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PREAMBULUM

A  Szőlősgyöröki „Csodaláng” Egyesület  2017. június  …..-i alakuló közgyűlése 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 alapján az alábbi Alapszabályt
fogadta el.

I. fejezet

Általános rendelkezések

1.§

(1) Az Egyesület neve: Szőlősgyöröki „Csodaláng” Egyesület

(2) Az Egyesület székhelye: 8692  Szőlősgyörök, Iskola utca  1. szám 

(3) Az Egyesület működési területe: Magyarország

(4) Az Egyesület jogállása, jellege: Az Egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott
céljainak folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. Az
Egyesület szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá közvetlen
politikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési és önkormányzati képviselőjelölteket nem állít és
nem támogat. Az Egyesület a céljai megvalósítása során tevékenységét nyereség- és vagyonszerzési
cél nélkül végzi. 

      ( 5) Az  Egyesület  jogi személy, amely  a nyilvántartásba vétellel jön létre. 

Az Egyesület célja, tevékenységei

2.§

(1) Az Egyesület céljai:
 A  Dél-Balatoni Gárdonyi Géza  Evangélikus Általános Iskola  működésének támogatása. 
 Erkölcsi és anyagi támogatást nyújtani az intézmény hátrányos helyzetű tehetséges tanulóinak 
 Az iskola eszközállományának  bővítésével hozzájárulni az oktatás-nevelés hatékonyságához
 A tanulók szabadidős tevékenységének hasznos eltöltése érdekében udvari játékok, eszközök 

biztosítása 
 Tanulmányi és sportversenyeken való részvét támogatása 
 Kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása 
 Hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása 
 Kapcsolattartás az intézmény volt diákjaival 
 Kiállítások és kulturális rendezvények támogatása 
 Kapcsolattartás más intézményekkel és egyesületekkel tapasztalatcsere céljából 
 Pályázatok figyelése. Segítségnyújtás a szakirányú pályázatok elkészítéséhez. 

(2) Az  Egyesület  céljának  megvalósítása  érdekében  együttműködik  minden  állami,  társadalmi  és
gazdálkodó szervezettel, más hazai és külföldi egyesülettel, szervezettel és szövetséggel, amelyek
segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

(3) Az Egyesület  a céljai  megvalósításával  közvetlenül  összefüggő gazdasági  tevékenység végzésére
jogosult. ( rendezvények,  tanfolyamok  szervezése ) 
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II. fejezet

A tagok jogállása, a tagsági jogviszony keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, 
valamint a tagsági jogviszony megszűnése, pártoló tagság

A tagok jogállása

3.§

(1) Az Egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. Az Egyesület tagjait egyenlő
jogok illetik meg, és egyenlő kötelezettségek terhelik. 

(2) A  tag  a  tagsági  jogait  személyesen  gyakorolhatja.  A  tag  tagsági  jogait  akkor  gyakorolhatja
képviselőn keresztül, ha azt az alapszabály lehetővé teszi. A tagsági jogok forgalomképtelenek és
nem örökölhetők.

(3) A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

       (4) Az Egyesület biztosítja a  pártoló tag és tiszteletbeli  tagság  intézményét. A pártoló tag és  a 
            tiszteletbeli tag  az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási  joggal vehet részt, vezető 
            tisztségviselővé  nem választhatók.  A pártfogó tag az egyesület tevékenységében csak 
            vagyoni hozzájárulással  vehet részt,  a tiszteletbeli  tagot  az egyesület tagjai választják  e tagságra. 

A tagsági jogviszony keletkezése

4.§

(1) Az Egyesületi  tagság az alapításkor az egyesület  nyilvántartásba vételével,  az alapítást  követően
pedig  a  belépési  kérelemnek  a  közgyűlés  általi  elfogadásával  jön  létre.  A  tagok  személyére
vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

(2) Az Egyesületnek tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel
nem  rendelkező  szervezet,  aki  belépési  kérelmében  nyilatkozik  arról,  hogy  az  Egyesület
Alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal az Egyesület céljainak
megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. 

(3) Az  Egyesületbe  tagként  jelentkező  a  belépési  kérelmét  az  Egyesület  Elnökének  nyújtja  be.
Felvételéről  az  Elnök előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt  a  kérelem benyújtását  követően a
soron  következő  közgyűlésen.  A Közgyűlés  a  tagfelvétel  tárgyában  hozott  határozatát  ajánlott
tértivevényes  levéllel,  vagy írásban az  átvételt  igazolható  módon a  döntéshozataltól  számított  8
napon  belül  közli  az  érintettel.  A  tagsági  viszony  a  tag  felvétele  esetén  a  Közgyűlés
határozathozatalának  napjával  kezdődik.  Amennyiben  a  Közgyűlés  a  jelentkezőt  elutasítja,  a
Közgyűlés határozatával szemben, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül keresettel lehet
fordulni az egyesület székhelye szerint illetékes törvényszékhez. 

A tagok jogai

5.§

(1) Az Egyesület tagja
 jogosult a jogszabályok, az Alapszabály, a Közgyűlés határozatainak megtartásával az Egyesület

tevékenységében közreműködni,
 részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak

meghozatalában,  észrevételeket,  javaslatokat  tehet,  véleményt  nyilváníthat  az  Egyesület
működésével kapcsolatban;

-3-



 minden  tag  azonos  szavazati  joggal  rendelkezik,  szavazati  jogát  személyesen  vagy
meghatalmazottja útján gyakorolhatja,

 az Egyesület tisztségviselőinek választásán minden tag választó és választható, ha megfele l a
Ptk.-ban és a Civil törvényben meghatározott kritériumoknak,

 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 és az Elnökség napirendi pontjaira;
 az  Egyesület  irataiba  betekinthet,  azokról  a  személyiségi  jogok  és  gazdasági  érdekek

figyelembevétele mellett másolatot készíthet,
 a testületi szervek vezetőitől, tisztségviselőktől tájékoztatást kérhet,
 az Egyesület tagjai köréből indok megjelölése nélkül bármikor kiléphet.

A tagok kötelezettségei

6.§

(1) Az Egyesület tagjának a kötelessége az egyesületekre vonatkozó jogszabályokat, az alapszabályt, a
közgyűlési határozatokat megismerni, megtartani.

(2) Az Egyesület tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően köteles:

 az Egyesület szervezeti életében, a vagyonának a védelmében és gyarapításában részt venni,
 az  Alapszabályban  előírt,  a  Közgyűlés  által  meghatározott  egyesületi  célok  és  feladatok

megvalósításában részt venni,
 a Közgyűlés által megállapított tagdíjat tárgyév május 30. napjáig befizetni,
 az alapítást  követően jelentkező új  tag a  felvételét  követő 30.  banki  napon belül  köteles  az

Egyesület pénztárába befizetni, vagy bankszámlájára átutalni a felvételekor a Közgyűlés által
meghatározott tagdíjat, a vagyoni hozzájárulást,

 az  Egyesület  erkölcsi  támogatása,  a  kívülálló  tárgyilagos  tájékoztatása  annak  jellegéről  és
feladatáról.

A tagsági jogviszony megszűnése

7.§

(1) A tagsági jogviszony megszűnik:
 a tag kilépésével
 a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával
 a tag kizárásával
 a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével
 az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével, illetve bíróság általi feloszlatásával.


8. §

(1) A tag  az  Egyesületből  bármikor,  indokolás  nélkül  kiléphet.  A tagnak  a  kilépési  szándékát  az
Egyesület Elnökéhez írásban kell bejelenteni, és az írásbeli bejelentés napján szűnik meg a kilépő tag
tagsági viszonya. A kilépőnek a pénzügyi kötelezettségeivel a határnapra el kell számolnia. A kilépő
tag a befizetéseit nem követelheti vissza.
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9.§

(1) Ha  a  tag  az  alapszabályban  meghatározott  feltételeknek  nem felel  meg,  az  egyesület  a  tagsági
jogviszonyt  30  (harminc)  napos  határidővel  írásban  felmondhatja.  A felmondásról  az  egyesület
közgyűlése dönt. Ilyen eset például, ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének önhibájából, írásbeli
felszólítás ellenére sem tesz eleget. A felmondást kimondó határozat ellen – annak kézhezvételétől
számított 30 (harminc) napon belül – az egyesület székhelye szerint illetékes törvényszék előtt lehet
keresettel élni.

10. §

(1) A tagnak  jogszabályt,  az  egyesület  alapszabályát  vagy  közgyűlési  határozatát  súlyosan  vagy
ismételten sértő magatartása  esetén  a  közgyűlés  – bármely egyesületi  tag  vagy egyesületi  szerv
kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.

(2) A kizárás tárgyában tartott közgyűlésről az érintettet tértivevényes levélben vagy írásban, az átvételt
igazolható módon kell  értesíteni, úgy, hogy az érintett az értesítést legalább az ülést megelőző 8
nappal korábban kézhez vegye.

(3) A kizárás tárgyában tartott közgyűlés az érintett távollétében megtartható, ha az érintett értesítése
szabályszerű volt, és az érintett előzetesen, írásban, alapos okkal távolmaradását nem mentette ki,
vagy írásban kérte az ülés távollétében való megtartását.

(4) Az érintett a kizárással kapcsolatos védekezését a kizárás tárgyában tartott közgyűlésen szóban, vagy
legkésőbb az ülés időpontjáig írásban terjesztheti elő. 

(5) A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak
tartalmaznia  kell  a  kizárás  alapjául  szolgáló  tényeket  és  bizonyítékokat,  továbbá  a  jogorvoslat
lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal a  döntéshozataltól számított 8 napon
belül tértivevényes  küldeményben,  vagy  írásban  az  átvételt  igazolható  módon  kell  közölni.  A
Közgyűlés által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a határozat kézhezvételét követő 30
napon belül az illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért. 

(6) A kizárt  tag  tagsági  viszonya  a  kizárásról  rendelkező közgyűlési  határozat  jogerőre  emelkedése
napján szűnik meg.

11. §

(1) Az Elnökség törli a nyilvántartásból azt a tagot:
 aki meghalt; a tagsági viszonya a halál napján szűnik meg,
 amely megszűnt, a tagsági viszonya a megszűnésének napján szűnik meg,
 aki kilépett; a tagsági viszony a kilépés napján szűnik meg.

(2) A törlés tárgyában hozott elnökségi döntés deklaratív aktus.

Pártoló tagság

12.§

(1) Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag
támogatja az Egyesület működését.
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(2) A pártoló tag  az egyesület  tevékenységében  csak  vagyoni hozzájárulással  vesz részt. 

(3) A  pártoló  tag  az  egyesület  szerveinek  ülésén  tanácskozási  joggal  vehet  részt  és  vezető
tisztségviselővé nem választható,  szavazati  joga nincs.  A tagfelvétel  a rendes tagokra vonatkozó
szabályok szerint történik. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

III. fejezet 

Az Egyesület szervei

13.§

(1) Az Egyesület szervei:
 Közgyűlés
 Elnökség

A Közgyűlés

A Közgyűlés összehívása, a napirend kiegészítése

14.§

(1) A Közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve, amelyet a tagok összessége alkotja.  A Közgyűlést
évente legalább egyszer össze kell  hívni  a hely,  az időpont és a napirendi  pontok közlésével.  A
tagnyilvántartásban  szereplő  tagok  részére  postai  vagy  elektronikus  úton  meghívót  kell  küldeni
legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt. 

(2) 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
az  eredeti  napirenden  szereplő  ügyekben  a  jelenlevők  számától  függetlenül  határozatképes.  A
megismételt  közgyűlést  az  eredeti  –  határozatképtelenség  miatt  elmaradt  –  közgyűlés  időpontját
követő  legfeljebb  30  napon  belüli  időpontra  kell  összehívni.  Az  eredeti  közgyűlésre  szóló
meghívóban  a  tagokat  tájékoztatni  kell  távolmaradásuk  következményeiről,  arról,  hogy  a
megismételt  közgyűlés  a  megjelentek  számára  tekintet  nélkül  határozatképes  lesz  az  eredeti
napirenden szereplő kérdésekkel. A megismételt közgyűlés a minősített többséghez kötött kérdésben
nem dönthet, ha főszabály szerint nem lenne határozatképes.

(4) A Közgyűlés összehívása az Elnökség feladata. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított öt
napon belül  a  tagok és  az  egyesület  szervei  a  közgyűlést  összehívó  szervtől  vagy személytől  a
napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az
Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt vagy
azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön
dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

(5) A Közgyűlés  ülésén  a  szabályszerűen  közölt  napirenden  szereplő  kérdésben  hozható  határozat,
kivéve,  ha  valamennyi  részvételre  jogosult  jelen  van  és  a  napirenden  nem  szereplő  kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

(6) A Közgyűlést az Elnökség 30 napon belül köteles összehívni:

 ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
 ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
 ha a felügyeleti szerv a Közgyűlés összehívását elrendeli.
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(7) Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
 az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
 az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
 az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

(8) A (7)  bekezdés  alapján  összehívott  közgyűlésen  a  tagok  kötelesek  az  összehívásra  okot  adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

A Közgyűlés hatásköre

15.§

(1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 az alapszabály módosítása;
 az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 az éves költségvetés elfogadása;
 a tagdíj mértékének, megfizetése módjának megállapítása; 
 az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló

jelentésének – elfogadása;
 a  vezető  tisztségviselő  feletti  munkáltatói  jogok  gyakorlása,  ha  a  vezető  tisztségviselő  az

egyesülettel munkaviszonyban áll;
 az  olyan  szerződés  megkötésének  jóváhagyása,  amelyet  az  egyesület  saját  tagjával,  vezető

tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt;
 a  jelenlegi  és  korábbi  egyesületi  tagok,  a  vezető  tisztségviselők  elleni  kártérítési  igények

érvényesítéséről való döntés;
 végelszámoló kijelölése.

Határozatképesség, határozathozatal

16.§

(1) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok teljes tagságának több mint a fele jelen van. Ha a
közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő
ügyekben a jelenlevők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlés a minősített
többséghez kötött kérdésben nem dönthet, ha főszabály szerint nem lenne határozatképes.

(2) A Közgyűlés a határozatait  egyszerű szótöbbséggel,  nyílt  szavazással  hozza.  Minden tagnak egy
szavazata van. Szavazni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. Szavazategyenlőség esetén
döntéshozatal nincs.

(3) A jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges:
 az Alapszabály módosításához,
 tag kizárásához.

(4) A szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges:
 az Egyesület céljainak módosításához,
 más Egyesülettel történő egyesülésének, vagy szétválásának kimondásához;
 az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez.
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(5) A  tisztségviselők  megválasztása  titkos  szavazással  történik.  Ettől  a  Közgyűlés  egyszerű
szótöbbséggel hozott döntése alapján eltérni csak abban az esetben lehet, ha adott tisztségre, vagy
kieső tisztségviselő helyére választandó új tisztségviselő személyére egy jelölt van és az a nyilvános
szavazáshoz hozzájárul. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok
több mint felét megszerezte.

(6) 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 győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. 

(7) A titkos szavazás lebonyolítására 3 tagú Szavazatszámláló Bizottságot kell választani. A Közgyűlés a
Szavazatszámláló Bizottság tagjait  nyílt  szavazással választja meg. A Szavazatszámláló Bizottság
tagja a legtöbb szavazatot kapott három személy lesz.

(8) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az,
 aki  vagy akinek közeli  hozzátartozója  a határozat  alapján kötelezettség vagy felelősség alól

mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt,

 akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 
 aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 
 akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja,
 aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy
 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

(9) Ha  egy  tag  valamely  ügyben  nem  szavazhat,  őt  az  adott  határozat  meghozatalánál  a
határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.

Jegyzőkönyvvezetés

17.§

(1) A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia
 kell 

1. az ülés pontos helyét, idejét, a megjelent tagok nevét (jelenléti ív formájában),
2. az ülés napirendjét,
3. az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban elhangzott hozzászólások lényegét,
4. a szavazás nyílt, vagy titkos jellegét,
5.  a határozatokat, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges azok személyét), a döntés
hatályát,
6. keltezést,  minden oldalán aláírást (jegyzőkönyvvezető, levezető elnök, a jegyzőkönyvet hitelesítő 2 fő
közgyűlés által választott tag).

(2) Az Egyesület elnöke köteles a jegyzőkönyveket időrendben lefűzve nyilvántartani.

A közgyűlés ülésének nyilvánossága, 
a közgyűlési határozatok közlésének módja

18.§

(1) A Közgyűlés  ülései  nem  nyilvánosak,  azon  a  tagokon  és  az  ügyvezetésen  kívül  a  közgyűlés
összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján
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(2)  tanácskozási  joggal  rendelkező személyek vehetnek részt.  A Közgyűlés üléseit  az Elnök vezeti,
akadályoztatása esetén a levezető elnök személyét a közgyűlés nyílt szavazással választja meg. Több
jelölt esetén a levezető elnök a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.

(3) A Közgyűlésre  szóló meghívót  és  a  döntéseket  tartalmazó jegyzőkönyvet  ki  kell  függeszteni  az
Egyesület irodájának faliújságára, illetve elérhetővé kell tenni az Egyesület honlapján. A tagoknak
ezen felül betekintési joguk van.

(4) Az  Egyesület  elnöke  a  közgyűlés  által  hozott  olyan  határozatokat,  amelyek  bármely  tagra
vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt érinthet, a döntés
meghozatalától számított 15 napon belül, írásban, tértivevényes  postai küldeményként feladva, az
érintettnek is megküldi.

Az Elnökség

Az Elnökség összehívása, határozatképesség, határozathozatal

19.§

(1) Az Elnökség öt tagból áll. Az Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából öt
éves időtartamra. 

(2) Az Elnökség gondoskodik az Egyesület folyamatos működéséről. A közgyűlések közötti időben az
elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Az
Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja
össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább hét nappal az
ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. (Írásbeli
értesítésnek minősül az e-mail útján megküldött levél is.)

(3) Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 3 elnökségi tag jelen van. Az Elnökség
határozatait  a  jelenlévők  egyszerű  szótöbbségével  hozza,  szavazategyenlőség  esetén  nincs
döntéshozatal. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze
kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek,
ha azokon legalább 3 elnökségi tag jelen van. 

Az Elnökség feladata és hatásköre

20.§

(1) Az Elnökség feladata és hatásköre:

 a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő
szervező tevékenység;

 az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, a
költségvetés, az éves beszámoló elkészítése és Közgyűlés elé terjesztése,

 dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetve amit
a Közgyűlés hatáskörébe delegál,

 két közgyűlés közötti időszakban ellátja az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat,
és  általános  végrehajtó  szervként  működik,  amelyről  a  soron  következő  Közgyűlésen  köteles
beszámolni,
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 az Egyesület működőképességének fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők
érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.

(2) Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.

Jegyzőkönyvvezetés

21.§

(1) Az Elnökség üléseinek dokumentálására a Közgyűlésre vonatkozó rendelkezések (17.§) irányadók,
azzal, hogy a jegyzőkönyvet a levezető elnök, és egy a határozathozatalban részt vett elnökségi tag
írja alá.

IV. fejezet

Az Egyesület tisztségviselői

Elnök
22.§

(1) Az Elnök az Egyesület  vezetője.  Az  Elnök az Egyesületet  önállóan  képviseli.  Az  Elnököt   az
Elnökség választja meg  a tagjai közül.  

(2) Az Elnök jogai és kötelességei:
 Az Egyesület tevékenységének irányítása;
 A Közgyűlés összehívása, vezetése, a közgyűlési határozatok ellenjegyzése;
 A Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának
 Irányítása és ellenőrzése;
 Kapcsolattartás más társadalmi és érdek-képviseleti szervezetekkel;
 Az Elnökség munkájának irányítása;
 Az Elnökség üléseinek összehívása, vezetése;
 Az Egyesületet képviselete;
 Az ügyintéző apparátus vezetése;
 Az Egyesület gazdálkodásának irányítása;
 Pályázatok figyelése, figyelemfelhívás az egyesület felé;
 Utalványozási jog gyakorlása;
 Önálló aláírási joga van, önállóan jogosult rendelkezni az egyesület bankszámlája felett önállóan

rendelkezik,   kivéve   a  10.000-  Ft   összeget   meghaladó  megbízásokat,  mely  esetben   a
rendelkezési  jogot   az  egyesület pénztárosával  közösen gyakorolja 

 Kezeli a szervezet iratait;
 Szervezi a sajtó- és reklámkapcsolatot
 Biztosítja az egyesületi tagok részére az iratbetekintést és felvilágosítást
 Minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

(3) Az Egyesület  elnöke a tagok részére köteles  az  Egyesületre  vonatkozóan felvilágosítást  adni,  és
számukra  az  iratokba  és  nyilvántartásokba  való  betekintést  biztosítani;  a  felvilágosítást  és  az
iratbetekintést  a  jogosult  által  tett  írásbeli  titoktartási  nyilatkozat  tételéhez  kötheti.  Az  Elnök
megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a jogi személy üzleti titkát

-10-



sértené,  ha  a  felvilágosítást  kérő  a  jogát  visszaélésszerűen  gyakorolja,  vagy  felhívás  ellenére  nem tesz
titoktartási nyilatkozatot.  Ha a felvilágosítást  kérő a felvilágosítás megtagadását  indokolatlannak tartja,  a
nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.

(4) Az Egyesület elnökhelyettese:
 Az Elnök akadályoztatása esetén, teljes jogkörrel helyettesíti az Elnököt. 
 Az Elnök 3 hónapon túli akadályoztatása esetén az Elnököt a Közgyűlés felhatalmazásával 

helyettesíti.

(5) Az Egyesület titkára:
 Előkészíti a közgyűlés és az elnökség üléseit
 Kezeli a szervezet iratait
 Szervezi a sajtó- és reklámkapcsolatot

(6) Az Egyesület pénztárosa:
 Gondoskodik a tagdíjak beszedéséről,
 Kapcsolatot tart a számlavezető bankkal,  10.000 Ft  összeget  meghaladó banki  megbízások

esetében  az Egyesület  Elnökével  közösen  rendelkeznek  a  bankszámla felett 
 Gondoskodik az egyesület pénzügyi beszámolóinak előkészítéséről,

(6) Az Egyesület programfelelősének feladatai:
 pályázatok figyelése, figyelemfelhívás az egyesület felé;
 Kapcsolattartás,  koordinátori  feladatok  ellátása  az  egyházi  iskolákkal   és  egyesületekkel,a

Magyarországi  Evangélikus Egyházzal.  Közös programok szervezése .


Az Elnökség első megválasztott tagjai
23.§

 elnök: Gárdos zoltánné
 elnökhelyettes: Fritz Péter
 pénztáros: Kristinusné Jancsik Éva
 programfelelős: Somogyiné Horváth Erika
 titkár: Tömöri Anita

24.§

(1) A vezető tisztségviselő az ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Vezető tisztségviselő az
a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben
nem korlátozták.

(2) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

(3) Nem  lehet  vezető  tisztségviselő  az,  akit  e  foglalkozástól  jogerősen  eltiltottak.  Akit  valamely
foglalkozástól  jogerős  bírói  ítélettel  eltiltottak,  az  eltiltás  hatálya  alatt  az  ítéletben  megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

(4) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
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25.§

(1) A vezető tisztségviselői megbízás megszűnik: a megbízás időtartamának lejártával, a tisztségviselő
halálával,  a  tisztségviselő  visszahívásával,  kizáró  ok,  összeférhetetlenség  esetén,  illetve  a
megbízásról  való lemondással,  a  vezető tisztségviselő cselekvőképességének e  tisztség betöltését
érintő korlátozásával.

(2) A Közgyűlés  a  vezető  tisztségviselőt  bármikor  visszahívhatja,  a  visszahívást  a  közgyűlés   -  a
levezető  elnök  útján  –  indokolni   köteles.   Az  érintett  tag  vezető  tisztségviselői  megbízása  a
visszahívásról rendelkező közgyűlési határozat meghozatalával egyidejűleg megszűnik. 

(3) A vezető  tisztségviselő  megbízatásáról  az  egyesülethez  címzett,  az  Elnökséghez,  vagy  a
Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.  A lemondást nem kell megindokolni.  Ha
az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével
vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik
hatályossá.

(4) Az  egyesület  vezető  tisztségviselői  a  tevékenységüket  ellenszolgáltatás  nélkül  végzik,  indokolt
költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. 

V. fejezet

Az Egyesület vagyona és gazdálkodása
26.§

(1) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. Az Egyesület
gazdálkodásáról az Elnökség jelentést (beszámoló) készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés
elé terjeszt.

(2) A Közgyűlés  köteles  megtárgyalni  az  éves  pénzügyi  tervet,  illetve  az  előző  éves  pénzügyi  terv
teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. 

(3) Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
 tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg;
 magán és jogi személyek támogatásai;
 az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
 rendezvény bevétel;
 pályázattal elnyert támogatás;
 egyéb bevételek.

(4) Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület
tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.

(5) Az  Egyesület  az  alapszabályban meghatározott  alapcél  szerinti  tevékenységet  folytathat  és  célja
megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is
végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.

(6) Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti
az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.

(7) Az  Egyesület  vállalkozási  tevékenységéből  származó  bevételének  megállapítását  a  társadalmi
szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. Az Egyesület
pénzeszközeit számlán kezeli.
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(8)

Nyilvántartási  szabályok:  Az  Egyesület  vagyonát  a  hatályos  pénzügyi  jogszabályok  alapján  kell
nyilvántartani, illetve bizonylatolni. A nyilvántartásokra, könyvelésre a társadalmi szervezetekre vonatkozó
könyvvezetési  szabályokat  kell  alkalmazni.  Az  Egyesületnek  a  cél  szerinti  tevékenységéből,  illetve
vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

(4) Az  Egyesület  beszámolója:  Az  Egyesület  elnöke  évente  beszámol  a  közgyűlésnek  az  Elnökség
tevékenységéről.  Az  Elnökség  a  következő  évre  szóló  költségvetés-tervezetet  valamint  az  éves
beszámolót  írásban  terjeszti  a  közgyűlés  elé.  A közgyűlés  az  éves  beszámoló  jóváhagyásáról
egyszerű szótöbbséggel határoz. 

VI. fejezet

Az Egyesület megszűnése 

27.§

(1) Az Egyesület megszűnik, ha:
 más egyesülettel egyesül, vagy egyesületekre szétválik,
 az Egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és

új célt nem határoztak meg,
 az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,
 a Közgyűlés az Egyesület jogutód nélküli megszüntetéséről határoz,
 a bíróság az Egyesületet feloszlatja
 az arra jogosult szerv megszünteti.

(2) Az egyesület jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha az egyesület nem fizetésképtelen, és a
Civil törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz - végelszámolás lefolytatásának van helye. 

(3) Ha a Közgyűlés határoz az egyesület jogutód nélküli megszűnéséről vagy határozatban megállapítja,
hogy  az  egyesület  megszűnt,  egyúttal  határoz  a  végelszámolás  elrendeléséről,  megállapítja  a
végelszámolás  kezdő  időpontját  és  megválasztja  a  végelszámolót,  illetve  rendelkezik  a  civil
szervezet vagyoni részesedésével működő jogalanyok, valamint a részvételével működő alapítvány
vagy egyesület sorsáról is. Az egyesület végelszámolására a Civil törvény rendelkezései szerint kerül
sor.

(4) Az  egyesület  jogutód  nélküli  megszűnése  esetén  a  hitelezők  követeléseinek  kiegyenlítése  után
fennmaradó  vagyon  a  Balatonboglári  Evangélikus  Egyházközséget  illeti,  és  azt  Dél-Balatoni
Gárdonyi Géza  Evangélikus Általános Iskola működésének  támogatására kell fordítani.????  

(5) A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a
vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési
jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

VII. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

(1) Az Alapszabályban nem szabályozott feltételek tekintetében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
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(2)  működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény és  az  egyéb  vonatkozó
jogszabályokban  meghatározottak,  valamint  a  később  meghozandó  közgyűlési  határozatok  az
irányadóak.

(3) Ezen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
jogi személyekre vonatkozó általános rendelkezései, az egyesületekre vonatkozó speciális szabályai,
az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

(4) A Szőlősgyöröki „Csodaláng”  Egyesület Elnöke az Egyesület közgyűlésének 1/2017.( VI.....) számú
közgyűlési határozatai alapján elfogadott Alapszabályt jóváhagyólag írja alá.

Kelt: Szőlősgyörök, 2017.   június 16 napján 

Gárdos Zoltánné
Szőlősgyöröki  „Csodaláng” Egyesület Elnöke
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