Alapszabály
Pátyi Keresztyén Ifjúsági Csapat Egyesület
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Általános rendelkezések
1.1.
Az Egyesület neve: Pátyi Keresztyén Ifjúsági Csapat Egyesület (röviden:
Egyesület)

1.2.
Az Egyesület rövid neve: PÁKICS Egyesület
1.3.
Az Egyesület székhelye: 2071 Páty, Töki u. 50.
1.4.
Az Egyesület működése az egész országra kiterjed.
1.5.
Az Egyesület önálló jogi személyiségű, közhasznú társadalmi szervezetként
működik.
1.6.
Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek felajánlásaiból,
adományaiból fedezi; vagyona e főbb forrásokból képződik az Alapszabály
vonatkozó rendelkezései szerint.
2. Az Egyesület céljai, a közhasznúsággal kapcsolatos egyéb rendelkezések
2.1.
Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami,
társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek
segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
2.2.
Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése
érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet
folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.
2.3.
Az Egyesület a jogszabály szerinti közhasznú tevékenységek köréből az alábbiakat
kívánja gyakorolni működése során:
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

Természetvédelem, állatvédelem,
Környezetvédelem,
Kulturális tevékenység
Ezekhez kapcsolódóan az Egyesület alapvető célkitűzése: a keresztyén/keresztény
erkölcsiségnek megfelelően, a cserkészethez hasonló módon nevelni gyermekeket
és fiatalokat, az ő aktív közreműködésükkel; keresztyén szellemiségben
hazaszeretetre, és természet szeretetre nevelni őket, egyben az egészséges
életmódot népszerűsíteni és gyakorolni közöttük; a magyar kultúra értékeinek
megismertetése és ápolásának megvalósítása. Az Egyesület emellett nagy hangsúlyt
fektet a gyermekek képzésében résztvevő egyesületi tagok és segítők
továbbképzésére. Mindezen célok elérése érdekében az Egyesület szervezi a
csatlakozó gyermekek szabadidejét, a részükre, lelki alkalmakat, kirándulásokat,
táborokat szervez, rendszeres foglalkozásokat tart.
2.4.
Az Egyesület nem zárja ki, sőt, elősegíti, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a
közhasznú szolgáltatásaiból.
2.5.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
2.6.
Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen
létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
2.7.
Az Egyesület kinyilvánítja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
3. Az egyesületi tagság keletkezése, megszűnése
3.1.
A tagsági viszony az Elnökség tagfelvételt elrendelő döntése alapján, az ezzel
azonos időben történő Tagnévsorba való bejegyzéssel jön létre.
3.2.
Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, aki jelen Alapszabály
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és a PáKICs tagjaként
kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő
személyes közreműködésre, valamint a tagdíj megfizetésére.
A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület
Elnöksége kétharmados szavazati aránnyal meghozott határozatával dönt.
3.4.
Az Egyesület tagjának jogai:

Részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a
Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet,
véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;
A tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
Felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30
napon belül köteles választ adni;
Indítványt tehet a Közgyűlés napirendi pontjaira;
Betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;
A tagok egyharmada írásban az ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés
és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti;
Választhat és választható az Egyesület szerveibe.
3.4. A. Az Egyesület 18. életévét még be nem töltött tagja csak életkorának
megfelelő tisztségre választható, képviseleti jogot nem kaphat, a bankszámla felett
nem rendelkezhet.
3.5.
Az Egyesület tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják.
3.6.
Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, a
tagdíjat határidőre megfizetni, valamint részt venni az Egyesület munkájában,
elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.
3.7.
A tagsági viszony megszűnik:
A tag halálával,
Az Egyesület megszűnésével,
A tag kilépésével,
A tag törlésével,
A tag kizárásával.
3.8.
Az Elnökség automatikusan törli az Egyesület tagjai névsorából
azt a tagot, aki a számára írásos felszólításban biztosított 15 napos
póthatáridőn belül sem tesz eleget tagdíjfizetési kötelezettségének. A tagdíj
megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag
törlését, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz, ha a tag
saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat.
Hasonlóan jár el az Elnökség azon taggal szemben is,
Akit a bíróság jogerős és végrehajtandó ítéletével szabadságvesztés
büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.
A Közgyűlés titkos, a tagság kétharmados szótöbbséggel meghozott határozatával
az Elnökség javaslatára kizárhatja az Egyesületnek azon tagját, aki az Alapszabály
rendelkezései ellen súlyosan vét, vagy egyébként felszólítás ellenére olyan
magatartást tanúsít, amely az egyesületi célok megvalósítását aránytalanul nehezíti.

Amennyiben a kizárt tag kizárását sérelmezi, és a kizáró határozatot
jogszabályellenesnek tartja az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 10. § (1)
bekezdése alapján a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt
megtámadhatja.
A kilépési szándékot az Elnöknek kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek
tekinthető az Elnökhöz megküldött lemondó nyilatkozatával. Az Elnök a következő
Közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket a lemondott tag személyéről.
3.9.
A tagdíjat az Elnök javaslatára a Közgyűlés állapítja meg.
4. Az Egyesület szervei
4.1.
Az Egyesület szervei:
Közgyűlés,
Elnökség,
4.2.
A Közgyűlés
A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve. A Közgyűlést a tagok összessége alkotja.
A Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi
pontok közlésével. A Tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell
küldeni legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A nem e rendelkezések
szerint összehívott Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon minden egyesületi tag
jelen van, és az összehívást egybehangzóan mindenki szabályszerűnek ismeri el. A
közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt
Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem
határozatképes.
A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a
jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, hogy a távolmaradás
jogkövetkezményére a tagok figyelmét előzetesen a meghívóban kifejezetten
felhívták.
A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok
megjelölésével, ebben az esetben az Elnök harminc napon belül köteles összehívni
a Közgyűlést.
4.3.
A rendkívüli Közgyűlést össze kell hívni:
ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kérik ezt,
ha az elnök rendkívüli közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
vagy ha az összehívást a bíróság elrendeli.
4.4.
A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata.

4.5.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett
határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül.
4.6.
A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is
megbízhat.
A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és egy, a Közgyűlés által
megválasztott jelenlévő tag hitelesít. A jegyzőkönyvvezetőt a közgyűlés választja
meg.
4.7.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
Az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő
egyesülésének a kimondása;
Az Alapszabály elfogadása és módosítása;
Tisztségviselők megválasztása és visszahívása;
A tagdíj mértékének megállapítása;
Az Elnökség által készített éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés
elfogadása;
Az Egyesület feloszlásának, más társadalmi szervezettel való egyesülésének
kimondása;
Az Egyesület éves költségvetésének elfogadása;
Az Egyesület valamely szervezethez való csatlakozásának vagy onnan
történő kilépésének kezdeményezése, döntéshozatal e tárgyakban;
Döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés
hatáskörébe utal.
A tisztségviselők visszahívásának joga, akkor gyakorolható, ha a tisztségviselő az
Egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat, avagy tisztségének ellátására
egyéb okból alkalmatlan.
A tisztségviselők visszahívását a tagok legalább 1/3-a írásban kezdeményezheti az
Elnöknél, aki azt köteles napirendre tűzni, tekintettel a 4.3. pontban foglalt szabályra
is. A tisztségviselők visszahívásáról a Közgyűlés egyszerű többséggel dönt.
Amennyiben a visszahívott tisztségviselő a visszahívását elrendelő határozatot
jogszabályellenesnek tartja az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 10. § (1)
bekezdése alapján a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt
megtámadhatja.
4.8.
A Közgyűlés határozatait – a jelen Alapszabályban nevesített kivételektől eltekintve –
egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van.
Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
4.9.
A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:

Az Alapszabály elfogadásához;
Az Egyesület feloszlásához, más egyesülettel történő
kimondásához;
A tag kizárásával kapcsolatos határozathoz;
Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásához.

egyesülés

4.10.
A tisztségviselők (ideértve minden további tisztségviselőt) megválasztása titkos
szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes
szavatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja
meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két
legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani.
A megismételt szavazás alapján a több szavazatot kapott személy nyeri el a
tisztséget.
4.11.
A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt
az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a
határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más
előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Ez
utóbbi esetben nem minősül előnynek a közhasznú Egyesület cél szerinti juttatási
keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás,
valamint az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az
Alapszabálynak megfelelő cél szerint juttatás.

4.12.
Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi,
gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.
4.13.
Elnökség, Elnök
Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve –
gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség
az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, amely a Közgyűlés által a tagjai közül 5
évre megválasztott négy főből, és az Elnökből áll.
4.14.
Az Elnököt és az elnökségi tagokat a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai
sorából 5, azaz öt éves időtartamra.
4.15.
Az Elnökség feladata és hatásköre:
Az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés-előkészítő
munka, az éves programok, a költségvetés megvitatása és elfogadása;
Az éves beszámoló elkészítése;
A közhasznúsági jelentés elkészítése;
A tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;

Minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség jogszabály keretei között a
hatáskörébe von.
Az Elnökség akkor határozatképes, ha ülésén az Elnök vagy az őt helyettesítő
elnökségi tag és legalább két elnökségi tag e minőségében jelen van. Az Elnökséget
szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente négyszer össze kell hívni.
Az üléseket az Elnök hívja össze akként, hogy arra a tagokat a napirend közlésével
hívja meg. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 14 nap időköznek
kell eltelnie. Az elnökségi ülések nyilvánosak.
Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket,
ahol a jogszabály ennél nagyobb többséget ír elő. A határozathozatalban nem vehet
részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont),
élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Ez utóbbi esetben nem minősül előnynek a közhasznú Egyesület cél
szerinti juttatási keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, valamint az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerint juttatás.
4.16.
Az Elnök feladata és hatásköre:
Aláírási jog gyakorlása az Egyesület nevében;
Az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben;
A Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő, és a
Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;
A személyzeti munka irányítása;
Az Egyesület tagjának kizárásával és a tagfelvétellel kapcsolatos eljárás
kezdeményezése.
Elnök és elnökségi tag csak olyan személy lehet, aki nincsen eltiltva a közügyek
gyakorlásától, magyar állampolgár vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben
meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik vagy a
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási
engedéllyel rendelkezik, valamint tagja az Egyesületnek. Az Elnök minden olyan
kérdésben, amelyben egyedül jogosult eljárni, lehetőség szerint előzetes konzultációt
kezdeményez az Elnökséggel, kikéri a másik négy elnökségi tag véleményét.
Az Elnök helyettesítésére akadályoztatása esetén az általa kijelölt (írásban
meghatalmazott) elnökségi tag jogosult.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más, közhasznú
szervezet, így jelen Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan
közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább
egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozását nem egyenlítette ki, vagyis ennek az Egyesületnek sem lehet olyan

személy vezető tisztségviselője, akivel szemben fennállnak a Kszt. 9. §-ában
szereplő kizáró körülmények.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.
5. A határozatok nyilvántartása, megőrzése, hozzáférés a határozatokhoz
5.1. A Közgyűlés minden döntését (határozatát) köteles jegyzőkönyvbe foglalni.
5.2.
Az Egyesület Elnöksége köteles vezetni a Határozatok Tárát, amely egységesen,
időrendben és áttekinthetően tartalmazza az Egyesület Közgyűlésének határozatait.
5.3.
Az Elnökség köteles a Közgyűlés szabályszerűen meghozott olyan határozatait,
amelyek valamely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg,
illetőleg amelyek harmadik személyt érintenek, a meghozatalától számított három
munkanapon belül írásban, ajánlott küldeményként, vagy elektronikus üzenet útján,
bizonyítható módon az érintettnek megküldeni.
Amennyiben az irat a hatályos jogszabályok szerint nem minősül kézbesítettnek, úgy
az Elnök köteles ennek tudomására jutásától számított nyolc munkanapon belül a
küldeményben foglaltakat valamely országos sajtótermék útján, vagy az egyesület
hivatalos honlapján nyilvánosságra hozni.
Az Elnökség saját határozatait is köteles a fenti módon közölni az érintettekkel.
A vezető szervek minden döntését nyilvánosságra kell hozni, függetlenül attól, hogy
az érintettek irányába történő kézbesítés sikeres volt-e, vagy sem.
A nyilvánosságra hozatal történhet valamely országos sajtótermékben, vagy
internetes honlapon történő megjelentetés útján.
Az Elnökség határozatait is nyilván kell tartani; az Elnökség határozatainak
nyilvántartásáról az Elnök köteles gondoskodni. Az Egyesület a vezető szerv
határozatait úgy tartja nyilván, hogy a nyilvántartásból a döntések tartalma, időpontja
és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges
személye) megállapítható legyen.
5.4.
Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait az Elnök kezeli. A közhasznú
működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés engedélyezése is az
Elnök hatáskörébe tartozik azzal, hogy az iratokba való betekintést harmadik
személyek számára előzetes bejelentés alapján, hivatalos szervek számára pedig
feltétel nélkül köteles engedélyezni.
6. Az Egyesület gazdálkodása
6.1.
A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az
Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan, az kizárólag a jelen

Alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítható. Az egyesületi tagság
bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából
semmilyen térítés nem illeti meg. Az Egyesület a gazdálkodása során elért
eredményét nem oszthatja fel, az Alapszabályban meghatározott tevékenységére
kell fordítani.
6.2.
Az Egyesület bevételeit és kiadásait tételenként és jogcímként a 7. pontban foglaltak
szerint nyilvántartja. Alaptevékenységéhez kapcsolódó gazdasági tevékenységét
egyebekben a hatályos jogszabályok szerint folytatja.
6.3.
Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével –
csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell
határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
A fentiek szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és
feltételeit a sajtó, vagy internetes honlap útján nyilvánosságra kell hozni. Az
Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
6.4.
Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a
pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes
körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre
meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).
Az Egyesület közhasznú működését, az általa nyújtott szolgáltatások
igénybevételének módját és beszámolóit köteles megfelelő módon, vagyis
sajtótermék, illetőleg az Internet útján az esélyegyenlőség messzemenő biztosítása
mellett a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.
6.5.
Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat
ki.
6.6.
Az
Egyesület
vállalkozásának
fejlesztéséhez
közhasznú
tevékenységét
veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, és az államháztartás alrendszereitől
kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
6.7.
A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
6.8.
A tagdíjak fizetésének rendjét és mértékét az éves költségvetés elfogadásával
egyidejűleg a Közgyűlés határozza meg.
6.9.
Az Egyesület pénzeszközeit bankszámlán, vagy házipénztárban tartja.

6.10.
A bankszámla feletti rendelkezésre az Elnök egy másik elnökségi taggal együttesen
jogosult a Ptk. 29. §-ának (3) bekezdése értelmében.
6.11. Amennyiben az Egyesület éves bevétele meghaladja az öt millió forintot,
felügyelő bizottságot kell létrehozni, amely saját ügyrendjét önállóan állapítja meg.
7. Nyilvántartási szabályok
7.1.
Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartania.
7.2.
Az Egyesület bevételei:
Az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára
vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
A közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel;
Az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel;
Az Egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevétel;
A tagdíj;
Egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;
A vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
7.3.
Az Egyesület költségei:
A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások);
Az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások);
A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások);
A közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett
költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell
megosztani.
Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési
szabályokat kell alkalmazni.
8. A beszámolási szabályok
8.1.
Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
jelentést készíteni.
A közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót, a költségvetési
támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél
szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és
mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, a vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatások értékét, illetve összegét, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi
beszámolót.
8.2.
Az Egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját
költségére másolatot készíthet.
8.3.
Az Egyesület köteles a közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben, legkésőbb
május 31-ig a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni, azaz
sajtótermékben vagy az Internet útján nyilvánosságra hozni.
Jelen Alapszabály vonatkozó rendelkezései az éves beszámoló készítésének
kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli
szabályok alkalmazását nem érintik.
8.4.
Az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint
beszámolói közléseiről honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.
9. Rendelkezés a közhasznú jogállás megszűnése esetére

9.1.
Az Egyesület közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből
eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
10. Vegyes rendelkezések

10.1.
Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
10.2.
Az Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. 20. §-ban foglalt okból szűnik
meg. Megszűnése esetén vagyonáról – a hitelezők kielégítése után - a Közgyűlés
dönt. Ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését állapították meg,
és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők
kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A
vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.
10.3.

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló
1989. évi II. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény
rendelkezései irányadók.

10.4.
Ezt az Alapszabályt az Egyesület a 2011. március 20. megtartott Közgyűlésen
fogadta el.
Budakeszi, 2011. szeptember 26.

________________________
Dr. Bálint Balázs
elnök

