VASI ÉRTÉKVÉDÕ ÉS ÉRTÉKTEREMTÕ EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
A VASI ÉRTÉKVÉDÕ ÉS ÉRTÉKTEREMTÕ EGYESÜLET alakuló közgyûlése az egyesülési jogról
szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése, illetõleg a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959.
évi IV. törvény 61. és következõ §-ai alapján, a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI.
törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az Egyesület alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:
1.§
Az Egyesület neve, székhelye és jogállása
(1) Az Egyesület neve: Vasi Értékvédõ és Értékteremtõ Egyesület
(2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 34. 1/7.
(3) Az Egyesület levelezési címe: 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 34. 1/7.
(4) Az Egyesület mûködési területe: nemzetközi
(5) Az Egyesület jogállása: jogi személy. közhasznú szervezet
(6) Az egyesület mûködésének idõtartama: határozatlan
(7) TEÁOR szerint besorolás: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

2. §
Az Egyesület célja
(1) Az Egyesület célja a kulturális, környezeti, természeti értékek megõrzésének, összegyûjtésének, rendszerezésének és terjesztésének támogatása.
(2) Az Egyesület által végzendõ közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) bekezdése
alapján:
1. egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
7. mûemlékvédelem,
8. természetvédelem, állatvédelem,
9. környezetvédelem,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység,
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
19. Euroatlanti integráció elõsegítése,
20. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe
vehetõ – szolgáltatások.

3. §
Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében végzett tevékenysége
(1) Az Egyesület tevékenysége:
a) Szabadon szerkeszthetõ és szabad tartalmú tudásgyûjtemények létrehozásának,
fenntartásának és fejlesztésének támogatása.
b) Az önkéntes közremûködõk segítése, a közremûködni szándékozók ösztönzése és
képzése.
c) Vas megye kulturális örökségének magyar- és idegen nyelvû bemutatásának
elõsegítése.
d) Az Egyesület céljainak megfelelõ együttmûködés más szervezetekkel.
e) Céljai megvalósítása érdekében az Egyesület végezhet egyéb tevékenységeket is,
mint papír és elektronikus kiadványok (könyv, DVD, tájékoztató füzet, egyéb kiadványok) megjelentetése, terjesztése.
f.) Információfeldolgozás és -szolgáltatás.
g.) Kiállítások, elõadások, konferenciák, táborok és egyéb rendezvények szervezése,
ezeken való részvétel.
(2) Az Egyesület, céljai megvalósítása és a megvalósítás gazdasági feltételeinek biztosítása
érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet
az Egyesület fõ 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.
(3) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez.
(4) Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekbõl – az eset összes körülményének mérlegelésével –
megállapítható, hogy a pályázatnak elõre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).
Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
(5) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kér és
nem fogad el, országgyûlési képviselõjelöltet, illetve megyei, fõvárosi önkormányzati
választáson jelöltet nem állít, és nem támogat, sem most, sem pedig a jövõben.
(6) Az Egyesület közhasznú tevékenységet folytat és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Ennek módja, hogy az Egyesület a
közhasznú tevékenységérõl, rendezvényeinek tervezett idõpontjáról folyamatos
tájékoztatást ad a honlapján és a székhelyén elhelyezett hirdetõtáblán.
4. §
Az Egyesület tagjai
(1) Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, akik az
Egyesület célkitûzéseit elfogadják. Az Egyesületnek csak rendes tagja lehet.

(2) Az Egyesületbe felvételt nyerhet az a természetes és jogi személy, aki az Alapszabályt a
benne foglalt célokkal együtt elfogadja és tagfelvételi kérelmét az elnökség jóváhagyja.
A felvételi kérelmet írásban, az Egyesület elnökségéhez kell benyújtani. A jelöltnek a
felvételi kérelemben nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az Egyesület alapszabályát
ismeri és elfogadja, és hogy a tagsági kötelezettségek teljesítését vállalja.
(3) A tag felvételére vonatkozó döntés az elnökség hatáskörébe tartozik, az elnökség a jelölt
kérelme alapján határozattal dönt. A tagsági jogviszony a kérelem elnökség által történõ
elfogadásával, az elfogadás idõpontjában jön létre.
(4) Az Egyesület tagjai az alapító tagok, valamint a késõbbiekben felvett új tagok.
(5) Az elnökség köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.
(6) Az egyesületi tagság megszûnik:
a) a tag kilépésével;
b) a tag kizárásával;
c) a tag törlésével;
d) a tag halálával;
e) jogi személy tag jogutód nélküli megszûnésével
f) az Egyesület megszûnésével.
(7) Kilépési szándékát a tag az elnökség részére írásban tett nyilatkozatával jelentheti be, amit
az elnökség minden vizsgálat és döntéshozatal nélkül tudomásul vesz. Ebben az esetben a tagsági jogviszony a bejelentés elnökséghez érkezésének idõpontjában szûnik meg.
(8) Az elnökség, tagjai legalább kétharmados szavazattöbbséggel hozott határozatával az
Egyesületbõl kizárhatja azt a tagot, aki az egyesületi tagságból eredõ valamely
kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi; ha az Egyesület céljával,
szellemiségével vagy alapszabályával össze nem egyeztethetõ magatartást tanúsít.
A kizárásra vonatkozó határozat ellen a tag a közgyûléshez fellebbezhet, a fellebbezést az
Egyesület postai címére írt levélben, az elnöknek címezve kell bejelenteni. A kizárásról
szóló határozat csak azt követõen hozható meg, hogy lehetõséget biztosítottak a
védekezésre és a mentõ vagy enyhítõ körülmények ismertetésére. A tagot írásbeli kizáró
határozattal foszthatják meg tagságától.
(9) A tag törlésére az elnökség döntése alapján kerül sor, ha az Egyesület elnökének írásbeli
felszólítása ellenére, hosszabb idõ óta (több mint egy év) nem fizet tagdíjat. Ebben az
esetben az elnök az egy év lejárta után még egyszer – 30 napos határidõ kitûzésével –felszólítja a tagot a tagdíj pótlására. Amennyiben a tag ekkor sem teljesít, az elnök a
következõ elnökségi ülés elé terjeszti a törlési javaslatot. Erre az elnökségi ülésre a tagot
meg kell hívni, s lehetõséget kell biztosítani a számára a tagdíjfizetési kötelezettség
elmaradásának megindoklására. Ha a tag az ülésen nem vesz részt, az indoklást írásban
is megteheti. Az elnökség ezt követõen többségi döntéssel hozza meg határozatát és
errõl írásban tájékoztatja a tagot. Az elnökség döntése ellen a tag a közgyûléshez
nyújthat be 30 napon belül fellebbezést, melynek alapján a legközelebbi közgyûlés dönt
a kizárásról. A törlés idõpontjának az elnökségi, illetve – fellebbezés esetén - a közgyûlési
döntés idõpontja tekintendõ.

5. §
Tagsági jogok és kötelezettségek
(1) Az Egyesület valamennyi tagja egyenlõ jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.
A tagok jogaikat csak személyesen, jogi személyiségi tagok írásbeli meghatalmazottjuk
által gyakorolhatják.
(2) Az Egyesület tagja jogosult:
a) a közgyûlésen részt venni, véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni és szavazni;
b) az Egyesület határozatait megismerni, az Egyesülettõl tájékoztatást kapni;
c) az Egyesület rendezvényein részt venni, egyes kérdések megvitatását
kezdeményezni;
d) az Egyesület által nyújtott kedvezményekben részesülni;
e) az Egyesületben tisztséget viselni. 18 év alatti személy csak az életkorának
megfelelõ tisztségekre választható, de nem választható olyan tisztségekbe, ahol
jognyilatkozatot kell tennie;
f) a vezetõ tisztségviselõk választásán részt venni.
(3) Az Egyesület tagja köteles:
a) az Egyesület alapszabályát, belsõ szabályzatainak rendelkezéseit, az Egyesület
szerveinek határozatait megtartani;
b) önként vállalt feladatait teljesíteni, az Egyesület célkitûzéseinek megvalósítását a
tõle elvárható módon elõsegíteni;
c) az éves tagdíjat késedelem nélkül befizetni.

6. §
Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok
(1) Az Egyesület legfõbb szerve a közgyûlés. Az Egyesület ügyvivõ és képviseleti teendõit,
illetve a napi ügyviteli feladatokat az elnökség látja el. Az Egyesület vezetõ tisztségviselõi:
az elnök, az alelnök éa a titkár.
(2) Az Egyesület. mint közhasznú szervezet éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja
meg, ezért az 1997. évi CLVI. törvényben megjelölt felügyelõ szerv létrehozása nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, a Közgyûlés gondoskodik az alapszabály megfelelõ módosításáról és felügyelõ szerv megválasztásáról
(3) Az Egyesület elnökségének tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
a) magyar állampolgár,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási
engedéllyel rendelkezik.

(4) A közgyûlés és 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 felelõsség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minõsül elõnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az
Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak
megfelelõ cél szerinti juttatás.
(5) Valamely közhasznú szervezet megszûntét követõ két évig nem lehet az Egyesület vezetõ
tisztségviselõje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy évig – vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetõ tisztségviselõ, illetve az ennek
jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoztatni
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

7. §
A közgyûlés
(1) Az Egyesület legfõbb szerve a közgyûlés, mely a tagok összessége. A gyûlésen minden
tagot egy szavazat illet meg. A közgyûlést legalább évente egy alkalommal össze kell hívni.
Az elnökség határozata alapján a közgyûlés máskor is összehívható. A közgyûlést össze
kell hívni, ha azt a tagok legalább egyharmada az összehívás okának és céljának megjelölésével írásban kéri, valamint ha a bíróság elrendeli.
(2) A közgyûlést az elnök írásban hívja össze. A tagoknak az ülésrõl a tervezett idõpont elõtt
legalább 15 nappal értesítést kell küldeni postai vagy internetes úton, és abban a helyet,
az idõpontot, a napirendet, továbbá a határozatképtelenség esetén megtartandó új közgyûlés helyét és dátumát is meg kell jelölni. A közgyûlés nyilvános.
(3) A közgyûlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak 50%-a + 1 fõ jelen van.
Határozatképtelenség esetén 30 napon belüli idõpontra változatlan napirendi pontokkal
új közgyûlést kell kitûzni. A megismételt közgyûlés a megjelent tagok számára tekintet
nélkül határozatképes, és erre a tagok figyelmét az értesítésben elõre fel kell hívni. A közgyûlésen az elnök, vagy akadályoztatása esetén az operatív alelnök elnököl (levezetõ
elnök).
(4) A közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály jóváhagyása és módosítása,
b) az éves költségvetés elfogadása,
c) az éves beszámoló jóváhagyása,
d) a közhasznúsági jelentés jóváhagyása,
e) az egyesületi tag kizárása és törlése ellen benyújtott fellebbezésének elbírálása,
f) az elnök és más vezetõ tisztségviselõk megválasztása,
g) az elnök és más vezetõ tisztségviselõk visszahívása,

h) az Egyesület feloszlásának vagy más társadalmi szervezettel történõ egyesülésének
kimondása,
i) az elnökség ajánlása alapján döntéshozatal más szervezetekbe való belépésrõl,
j) mindaz, amit jogszabály vagy az alapszabály a közgyûlés hatáskörébe utal.
(5) A közgyûlés határozatait általában nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást rendelhet el
a közgyûlés a levezetõ elnök vagy a jelen lévõ tagok egyharmadának kezdeményezésére.
Szavazategyenlõség esetén nyílt szavazáskor a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni; titkos szavazáskor a közgyûlés határozata alapján a szavazás egy alkalommal megismételhetõ, ismételt szavazategyenlõség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
(6) A Közgyûlés határozatait a jelen lévõ tagok egyszerû szótöbbségével hozza, kivéve az a),
c), d), f), g) és h) pontot. Az a), c), d), f), g) és h) pont esetén a jelen lévõ tagok legalább
kétharmadának támogató szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntéskor a
kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.
(7) Az elnök és más vezetõ tisztségviselõk megválasztásához a jelen lévõ tagok 50%-a + 1
támogató szavazata szükséges. Amennyiben egyetlen jelölt sem éri el a szükséges
szavazatszámot, újabb fordulót kell tartani, melyben csak a két legtöbb szavazatot kapott
jelölt vesz részt. Ha a szavazás így is sikertelen lesz, a kérdés eldöntésére 30 napon belüli
idõpontra új közgyûlést kell összehívni. Tisztségviselõk választására és visszahívására
vonatkozó döntésnél a választott illetve visszahívott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja. A vezetõ tisztségviselõk választása nyílt szavazással történik.
(8) A közgyûlésrõl jegyzõkönyvet kell felvenni, melyet a közgyûlés által megválasztott két tag
aláírásával hitelesít.
(9) A közgyûlés üléseirõl és az elnökség döntéseirõl minden esetben jegyzõkönyvet és nyilvántartást kell készíteni, melybõl a döntések tartalma, idõpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzõk számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.
A jegyzõkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot
lefûzve, évenként sorszámozva az Egyesület iratai között meg kell õrizni. Folyamatos
kezelését az alelnök látja el. A közgyûlés és az elnökség által meghozott határozatokat,
valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján az Egyesület elnöke
nyilvánosságra hozza.
(10) A közgyûlés és az elnökség döntéseit a döntés idõpontját követõ két héten belül az érintettekkel postai úton ajánlott küldeményként az Egyesület elnökének kell közölni,
valamint az Egyesület honlapján az Egyesület elnökének közzé kell tennie.

8. §
Az Egyesület elnöksége
A vezetõ tisztségviselõk akként nyilatkoznak, hogy jelen megbízatásuk más tisztségükkel,
megbízatásukkal, feladataik ellátásával nem összeférhetetlen.
(1) Az elnökség az Egyesület háromtagú ügyvivõ és képviseleti szerve, melynek tagjait a közgyûlés 5 év idõtartamra választja.
(2) Az elnökség tagjai: az elnök, az alelnök és a titkár.
(3) Az elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente két alkalommal tartja. Az elnökség ülésein minden elnökségi tagnak egy szavazata van. Az elnökség akkor
határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak. Határozatképtelenség esetén – legkésõbb 15 napon belül – az elnökséget
ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott ülés is csak akkor határozatképes,
ha az elnökségi tagok több mint fele jelen van.
(4) Az elnökség határozatait egyszerû szótöbbséggel hozza. Az elnökség üléseinek idõpontját az alelnök az Egyesület honlapján közzéteszi. Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére
figyelemmel – esetenként további egyesületi tagok hívhatók meg.
(5) Az elnökségi ülést az elnök hívja össze. Az idõpont, a hely és a tervezett napirend feltüntetését tartalmazó értesítést úgy kell elküldeni, hogy azt az elnökségi tagok a tervezett
idõpont elõtt legalább 8 nappal – postai – vagy internetes levélben megkaphassák.
Az elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. Az ülések nyilvánosak.
(6) Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az elnökség bármely két tagja
kezdeményezi. Az értesítést a napirendi pontok megjelölésével az elnökségi tagoknak a
tervezett idõpont elõtt legalább három nappal meg kell kapniuk. Az elnökség ügyrendjét
egyebekben maga állapítja meg.
(7) Az elnökség feladatköre:
Az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály nem utal a közgyûlés
kizárólagos hatáskörébe, többek között
a) ellátja az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat;
b) az Egyesületet érintõ fontos ügyekben elõterjesztést fogalmaz meg a közgyûlés
számára;
c) szükség szerint kidolgozza és elfogadja, illetve betartatja az Egyesület belsõ
szabályzatát;
d) dönt a tagfelvételi kérdésekben;
e) befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén;
f) elsõ fokon dönt a tagkizárás ügyében, másodfokon az Egyesület közgyûlése jár el;
g) meghatározza az éves tagdíj mértékét, az alakulás évében fizetendõ éves tagdíj
kivételével;
h) irányítja és felügyeli az Egyesület belsõ és külsõ kommunikációját;

i) elkészíti és a közgyûlés elé terjeszti az Egyesület éves költségvetését, éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést;
j) ellátja a közgyûlés által esetenként hatáskörébe utalt feladatokat.
(8) Az Egyesület elnöksége az éves beszámoló elfogadásával egyidejûleg köteles elkészíteni
a közhasznúsági jelentést, melynek elfogadása az Egyesület közgyûlésének kizárólagos
hatáskörébe tartozik. Az Egyesület köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követõ
évben, legkésõbb június 30-áig a saját honlapján nyilvánosságra hozni. A közhasznúsági
jelentésbe bárki betekinthet, arról – saját költségére – másolatot készíthet. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtõl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitõl kapott támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét;
g) a közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámolót.
(9) Az elnökség döntéseirõl két közgyûlés között tájékoztatja az Egyesület tagjait. Beszámol
a közgyûlésnek a két közgyûlés közötti idõszakban végzett tevékenységérõl, beszámolóját a
közgyûlés hagyja jóvá. Az elnökség jogosult dönteni az Egyesületet terhelõ kötelezettségek
(szerzõdések) és megilletõ jogok vállalásáról.

9. §
Az Egyesület vezetõ tisztségviselõi
(1) Az Egyesület elnöke
a) Irányítja az Egyesület munkáját.
b) Ellátja az Egyesület képviseletét,
c) Az elnökség határozata alapján önállóan jogosult az Egyesület nevében és képviseletében harmadik személlyel szerzõdést kötni.
d) Összehívja és levezeti a közgyûlést és az elnökségi üléseket.
e) Utalványozási jogot gyakorol.
(2) Az Egyesület alelnöke
a) Az elnök konzultánsaként mûködik, az elnök által meghatározott operatív feladatokat látja el.
b) Elvégzi, illetve irányítja az Egyesület tevékenységével kapcsolatos szervezési és
adminisztrációs teendõket.
c) Az elnök akadályoztatása esetén vezeti a közgyûlést és/vagy az elnökség ülését.
d) Tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról.
e) Elõkészíti a közgyûlés és az elnökség üléseit, biztosítja mûködését.
f) Gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, és a naprakész nyilvántartás
vezetésérõl.

(3) Az Egyesület titkára
a) Elkészíti az Egyesület éves költségvetését.
b) Intézi az Egyesület gazdasági ügyeit, vezeti a pénztárt, gondoskodik a könyvelés
folyamatosságáról.
c) Az elnökkel együtt teljesíti a kifizetéseket, ellenõrzi azok szabályszerûségét.
d) Beszedi és nyilvántartja az Egyesület mûködéséhez szükséges tagi hozzájárulásokat.
e) rendszeresen tájékoztatja az elnökséget az Egyesület vagyoni helyzetérõl.
f) évente egy alkalommal beszámol az Egyesület gazdasági helyzetérõl és
tevékenységérõl a közgyûlésnek.
(4) Az Egyesület képviselete
a) Az Egyesület képviseletére az elnök önállóan jogosult.
b) Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az Egyesület elnöke jogosult
gyakorolni.
10. §
A vezetõ tisztségviselõk visszahívása
(1) Ha az Egyesület tagjainak több mint egyharmada – az ok megjelölésével – írásban bizalmatlansági indítványt nyújt be bármely vezetõ tisztségviselõvel szemben, akkor az elnök
köteles 30 napon belüli idõpontra a közgyûlést összehívni, és a témát napirendre tûzni.
Kezdeményezni lehet a tisztségviselõ visszahívását, ha
a) Magatartása az Egyesület alapszabályával ellentétes.
b) Magatartása az Egyesületet vagy annak céljait veszélyezteti.
c) Tisztségébõl adódó feladatait nem, vagy nem kellõ gondossággal látta el.
(2) Ha a bizalmatlansági indítvány az elnök személyére is vonatkozik, akkor annak tartalmaznia kell az új elnökjelölt megnevezését. Az indítvány elfogadása esetén egyúttal az új elnökjelöltrõl is dönteni kell.
(3) A vezetõ tisztségviselõ visszahívását napirendjére vevõ közgyûlésre a visszahívni kívánt
vezetõ tisztségviselõt a napirend ismertetésével meg kell hívni. A határozat meghozatala
elõtt lehetõséget kell biztosítani arra, hogy az érintett vezetõ tisztségviselõ védekezését
és álláspontját a közgyûlés elõtt ismertesse.
(4) A bizalmatlansági indítvány akkor tekinthetõ elfogadottnak, ha a közgyûlésen jelen lévõ
tagok több mint kétharmada egyetért azzal. Ha a közgyûlés az elnök személyét nem érintõ bizalmatlansági indítványt fogad el, akkor az elnök köteles új jelölte(ke)t állítani.
Az ilyen módon megválasztott elnökség, illetve elnökségi tagok hivatali ideje megegyezik
a leváltott vezetõ tisztségviselõk hátra lévõ hivatali idejével. A leváltott vezetõ tisztségviselõ hivatali ideje a helyére jelölt vezetõ tisztségviselõ megválasztásáig tart.

11. §
Közhasznú tevékenységre vonatkozó külön rendelkezések
(1) Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejûleg közhasznúsági jelen-

tést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával
egyidejûleg, a közgyûlés döntése alapján történik.
(2) Az Egyesület közhasznú mûködésével kapcsolatos iratokba – az Egyesület elnökével
elõzetesen egyeztetett idõpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot
készíthet. Az Egyesület közhasznú mûködésével kapcsolatos iratokba való betekintést
az Egyesület székhelyén, az Egyesület elnöke biztosítja.
(3) Az Egyesület éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését az Egyesület honlapján 30
napos idõtartamra közzéteszi, továbbá ugyanott nyilvánosságra hozza az Egyesület
közhasznú szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetõségeket, mûködés
módját, illetve azok mértékét és feltételeit. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetõk.
12. §
Az Egyesület gazdálkodása
(1) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja
fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
(2) Az Egyesület vagyoni eszközei, bevételei:
a) Az Egyesület tagjai évenként tagdíjat fizetnek. Az éves tagdíj összege az alapítás
évében aktív dolgozóknak 2 000 Ft, nyugdíjasoknak, diákoknak 1 000 Ft. Az alapítás
évét követõen ennek mértékét az elnökség határozza meg. Új tag tagdíjának
kiszámítása a tagsági jogviszony létrejöttének idõpontja szerint aktuális negyedév,
valamint az adott évbõl még hátralévõ teljes negyedév(ek) összege alapján történik.
A tagdíjat a tagsági viszony létrejöttének idõpontjában, azt követõen az aktuális év
március 15-éig kell készpénzben vagy az Egyesület bankszámlájára átutalással megfizetni.
b) Egyéb anyagi források: adományok, pályázat útján elnyerhetõ támogatások és
egyéb bevételek.

13. §
Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása
(1) Az Egyesület pénzeszközeinek célszerû felhasználására éves költségvetést készít. A
következõ évre szóló költségvetést és az elõzõ év gazdálkodásáról szóló beszámolót a
titkár terjeszti a közgyûlés elé jóváhagyás végett.
(2) A kifizetések utalványozására az elnök (akadályoztatása – és tartós távolléte esetén az alelnök) ellenjegyzésére a titkár jogosult.
(3) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek.

14. §
Az Egyesület megszûnése
(1) Az Egyesület megszûnik, ha a közgyûlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való
egyesülését kimondja.
(2) Megszûnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetõleg
megszûnését megállapítja.
(3) Az Egyesület megszûnése esetén vagyonát elsõdlegesen a hitelezõk kielégítésére kell
fordítani. A hitelezõk kielégítése utáni vagyon Egyesület céljainak megfelelõ felhasználásáról a közgyûlés dönt.
(4) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszûnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetõleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerzõdésébõl eredõ
kötelezettségeit idõarányosan teljesíteni.

15. §
Az Egyesület felügyelete
Az Egyesület mûködése felett a törvényességi felügyeletet – az egyesülési jogról szóló 1989.
évi II. törvény 14. § (1) bekezdése alapján – az ügyészség gyakorolja.

16. §
Vegyes és záró rendelkezések
(1) A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú
szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény, illetõleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelõen irányadók.
(2) Az Egyesület alapszabályát az alapító tagok 10-en, 2010. december 30-án 18 órakor 9700
Szombathely, Vörösmarty M. u. 34. 1/7. tartott megismételt Alakuló Közgyûlése egyhangú
határozattal jóváhagyta.
(3) Az Egyesület alapszabályát a Vas Megyei Bíróságnak az elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja

Szombathely, 2011. március 12.

Kovács Géza (elnök)

