg. Bármelyik tag jogosult jelöltet állítani, azzal, hogy jelölni csak olyan
személyt lehet, aki a jelöléshez hozzájárulását adta.
A jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapott személy az elnök, a három elnökségi tag a
további legtöbb szavazatok elnyerıi lesznek.
3.2. Az Elnökség
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Az Elnökség az Egyesület mőködését érintı valamennyi kérdésben döntésre jogosult
szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgyőlés
hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyőlés saját hatáskörébe vont, vagy az
Egyesület más szervének hatáskörébe utalt;
Két közgyőlés között irányítja az Egyesület munkáját és gazdálkodását;
Elfogadja a tagsági kérelmeket, tagokat vesz fel és felel a tagnyilvántartás
vezetéséért;
Képviseli az Egyesületet más szervek elıtt, kialakítja a képviselet fı irányait;
Tevékenységérıl a közgyőlésnek köteles beszámolni;
Operatívan irányítja az Egyesület szakmai és társadalmi munkáját;
Összehívja a közgyőléseket;
Irányítja az Egyesület költségvetésén belül a gazdálkodást;

3.3. Az Elnökség mőködése:
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)

Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét és az ügyrendjét, közvetlen fölérendelt
szerve a közgyőlés;
Az Elnökség legalább háromhavonta ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha
azt az elnökségi tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével indítványozzák;
Üléseit az Elnök hívja össze. Az ülés helyérıl, idıpontjáról, és a megtárgyalandó
kérdésekrıl – az elıterjesztések megküldésével – legalább öt nappal korábban
értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat;
Határozatképes az Elnökség, ha legalább három tagja jelen van. Üléseit az Elnök
vezeti, határozatait nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlıség esetén az Elnök szavazata dönt. A határozatképtelenség miatt
elhalasztott elnökségi ülést öt napon belül ismételten össze kell hívni.
Üléseire a napirenddel összhangban nem elnökségi tagokat meghívhat, az ülésekre
tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelı Bizottság elnökét.
Az Elnökségnek a közgyőlések közötti mőködésérıl az Elnök vagy távolléte esetén
az általa kijelölt elnökségi tag a közgyőlésen beszámolni köteles;
Az Elnökség üléseirıl és határozatairól jegyzıkönyvet kell felvenni.
Az Elnökség ülései nyilvánosak.
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Az Elnökség határozatairól nyilvántartás készül, amelybıl megállapítható döntéseinek
tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya. A
nyilvántartást az Elnök vezeti és az Elnökség döntéseit az érintettekkel postai úton közli.
Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy b) bármilyen más
elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül
elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti
juttatás.
3.4. Az Elnök
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)

Mőködéséért a közgyőlésnek tartozik felelısséggel, az Elnök a munkájáról a
közgyőlésnek tartozik beszámolni;
Az Elnök összehívja és vezeti az Elnökség üléseit;
Az Elnök a vezetı szervek (közgyőlés, Elnökség) ülései között intézi az Egyesület
ügyeit, ellenırzi a jóváhagyott költségvetés elıirányzatainak rendeltetésszerő és a
jogszabályoknak megfelelı felhasználását. Az Elnökség ülései között jogosult
eljárni minden olyan kérdésben, amely nem halasztható. Ilyen irányú
tevékenységérıl a legközelebbi elnökségi ülésen tájékoztatót ad;
Az Elnök irányítja az Egyesület adminisztrációjának munkáját, megszervezi és
ellenırzi a közgyőlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását;
Az Elnök az Egyesület nevében az országos nyilvánosságra szánt ügyekben
nyilatkozik, felhívásokat bocsát ki, illetve ilyenekhez csatlakozik, de ha ezek
tartalmával valamelyik jogi személy tag nem ért egyet, úgy ezt az elnök köteles a
nyilvánosság felé jelezni;
Az Elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt elnökségi tag helyettesíti;
Az Egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja.

Az Egyesület elnöke önállóan, az elnökségi tag egy másik elnökségi taggal, együttesen
jogosult az Egyesület képviseletére. Az Elnökség tagjai tevékenységükért tiszteletdíjra
nem jogosultak.
4.

Felügyelıbizottság

A közgyőlés az Egyesület mőködésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének
ellenırzésére Felügyelı Bizottságot választ.
A Felügyelı Bizottság csak a közgyőlésnek alárendelt testület.
A Felügyelı Bizottság 3 tagú, az Felügyelı Bizottság elnökét és külön a két tagot a
Közgyőlés választja, megbízatásuk három évre szól. A jelöltek közül a legtöbb szavazatot
kapott személy a Felügyelı Bizottság elnöke, a két további felügyelı bizottsági tag a
további legtöbb szavazatok elnyerıi lesznek. Felügyelı Bizottsági tagságot tagokon kívüli
személy is betölthet.
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Nem lehet a Felügyelı Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy,
aki
a)
az Elnökség elnöke vagy tagja,
b)
a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c)
a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak
megfelelı cél szerinti juttatást -, illetve
d)
az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A Felügyelı Bizottság tevékenységérıl a bizottság elnöke a közgyőlésen beszámol.
A Felügyelı Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A Felügyelı Bizottság a
mőködését a saját maga által elfogadott Mőködési Szabályzat és ügyrend alapján végzi.
A Felügyelı Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja. A
Felügyelı Bizottság üléseit a Felügyelı Bizottság elnöke hívja össze, a közgyőlés
összehívására vonatkozó eljárás szerint. Az ülés határozatképes, ha azon valamennyi
Felügyelı Bizottsági tag jelen van. A Felügyelı Bizottság döntéseit, határozatait nyílt
szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza.. A Felügyelı Bizottság üléseirıl jegyzıkönyv
készül. A jegyzıkönyvet valamennyi Felügyelı Bizottsági tag írja alá. A jegyzıkönyv egy
példányát minden Bizottsági tag és Elnökségi tag 8 munkanapon belül megkapja. A
Felügyelı Bizottság tagjai az Egyesület könyveibe, irataiba bármikor betekinthetnek,
ezekrıl másolatot készíthetnek, az Egyesület dolgozóitól felvilágosítást kérhetnek.
A Felügyelı Bizottság feladata:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata;
a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelezı
elıírások betartásának ellenırzése;
tagdíjak befizetésének ellenırzése;
az éves mérleg felülvizsgálata;
a gazdálkodás célszerőségének, szabályszerőségének, az elıirányzott bevételek és
kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata;
a bizonylati fegyelem betartásának ellenırzése;
az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének
ellenırzése.
a mőködésével kapcsolatos részletes szabályokat tartalmazó Mőködési Szabályzat
és ügyrend elfogadása.

Az ellenırzések megkezdésérıl a Felügyelı Bizottság elnöke tájékoztatni köteles az
Egyesület Elnökét. Az ellenırzés során a Felügyelı Bizottság a pénzügyi-gazdasági,
illetıleg a belsı ellenırzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
Az ellenırzés tapasztalatairól a Felügyelı Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétıl
számított 15 napon belül tájékoztatja az Egyesület Elnökét. Ha a vizsgálat
szabálytalanságot, vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is
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fel kell hívnia a figyelmet. Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri
el, vagy az utóvizsgálat sem vezetett eredményre, a Felügyelı Bizottság közvetlenül az
intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti a rendkívüli
közgyőlés összehívását.
5.

Bizottságok és tagozatok

Az Elnökség egyedi feladatokra bizottságokat és vezetıiket, vagy rendszeres feladatokra
tagozatokat és vezetıiket bízhat meg. A bizottságok, illetve a tagozatok vezetıik
mőködésükrıl az Elnökségnek tartoznak beszámolni.

6.§
Az Egyesület gazdálkodása
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Az Egyesület tagjai tagdíjat fizetnek az Egyesület tevékenységének ellátásával
kapcsolatos költségek fedezése céljából.
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl
- a szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
Az Egyesület vagyona elsısorban a tagok által fizetett tagdíjból, a jogi és
magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képzıdik.
Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében
gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az
Egyesület fı tevékenysége.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét
nem oszthatja fel, azt az Egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre
használja fel.
Az Egyesület mőködésével kapcsolatos iratokba, beszámolókba, közhasznúsági
jelentésbe az Egyesület székhelyén, munkaidıben az elnök jelenlétében bárki
betekinthet.
8.§
A tagdíj
A tagdíj mértékét a közgyőlés állapítja meg.
8.§
Az Egyesület megszőnése

Az Egyesület megszőnik, ha:
-

az Egyesület feloszlását, más társadalmi szervezettel való egyesülését a Közgyőlés
kétharmados szótöbbséggel kimondja,
az arra jogosult szerv feloszlatja vagy megszőnését megállapítja.
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9.§
Egyéb kérdések
1.
2.
3.

Az Egyesület valamely szervének törvénysértı határozatát bármely tag - a
tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság elıtt megtámadhatja.
Jelen alapszabályt az Egyesület tagjai magukra nézve kötelezınek ismerik el
Az alapszabályban nem rendezett kérdések tekintetében az egyesülési jogról szóló
1989. évi II. törvény és a Ptk. rendelkezései, valamint az egyesületek gazdálkodási
rendjével kapcsolatos jogszabályok az irányadóak.

Tésa, 2011. október 1.

A 2011. október 1. napján tartott közgyőlésen elfogadott módosítások dılt betővel
kerültek rögzítésre.
__________________
dr. Sáska Géza
levezetı elnök

__________________
Czenki Zsuzsanna
jegyzıkönyvvezetı

__________________
Virág Endre
hitelesítı tag

__________________
dr. Turi Ágnes Veronika
elnök
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