BÁTÁÉRT EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Név: BÁTÁÉRT EGYESÜLET.
2. Székhely: 7149 Báta, Fő u. 306.
3. Célja: Az Egyesület összefogja a bátai és Bátáról elszármazott személyeket közös célok
megvalósítása érdekében, képviselve a település érdekeit különböző gazdasági, kulturális,
társadalmi és politikai szervezeteknél. Együttműködik a helyi önkormányzattal, oktatási intézményekkel, a civil, valamint megyei, regionális és országos kulturális, természetvédelmi,
környezetvédelmi és település-fejlesztési szervezetekkel.
4. Fő célok: Az Egyesület segíti Báta ismertté tételét, védi az épített örökséget, közreműködik a
természet- és környezetvédelemben. Létrehozta és működteti a Fekete Gólya Házat, mely
közérdekű muzeális kiállítóhely. Együttműködik a sárközi falvakkal és Bátaszékkel, a környező településekkel. Azon dolgozik, hogy Báta turisztikai célponttá váljon a bel-és külföldi,
felnőtt és gyermekvendégek számára, ahol minden ott élő és oda érkező jól érzi magát. Nemzetközi kapcsolatokat épít ki és ápol a civil együttműködés elősegítése érdekében.
5. Közvetlen célok: A Fekete Gólya Házban programok szervezése, az állandó kiállítás folyamatos megújítása, időszaki- és vándorkiállítások rendezése, fokozottan védett, védett, és védelem alatt nem álló állatok preparátumainak bemutatása. A műemlék épület állapotának
megőrzése, karbantartása, fejlesztése. A különböző társadalmi csoportok, gazdasági szereplők elképzeléseinek megismerése, a stratégiai tervek kidolgozásában való részvétel külső
szakemberek bevonásával. A község arculatának javítása, tisztábbá, barátságosabbá változtatása parkosítással, virágosítással. Ifjúsági önszerveződő csoportok támogatása. A helyi önkormányzattal, környező településekkel, hatóságokkal, oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel közösen kerékpárút, tanösvények létesítésben való részvétel. Kézműves táborok és
természetvédelmi táborok szervezésében való részvétel a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal, a helyi önkormányzattal, kézművesekkel, vállalkozókkal, és civil szervezetekkel és oktatási intézményekkel együttműködve. Helyi környezetvédelmi akciókban való részvétel. Kapcsolat
tartása az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel, helyi vállalkozókkal, egyházakkal. Önkéntesek fogadása a célok megvalósítása érdekében. Keszegfesztivál rendezése az anyagi és pályázati lehetőségek függvényében. Természetvédelmi
szervezetekkel, hatóságokkal közösen elősegíteni a környezet rehabilitációját. Az Egyesület
tevékenységéről elektronikus és nyomtatott tájékoztatást nyújt. A célok megvalósítása érdekében pályázatokon vesz részt.
6. Az Egyesület tevékenysége: Kezdeményezéseivel, javaslataival, pályázati lehetőségek kihasználásával elősegíti a kitűzött célok megvalósítását. Közreműködik a községben felmerülő, a célokhoz kapcsolódó problémák megoldásában. Összegyűjti és továbbítja a célok meg-

valósításához szükséges információkat. Kapcsolatot tart Báta és térsége önkormányzataival,
gazdasági vállalkozásaival. Kapcsolatot tart és együttműködik a tevékenységekben érdekelt
szervezetekkel és intézményekkel. Biztosítja a tagok közti információ cserét. Kizárólag közhasznú céljainak érdekében, azokat nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet folytat,
felkutatja a működéshez szükséges bevételi forrásokat.
7. Alapító tag 55 fő, elnök: Viliminé dr. Kápolnás Mária, alelnök: Sümegi Mihály, titkár: Bosnyák Erika, Felügyelő bizottság elnöke: Frey László
8. Jogállása: közhasznú szervezet.
9. Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
Közhasznú tevékenység
kapcsolódó közfeladat
Tudományos
tevékenység, Együttműködés a középtávú
kutatás
tudomány-, technológia- és
innováció-politikai stratégia
kialakításában
Kulturális tevékenység
Kulturális szolgáltatást
hátrányos helyzetű csoportok
társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
Kulturális örökség megóvása
A kulturális örökség helyi véMűemlékvédelem
delme

jogszabályi háttér
2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. § (3)
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7.
Együttműködés a környezet- 1995. évi LIII. törvény
védelmi feladatok megoldásá- a környezet védelmének áltaban
lános szabályairól 10. § (1)

Környezetvédelem

Nevelés és oktatás, ismeretter- A természetvédelmi kultúra 1996. évi LIII. tv. a természet
jesztés
fejlesztése, a természet vé- védelméről 64.§ (1)
delmével kapcsolatos ismeretek oktatása
10. Az Egyesület pártpolitikailag és felekezetileg független társadalmi szervezet, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást
nem nyújt.
11. Tagjain kívül bárki más is részesülhet közhasznú szolgáltatásaiból pályázatok útján.
12. Az Egyesület a Magyar Alaptörvény szellemében működik.
II.

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

1. Az Egyesület tagja lehet és állampolgárságtól függetlenül minden 14 életévét betöltött személy, aki kész az Egyesület céljainak megvalósításában közreműködni. Az egyesület tagjává
olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szer-
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vezet) válhat, aki/amely nyilatkozik a belépési szándékról; elfogadja az egyesület célját (céljait); és a létesítő okirat alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja. A tagsági viszony a belépési kérelem alapján az elnökség felvételi határozatával keletkezik. 14 – 18. év közötti személy belépési nyilatkozatot a törvényes képviselő hozzájárulásával tehet.
2. Az Egyesület alapító-, rendes-, tiszteletbeli és pártoló tagokból áll.
3. A tiszteletbeli tagot a közgyűlés 2/3-os többséggel választja meg. A tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem kötelezhető, nem választ, az Egyesület tisztségeire nem választható, a közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt.
4. A pártoló tag nem választ, az Egyesület tisztségeire nem választható, a közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt.
5. A tagság megszűnik, ha a tag az egyesületből kilép. A kilépésről írásban kell nyilatkozni, és
azt az elnöknek kell megküldeni. A tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat egyesület
általi átvételének napján szűnik meg.
6. A tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell halála esetén; jogutód nélküli megszűnése esetén.
7. A tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell törölni,
ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék
megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el. Az elnökség törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal. Ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az
egyesület tagjai közül törlik, tagsága az egyesületben megszűnik.
8. Az Egyesület a tag alapszabályt vagy egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával
összeegyeztethetetlen tagi magatartása esetén az elnökség titkos szavazással dönt a kizárásról
az arra okot adó esemény bekövetkeztét vagy az arról való tudomásszerzést követő 30 napon
belül, a tag védekezésének meghallgatását követően.
III.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Az Egyesület alapító és rendes tagjainak jogai:
a.) a közgyűlésen részt vehet,
b.) a közgyűlésen szavazhat, szavazati jogát csak személyesen gyakorolhatja;
c.) ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz - az egyesület bármely tisztségére választható,
d.) a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet,
e.) a közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet,
f.) jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait,
g.) részt vehet az Egyesület céljainak, feladatainak meghatározásában, az Egyesület felépítésének kialakításában, a szervezet tevékenységében és rendezvényein,
h.) igényelheti az Egyesület közreműködését érdekképviseleti, érdekvédelmi ügyeihez,
i.) kedvezményesen részt vehet a szervezett képzéseken, továbbképzéseken és rendezvényeken,
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j.) teljes joggal képviselheti az Egyesületben önmaga és az általa képviseltek érdekeit,
k.) javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben, és kifogást emelhet az Egyesület alapszabályt sértő határozata ellen,
l.) rendszeres tájékoztatást kap és kérhet az elnökség által végzett munkáról,
m.) az Egyesület különböző kapcsolataiból származó előnyökből részesül.
2. Az Egyesület alapító- és rendes tagjának kötelezettségei:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

köteles tagdíjat fizetni minden év május 31-ig;
köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit,
köteles betartani a közgyűlés és az elnökség határozatait,
magatartásával nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét,
rendszeresen és tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, elősegítve a közös célok megvalósítását,
az önként vállalt feladatait maradéktalanul teljesíti.

3. A tagdíj mértékét az alapszabály melléklete tartalmazza. Nyugdíjas, munkanélküli és diák
egyesületi tag a mindenkori megállapított tagdíj felét fizeti.
4. Az Egyesület pártoló tagjainak jogai:
a.)
b.)
c.)
d.)

a közgyűlésen részt vehet, tanácskozási joggal,
a közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet,
felvilágosítást kérhet az Egyesület működésével kapcsolatban,
jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait.

5. Az Egyesület pártoló tagjainak kötelezettségei:
a.)

köteles tagdíjat fizetni minden év május 31-ig (A tagdíj mértékét az alapszabály melléklete tartalmazza.)
b.) köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit,
c.) a szervezet célkitűzéseit erkölcsileg és/ vagy anyagilag támogatja, az önként vállalt feladatait maradéktalanul teljesíti.
IV. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI
1. Az Egyesület szervei és tisztségviselői.
a.) Közgyűlés
b.) Elnökség
c.) Felügyelő bizottság
2. Az elnökség az egyes feladatok ellátására állandó, vagy ideiglenes bizottságokat működtethet.
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V.

KÖZGYŰLÉS

1. Az egyesület legfőbb szervének megnevezése: közgyűlés. A közgyűlés az egyesület tagjaiból
áll. A közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehetnek a pártoló tagok, illetve akiket az elnök
meghív. A Közgyűlés nyilvános.
2. A közgyűlés kizárólagos hatásköre:
a.) döntés az alapszabály elfogadásáról,
b.) döntés az alapszabály módosításáról,
c.) döntés az egyesület megszűnéséről, más egyesülettel való egyesüléséről és a szétválásról,
d.) döntés az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról,
e.) döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról,
f.) döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról,
g.) döntés az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezetésnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadásáról,
h.) az egyesület éves költségvetésének elfogadása,
i.) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
az egyesülettel munkaviszonyban áll,
j.) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt,
k.) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
l.) a végelszámoló kijelölése.
3. A közgyűlést az elnökség hívja össze szükség szerint, de legalább évente egyszer. A meghívót a közgyűlés kezdő napját 30 nappal megelőzően kell a tagoknak megküldeni, biztosítva,
hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a közgyűlés napirendi pontjára
javaslatot tehessenek. A közgyűlést igazolható módon (posta, e-mail), a helyszín megjelölésével és a napirend közlésével kell összehívni.
4. A közgyűlést össze kell hívni:
a.)
b.)
c.)
d.)

az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,
az egyesület céljainak elérése veszélybe került,
az egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri.

5. A közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a közgyűlés meghívójában szerepel.
6. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele (tagok 50%-a + 1 fő) részt
vesz.
7. A közgyűlés döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
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8. A közgyűlés az éves beszámoló elfogadásáról, a 6.-7. pontban foglalt általános szabályok
szerint, a tárgyévet követő év május 31.-ig dönt.
9. A 6. ponttól eltérően titkosan, írásbeli szavazással dönt
a.) az elnökség tagjainak megválasztásáról.
10. Az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a két
kérdésről egyszerre kell határozni.
11. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a megjelentek névsorát és a
közgyűlés által hozott határozatokat. A közgyűlés megválasztja a levezető elnököt, szavazatszámláló bizottságot, jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot.
12. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 15 napon belül meg kell ismételni, de akár az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjára is össze lehet hívni. A megismételt
közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza. A megismételt közgyűlésen kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg.
13. Az egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról és megszűnéséről csak akkor
határozhat, ha azon a tagok több mint a fele részt vesz
14. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a.)

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b.)

bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.

15. A közgyűlés határozatainak és az éves beszámolóknak a közlése az egyesület honlapján történő közzététellel történik.
VI. AZ ELNÖKSÉG
1. Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervezete az elnökség. Az önállóan jogosult
képvoiselni az egyesületet, a többi elnökségi tag nem jogosult az egyesület képviseletére.
2. Az elnökség tagjai az alapítók döntése szerint három évre választhatóak. Elnökségi taggá az
választható, aki a törvényben előírt feltételek teljesíti, és megfelel az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény az (Ectv.) 39. § (1) és (2), valamint a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:22. § (2), (4)- (6) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi
szabályoknak. A tagok újraválaszthatók.
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3. Az elnökség tagjai a közgyűlés által megválasztott elnök, alelnök, titkár és további 8 elnökségi tag.
4. Az elnökségi tagság megszűnik
a.)
b.)
c.)
d.)

a tisztségről való lemondással,
visszahívással,
a határozott idő lejártával,
törvényben meghatározott ok bekövetkezte miatt.

5. A kilépést az elnökség ülésén kell bejelenteni, jegyzőkönyvben rögzíteni kell vagy a kilépést
írásban, igazolható módon kell közölni az elnökkel.
6. Ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága - annak lejártát megelőzően - megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott
tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól.
7. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a.)

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
8. Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a közgyűlés
vagy az elnök hatáskörébe. Különösen: az Egyesület tevékenységének szervezése és irányítása. Helyi, regionális vagy országos, hasonló céllal működő egyesületekkel, alapítványokkal,
szövetségekkel való együttműködés koordinálása viszonossági alapon. A tagok közötti koordináció és információ áramlás módszerének kialakítása és megvalósítása. Az Egyesület éves
programjának, üléstervének kidolgozása. Az Egyesület működéséhez szükséges feltételek
megteremtésének elősegítése. A gazdálkodásról és a szervezet tevékenységéről szóló beszámoló előterjesztése a közgyűlésre. A közgyűlés vagy az elnökségi tagok határoznak a rendkívüli ülés időpontjáról és napirendjéről.
9. Az elnökség határozatképes, ha azon a tagok több mint fele (50%+1 fő) részt vesz. Az elnökség határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. A jegyzőkönyvet az elnökségi tagok írják alá. Az elnökség
döntéseiről határozatot hoz. Az elnökség döntéseit a Határozatok Könyvében bárki megtekintheti, és ezeket az elnökség az érintettekkel írásban közli. Az elnökség tevékenységéről
éves beszámoló készít, melyet a közgyűlés határozatával elfogad.
10. Az elnökséget az egyesület elnöke évente négyszer, illetve minden olyan esetben, ha olyan
kérdésben szükséges döntést hozni, amely az elnökség hatáskörébe tartozik, köteles összehívni. Az elnökséget írásban, elektronikusan, igazolható módon, az elnökségi ülés időpontjáról 8 nappal az ülés előtt értesíteni kell, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az elnökségi ülés nyilvános.
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11. Az elnök feladatai különösen
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

az egyesületet az elnök önállóan képviseli,
kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol,
kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait,
vezeti az egyesület tagnyilvántartását,
vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet.
Az egyesület egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el.

12. Az elnöknek az intézkedéseit a közgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően kell
megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban.
13. Az elnököt akadályozatása esetén az alelnök helyettesíti. Ha az elnök megbízatása bármely
okból megszűnik, az elnökséget bármely elnökségi tag összehívhatja.
VII. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
1. A felügyelő bizottság a közgyűlés által három évre választott háromfős testület. Elnökét a
közgyűlés választja 2/3-os szótöbbséggel. Tagjai újraválaszthatók. Felügyelőbizottsági taggá
az választható, aki megfelel a Ptk. 3:26. § (2) bekezdése szerinti szabályoknak.
2. A felügyelő bizottság ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
3. A felügyelő bizottság tagja az egyesület közgyűlésének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
4. A felügyelő bizottság köteles a közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a.)

az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a közgyűlés döntését teszi szükségessé;

b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
5. A közgyűlést a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
6. Ha a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó szervezetet.
7. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, aki
a.)

az egyesület elnöke vagy az elnökség tagja,
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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 vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

d.) az a.)-c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
8. A felügyelő bizottság évente egyszer ülésezik. Az üléseket a bizottság elnöke hívja össze két
héttel az ülés előtt a napirendi pontok pontos megjelölésével írásban. A bizottság által maguk
közül választott tag készít az ülésről írásos jegyzőkönyvet, amelyet mindannyian aláírnak. Az
ülés akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel
titkos szavazással hozza.
9. A felügyelő bizottság évente köteles beszámolni munkájáról a közgyűlésnek, melyet az határozatával elfogad.
VIII. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA
1. A közgyűlésnek és az elnökségnek a döntéseit a Határozatok Könyve tartalmazza, melyből
kitűnik a döntések tartalma, időpontja, hatálya és a döntést támogatók és ellenzők száma. A
Határozatok Könyvét az Egyesület titkára szerkeszti. A közgyűlés és az elnökség döntéseit az
érintettekkel írásban közli a titkár, és azokat az egyesület honlapján hirdetményként közzéteszi.
2. Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba, ha a jogszabály másként nem rendelkezik,
az elnökség engedélyével bárki betekinthet. Az éves beszámolóba, beszámolói közlésbe bárki
betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.
3. A közhasznú szolgáltatások pályázatok útján bárki által igénybe vehetők. A titkár a pályázati
kiírásokról szóló hirdetményt az egyesület honlapján kihirdeti, ahol azt bárki megtekintheti.
A pályázatok elbírálása az Elnökség feladata, a pályázat eredményét hirdetményként közzéteszi az egyesület honlapján.
4. Az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdaságivállalkozási tevékenységet végezhet. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet
csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenységek megvalósítását nem veszélyeztetve végez; gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel,
azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
5. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Működésének anyagi forrásai:
a.) Tagsági díj, melynek mértékét az elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg.
b.) Jogi- és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai.
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c.)

Az egyesületi célok elérésének érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből származó
saját bevétel. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a
létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.
d.) Pályázatokból származó bevétel.
6. Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel.
7. A bankszámla feletti rendelkezésre az elnök jogosult.
8. A szabályszerű pénz- és vagyonkezelésért az elnök, a titkár és az alelnök tartozik felelősséggel.
IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. Az Egyesület megszűnik,
a.)

ha feloszlatását vagy más egyesülettel való összeolvadását a közgyűlés minősített szótöbbséggel kimondja,
b.) ha az arra jogosult szerv feloszlatja, ill. megszűnését megállapítja.
X.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az alábbi személyek jogosultak arra, hogy az Egyesület előnyomott, nyomtatott vagy írott
neve alá a saját nevüket aláírják és ezzel az Egyesületet jogosítsák és kötelezzék:
a.)

A mindenkori elnökségi tagok külön-külön az általuk vállalt feladatokat érintő kérdésekben önállóan írhatnak alá; az egyesület elnökének aláírási joga önálló és általános.

b.) Az egyesület elnökének akadályoztatása esetén az alelnök, a titkár, vagy az elnök által
megbízott egyesületi tag járhat el.
2. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak
keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.
Az alapszabály elfogadásának
Helye: Báta, Fő utca 306.
Ideje: 2014. május 11.
Az alapszabály aláírójának
Neve: Viliminé dr. Kápolnás Mária
Címe: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 20.
Az alapszabály aláírásának helye: Báta, Fő utca 306.
Az alapszabály aláírásának ideje: 2014. május 12.
…………………………………………….
elnök
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MELLÉKLET
Az egyesületi tagdíj mértéke a 2001. augusztus 19-i alakuló közgyűlés határozata szerint:
Alapító és rendes tag tagdíja:
Magánszemély:
3000.-Ft/év
Jogi személy:
3000.-Ft/év
Pártoló tagdíj minimuma:
10.000.-Ft/év
Nyugdíjas, munkanélküli és diák egyesületi tag a mindenkori megállapított tagdíj felét fizeti.
Báta, 2001. augusztus 19.
ZÁRADÉK
A 2001. augusztus 19-én elfogadott alapszabályt a 2001. szeptember 9-i módosításokkal egységes
szerkezetben Bátán az Általános Művelődési Központban tartott rendkívüli közgyűlés elfogadta, és
azonnal hatályba helyezte.
ZÁRADÉK
A 2001. szeptember 9-i módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott alapszabályt a 2004. február 21. rendes közgyűlés módosította, egységes szerkezetbe foglalta és azonnal hatályba helyezte.
ZÁRADÉK
A 2001. szeptember 9-i módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott alapszabályt a 2004. február 21. rendes közgyűlés módosította, egységes szerkezetbe foglalta és azonnal hatályba helyezte.
Az alapszabályt a 2005. április 10-i rendes közgyűlés módosította, egységes szerkezetbe foglalta és
azonnal hatályba helyezte.
ZÁRADÉK
A 2001. szeptember 9-i módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott alapszabályt a 2004. február 21. rendes közgyűlés módosította, egységes szerkezetbe foglalta és azonnal hatályba helyezte.
Az alapszabályt a 2005. április 10-i rendes közgyűlés módosította, egységes szerkezetbe foglalta és
azonnal hatályba helyezte. Az alapszabályt a 2014. évi május 11-i rendes közgyűlés módosította,
egységes szerkezetbe foglalta és azonnal hatályba helyezte.
ZÁRADÉK
A 2001. szeptember 9-i módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott alapszabályt a 2004. február 21. rendes közgyűlés módosította, egységes szerkezetbe foglalta és azonnal hatályba helyezte.
Az alapszabályt a 2005. április 10-i rendes közgyűlés módosította, egységes szerkezetbe foglalta és
azonnal hatályba helyezte. Az alapszabályt a 2014. évi május 11-i rendes közgyűlés módosította,
egységes szerkezetbe foglalta és azonnal hatályba helyezte. Az alapszabályt a 2014. évi július 6-i
rendkívüli közgyűlés módosította, egységes szerkezetbe foglalta és azonnal hatályba helyezte.
Báta, 2014. július 6.

…………………………………………….
elnök
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