A Jánossomorjai Független Közéleti Társaság – Egyesület Alapszabálya
I. Az egyesület neve, székhelye, célja
1. Az egyesület neve: Jánossomorjai Független Közéleti Társaság – Egyesület (a továbbiakban
Egyesület)
Az egyesület rövidített elnevezése: Társaskör Egyesület
2. Az Egyesület székhelye, levelezési címe: 9241 Jánossomorja, Óvári u. 1. Telefon: 96/226-147
3. Az alapítás éve: 2003.
4. A Jánossomorjai Független Közéleti Társaság Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény rendelkezései alapján létrejövő egyesület, önálló jogi személy.
5. A Jánossomorjai Független Közéleti Társaság Egyesület olyan szervezet:
o

o
o

amely független, autonóm, politikamentes, tehát politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független, nem támogat politikai pártokat, tőlük támogatást nem
fogad el, illetve önkormányzati és országgyűlési választásokon nem indít, és nem
támogat jelölteket,
amely működése során non-profit elvű, tehát az esetleges gazdálkodási tevékenysége
eredményét visszaforgatja az egyesület alaptevékenységébe,
amely tevékenysége folyamán felkarolja a professzionális intézményrendszereken
kívül létrejövő kulturális kezdeményezéseket.

6. Az egyesület célja: - hagyományőrzés, - kapcsolatok ápolása határon túli és hazai civil
szervezetekkel,
Az egyesület feladatai: - ismeretterjesztő előadások, rendezvények szervezése, - szabadidős
tevékenység szervezése, - egyéb kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, kezdeményezése.
Az Egyesület céljai elérése, feladatai megvalósítása érdekében: - képviseltetheti magát hasonló
területeken működő más szervezetekben, - alapítványokat hozhat létre, - gazdasági, vállalkozói
tevékenységet is folytathat.
Az egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében közhasznú szervezet. Az egyesület
közhasznú szolgáltatásaiból mások is részesülhetnek. A szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más
is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásból.
Az egyesület a következő közhasznú tevékenységeket látja el:
- kulturális tevékenység
közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, a lakosság életmódja javítását szolgáló
kulturális célok megvalósításának támogatása – települési önk. és megyei önk. feladata (
jogszabályhely: 1991. évi XX. tv. 121.§.a.) – b.) )
- kulturális örökség megóvása
helyi közművelődési tevékenység támogatása, kulturális örökség helyi védelme – helyi
önkormányzati feladat ( jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§.(1) bek. 7., 23.§.(4) 13. )

II. Az egyesület tagjai
1. Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki elfogadja az Egyesület céljait és
alapszabályát. Az egyesületi tagságról az Elnökség dönt.
2. Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, aki vagyoni
hozzájárulásával segíti az Egyesületet céljai megvalósításában. A pártolói tagságról az Elnökség
dönt.
3. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lesz az a személy, akit az Egyesület közgyűlése az elnökség
előterjesztése alapján erre érdemesnek tart.
4. Az Egyesület tagjairól az Egyesület szervei nyilvántartást vezetnek.

A tagsági viszony keletkezése
1. Az Egyesületbe történő belépés önkéntes. A tagsági viszony felvétel alapján jön létre.
2. A rendes tagokat, a belépési nyilatkozat kitöltése alapján, az Elnökség veszi fel egyszerű
szótöbbséggel hozott határozat alapján.
3. Az Egyesület tagjai sorába az vehető fel, aki az Alapszabályt magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Az Egyesület tagja évenként tagdíjat köteles fizetni, annak összegét a Közgyűlés határozza meg.
4. Az egyesületi tagsági viszony keletkezhet:
a. az Egyesület alapításával
b. belépéssel,
c. tiszteletbeli cím adományozásával,
d. pártolói tevékenységgel.
5. Ha az Egyesület tagja az egyesületi tevékenység gyakorlásában tartósan (legalább hat hónapig)
akadályozva van, kérelmére a tagsági viszony szüneteltethető.

A tagsági viszony megszűnése
1. A tagsági viszony megszűnik:
a. kilépéssel,
b. kizárással,
c. elhalálozással,
d. tiszteletbeli cím visszavonásával,
e. tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával
2. Az Egyesület tagja saját elhatározása alapján, indoklás nélkül kiléphet a szervezetből, miután az
elnökséget szándékáról írásban értesítette.
3. Kizárható az a tag:
a. aki a jogszabályt, az Alapszabály előírásait vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy
ismételten megsérti,
A tag kizárásáról a Közgyűlés dönt. A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és
indokolni kell. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, valamint a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró
határozatot a taggal közölni kell. A kizárt tag a kizárást kimondó határozat ellen
fellebbezéssel élhet az elnökséghez, a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül.
Az írásos fellebbezést a szervezet titkárához kell eljuttatni. Az elnökség határozata ellen
fellebbezésnek helye nincs.
A tiszteletbeli egyesületi tagsági cím visszavonásáról az Elnökség előterjesztése alapján a
Közgyűlés dönt.
5. Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az
egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról a
Közgyűlés dönt. Amennyiben az egyesületi tag elmulasztja a tagdíj megfizetését, abban az esetben
az egyesület közgyűlése dönt a tagsági jogviszony felmondásáról / Ptk. 3:69.§(1) és (2) bek. / A
4.

tagot a felmondás előtt a meghatározott mértékű elmaradt tagdíj megfizetésére határidő
biztosításával fel kell hívnia az egyesület pénztárosának. A Közgyűlés ezt követően jogosult
dönteni.

III. Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei
1. Valamennyi tag joga, hogy:
a. részt vegyen az Egyesület tevékenységében, az Alapszabály célkitűzéseinek a
megvalósításában, ezek érdekében megfelelő tájékoztatást kapjon, véleményét és
javaslatát szóban vagy írásban megtegye, s azokra választ kapjon. Ha álláspontja
kisebbségben marad, joga van véleményének fenntartására és különvéleményként való
megjelenítésére,
b. az Egyesület egészének és szerveinek működésével, célkitűzéseinek, terveinek
megvalósításával és anyagi-, pénzügyi helyzetével összefüggésben az Egyesület
szerveihez, tisztségviselőihez kérdéseket intézzen és azokra érdemi választ kapjon,
c. az Egyesület által megállapított feltételek mellett igénybe vegye az Egyesület
szolgáltatásait és eszközeit.
d. a rendes tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés
rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat, észrevételeket tenni
Minden rendes tag szavazati joggal rendelkezik, az Egyesület minden vezető testületébe és tisztségére
jelölhető és választható.
2. A tiszteletbeli és pártoló tag tanácskozási joggal rendelkezik, de tisztségre nem választható, illetve
nem rendelkezik szavazati joggal.
3. A rendes tag köteles:
a. az Alapszabály rendelkezéseit betartani, az Egyesület vezető szerveinek határozatait
megtartani,
b. tagtársaival együttműködni,
c. a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat fizetni.
4. A tiszteletbeli és pártoló tag köteles az Alapszabály rendelkezéseit megtartani.
A tag az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel. Jogorvoslatért a Győri
Törvényszékhez fordulhat.

IV. Az Egyesület szervei
1. Az Egyesület szervei:
a.
Közgyűlés,
b.
Elnökség.
Az Egyesület szervei a demokratikus önkormányzat, a nyilvánosság és a szolidaritás elvének
tiszteletben tartásával működnek.

Közgyűlés:
1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlés
nyilvános.
2. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok létszámának több mint a fele jelen van. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés 30 percen belül történő ismételt összehívása
esetén a Közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet
nélkül határozatképes. E tényre az egyesület tagjait már az eredeti közgyűlési meghívóban is
figyelmeztetni kell.

3. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. A Közgyűlés helye az
egyesület székhelye. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. Össze kell hívni a Közgyűlést akkor
is, ha a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi, vagy ha a bíróság
elrendeli. Mind a rendes, mind a rendkívüli Közgyűlést annak időpontja előtt legalább 8 nappal, a
Közgyűlés tárgyának megjelölésével kell összehívni.
4. A Közgyűlésnek a jelen lévő rendes tagok közül levezető elnököt, jegyzőkönyvezetőt és két
szavazatszámlálót kell választania, egyszerű szótöbbség alapján.
5. A Közgyűlés ülésein elhangzottakat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és a
jegyzőkönyvvezető hitelesíti. Külön nyilvántartást kell vezetni a döntések tartalmáról,
időpontjáról, hatályáról, a döntést támogatók és ellene szavazók arányáról, személyéről. A
határozatokról készült nyilvántartást a titkár vezeti. A határozatok kihirdetése oly módon történik,
hogy azokat az egyesület által működtetett internetes honlapon ( www.tarsaskorjanos.hu ) közzé
kell tenni.
6. A Közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A jelenlévő
tagok legalább egyharmadának kérésére elrendelhető a titkos, vagy minősített többséget igénylő
szavazás.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít,
b.) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
c.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani
d.) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója
e.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy
f.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben




Egyhangú határozat szükséges az Alapszabály elfogadásához.
A jelenlévők háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges:
az Alapszabály módosításához,

 A szavazati joggal rendelkező tagok ¾-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges
1. az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, szétválásának, valamint megszűnésének
a kimondásához, valamint az egyesület céljainak a módosításához
2. a tagdíj összegének a megállapításához.
 Elegendő a jelenlévők egyszerű szótöbbsége:
1. a vezetőség szakmai és gazdasági beszámolójának elfogadásához,
2. az Egyesület működését érintő egyéb ügyek eldöntéséhez.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1. az Egyesület alapszabályának, szabályzatainak a megállapítása és módosítása,
2. az Egyesület elnökségének megválasztása és beszámoltatása,
3. az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, szétválásának és megszűnésének
elhatározása,
4. az Egyesület évi költségvetésének meghatározása, valamint az ügyintéző szerv évi
beszámolójának az elfogadása, a közhasznúsági melléklet elfogadása
5. a tisztségviselők visszahívása.

Elnökség:
1. Az Egyesület ügyintéző szerve az Elnökség, amelyet az Elnök, az Elnökhelyettes, valamint az
Elnökségi tagok alkotnak. Az Elnökség 7 tagból áll: elnök, elnökhelyettes, titkár, pénztáros, és
még 3 tag.
2. Az elnökségi tagokat (elnök, helyettes, tagok) az Egyesület Közgyűlése nyílt szavazással,
egyszerű többséggel választja meg saját tagjai közül. A Közgyűlésen bárki indítványozhatja a
titkos szavazást.
3. Az Elnökség megbízatása négy évre szól.
4. Az Elnökség feladata, hogy két Közgyűlés között intézze az Egyesület mindazon ügyeit,
amelyeket az Alapszabály nem utalt a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
5. Az Elnökség 3 havonta ülésezik. Üléseit az Elnök hívja össze, a napirend megjelölésével. Az
ülés határozatképes, ha azon 4 tag jelen van. Az Elnökség a határozatait a megjelent tagok
szavazatainak szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. A határozathozatalban nem vehet részt
az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
-

-

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
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 az egyesület

által, tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő
cél szerinti juttatás.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a. a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja ( ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be)
b. a közhasznú szervezettel e 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 az egyesület által tagjának a
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél
szerinti juttatást -, illetve
d. az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – ,
-

amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejüleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e
személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

Az éves beszámoló előkészítése az elnök feladata. Az egyesület gazdálkodásáról szóló éves
beszámolót jóváhagyásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. A Közgyűlés a közhasznú szervezet
éves beszámolójának jóváhagyásáról egyszerű szótöbbséggel dönt ugyanolyan módon, mint
más ügyekben.
A jegyzőkönyvek tartalmazzák az elnökség – évente újra kezdett sorszámozással ellátott –
lehetőleg szó szerint rögzített döntéseit, azok részletes tartalmát, időpontját, hatályát, illetőleg
a döntést támogatók és ellenzők számarányát, külön vélemény előterjesztése esetén –
kérelemre – a külön véleménnyel élők személyét. Erről külön nyilvántartást kell vezetni a már
korábban hivatkozottak szerint.
6. Az Elnökség ülései nyilvánosak.
7. Dönt a fegyelmi ügyekről.
8. Az Elnökség irányítja az Egyesület tevékenységét.

Tisztségviselők:
1. Az Egyesület tisztségviselői: az elnökség tagjai ( Elnök, Elnökhelyettes, Pénztáros, Titkár,
további 3 tag )
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. / Ptk. 3:22.§.(1) /
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesül. / Ptk. 3:22.§.(4) /
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerősen bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. /Ptk. 3:22.§.(5) /
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. / Ptk. 3:22.§.(6) /
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy
akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. / Ptk. 3:26.§.(2) bek./
2. Az Elnök feladata, döntési jogköre:
a. két Közgyűlés között folyamatosan irányítja az Egyesület munkáját és minden
fórumon képviseli az Egyesületet,
b. munkáltatói jogkört gyakorol, amennyiben az Egyesület alkalmazottakat foglalkoztat
c. Irányítja az Elnökség munkáját.
d. Az elnök felelős a közhasznúsági melléklet elkészíttetéséért
3. Az elnökhelyettes feladata, döntési jogköre: Feladatai illetve jogköre megegyezik az
Elnökével, akit akadályoztatása esetén képvisel.
4. A Titkár feladata, döntési jogköre:
a. A vezetőség időszakos beszámolójának a Közgyűlés elé való terjesztése,
5. A Pénztáros feladata, döntési jogköre: kezeli az Egyesület pénzét. Az egyesületi mérleg
hitelesítésére könyvvizsgálót bízhat meg.
6. A tisztségviselők feladataikat társadalmi megbízatásként látják el. Részükre a Közgyűlés
tiszteletdíjat és költségtérítést állapíthat meg.
7. A tisztségviselők megbízatása megszűnik:
a. tagsági viszony megszűnésével,
b. lemondással,
c. visszahívással.

A tisztségviselők visszahívása a rendes tagok 10%-ának az Elnökséghez benyújtott, indokolt
írásbeli kérelmével kezdeményezhető.

V. Az Egyesület képviselete
1. Az Egyesület képviseletét az Elnök/Elnökhelyettes önállóan látja el.
2. A bankszámláról való rendelkezéshez az Elnök/Elnökhelyettes illetve a Pénztáros együttes
aláírása szükséges.

VI. Az Egyesület gazdálkodása
1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület költségeinek fedezetéül:
a. a Közgyűlés által megállapított tagsági díjak,
b. az
Egyesülettel
együttműködő
szervezetektől,
pártoló tagoktól
vagy
magánszemélyektől kapott támogatások,
c. más szervezetektől kapott támogatások,
d. egyéb önkéntes felajánlások,
e. az Egyesület gazdálkodási tevékenységeinek eredményei szolgálnak.
f. Pályázat útján elnyert támogatás
2. A pénz kezelésével a Közgyűlés a Pénztárost bízza meg, aki a tényleges pénzügyi helyzetről
folyamatosan tájékoztatja az Elnökséget, s elszámol a Közgyűlés előtt.
3. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az
Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
4. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét, vagyonát nem osztja
fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.
5. A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejüleg közhasznúsági
mellékletet készíteni. Ennek elkészítése az egyesület elnökének a feladata.
6. A közhasznúsági melléklet elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves
beszámolót és a közhasznúsági mellékletet közzé kell tenni az egyesület által működtetett
internetes honlapon ( www.tarsaskorjanos.hu )
7. Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előre jelzett és egyeztetett
időpontban az egyesület képviselőjének jelenlétében – az egyesület székhelyén - bárki
betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A betekintést kérő kérelmét az egyesület
képviselője a kérelem tudomásra jutásától számított 5 napon belül köteles teljesíteni.
8. Az egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének
nyilvánossága érdekében ezen iratok az egyesület székhelyén megtalálhatók, illetve közzé kell
tenni az egyesület által működtetett honlapon. A nyilvánosságra hozatal a titkár feladata. A
közgyűlés és az elnökség döntéseit az egyesület titkára köteles az egyesület által működtetett
internetes honlapon közzétenni és ily módon nyilvánosságra hozni. A közgyűlés az elnökség
határozatait az egyesület titkára az érintettekkel írásban közli.
9. A támogatásokat formájuktól függetlenül meg kell köszönni nyilvánosan is, ha a támogató ezt
nem kifogásolja. Az 1 %-os támogatást az egyesület által működtetett honlapon.
10. Az egyesület tudomással bír arról, ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az
ötvenmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása kötelező. Az éves
bevétel várhatóan nem haladja meg az ötvenmillió forintot.

VII. Az Egyesület megszűnése
1. Az Egyesület megszűnik, ha:
a. a tagok kimondják a megszűnését vagy
b. az arra jogosult szerv megszünteti
c. más egyesülettel való egyesülését a Közgyűlés elhatározza, vagy további egyesületre
válik szét

d. az egyesület megvalósította a célját, vagy a cél megvalósítása lehetetlenné vált
e. az egyesület tagjainak száma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt
2. Az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület vagyonának közcélra fordításáról – a hitelezők
kielégítése után – a Közgyűlés dönt.
3. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági
törléstől számított 1 éven belül – az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban
álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi
vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
4. Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig
kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a
szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő
az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem
vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem
alkalmazható.

VIII. Záró rendelkezések
1. Az Alapszabályban és az Egyesület egyéb szabályaiban nem rendezett kérdésekben a 2011.
évi CLXXV. törvény rendelkezései, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az
irányadók.
2. Az Egyesület a Győri Törvényszék által vezetett nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé.

Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel a 2014. november 10-i közgyűlésen 05./2014.(11.10.) számú határozattal elfogadott
módosítások alapján hatályos tartalomnak.

Jánossomorja, 2014. november 10.

…………………………………………….

elnök
………………………………………..
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyzem :

Gaálné Dr. Mátyás Marietta
ügyvéd

Alapszabály módosítása

1./ A Jánossomorjai Független Közéleti Társaság Alapszabályának I/6. pontja kiegészül az
alábbiakkal:
Az egyesület a következő közhasznú tevékenységeket látja el:
- kulturális tevékenység
közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, a lakosság életmódja javítását szolgáló
kulturális célok megvalósításának támogatása – települési önk. és megyei önk. feladata (
jogszabályhely: 1991. évi XX. tv. 121.§.a.) – b.) )
- kulturális örökség megóvása
helyi közművelődési tevékenység támogatása, kulturális örökség helyi védelme – helyi
önkormányzati feladat ( jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§.(1) bek. 7., 23.§.(4) 13. )
2./ A Jánossomorjai Független Közéleti Társaság Alapszabályának II/2. pontjának első mondata az
alábbiak szerint változik:
Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, aki vagyoni
hozzájárulásával segíti az Egyesületet céljai megvalósításában.
3./ Az Alapszabály II/ tagsági viszony megszűnése fejezet 3. és 5. pontja az alábbiak szerint változik:
3. Kizárható az a tag:
a./ aki a jogszabályt, az Alapszabály előírásait vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy
ismételten megsérti,
A tag kizárásáról a Közgyűlés dönt. A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és
indokolni kell. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, valamint a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró
határozatot a taggal közölni kell. A kizárt tag a kizárást kimondó határozat ellen
fellebbezéssel élhet az elnökséghez, a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül.
Az írásos fellebbezést a szervezet titkárához kell eljuttatni. Az elnökség határozata ellen
fellebbezésnek helye nincs.
5. Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a
feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja. A
felmondásról a Közgyűlés dönt. Amennyiben az egyesületi tag elmulasztja a tagdíj
megfizetését, abban az esetben az egyesület közgyűlése dönt a tagsági jogviszony
felmondásáról / Ptk. 3:69.§(1) és (2) bek. / A tagot a felmondás előtt a meghatározott mértékű
elmaradt tagdíj megfizetésére határidő biztosításával fel kell hívnia az egyesület
pénztárosának. A Közgyűlés ezt követően jogosult dönteni.
4./ Az alapszabály IV/3. pontja kiegészül egy mondattal:
A Közgyűlés helye az egyesület székhelye
5./ Az alapszabály IV/4. pontjának szövege az alábbira módosul:
A Közgyűlésnek a jelen lévő rendes tagok közül levezető elnököt, jegyzőkönyvezetőt és két
szavazatszámlálót kell választania, egyszerű szótöbbség alapján.

6./ Az alapszabály IV/5. pontja kiegészül az alábbiakkal:
A határozatok kihirdetése oly módon történik, hogy azokat az egyesület által működtetett
internetes honlapon ( www.tarsaskorjanos.hu ) közzé kell tenni.
7./ Az alapszabály IV/6. pont kiegészül az alábbiakkal:
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
g.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít,
h.) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
i.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani
j.) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója
k.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy
l.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben
8./ Az alapszabály IV. pont elnökségre vonatkozó 5. pontja kiegészül az alábbiakkal:
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
e. a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja ( ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be)
f. a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
g. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél
szerinti juttatást -, illetve
h. az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – ,
-

amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.

9./ Az alapszabály IV. pont tisztségviselőkre vonatkozó 1. pontja kiegészül az alábbiakkal:
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. / Ptk. 3:22.§.(1) /
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesül. / Ptk. 3:22.§.(4) /
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerősen bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. /Ptk. 3:22.§.(5) /

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. / Ptk. 3:22.§.(6) /
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy
akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. / Ptk. 3:26.§.(2) bek./

Az alapszabály jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul fennállnak.

Jánossomorja, 2014. november 10.

……………………………..

………………………………..

………………………………………………

A közgyűlés ideje: 2014.november 7. Ezzel a dátummal készítettem el minden papírt.
Jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat:
Napirend: Alapszabály módosítása
Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Győri Törvényszék hiánypótló végzést adott ki, melyben
felsorolta az alapszabály hiányosságait.
A hiányosságok pótlásra kerültek, ennek megfelelően a módosítás elkészült, javasolja a jelenlévőknek,
hogy fogadják el. Ezt követően a közgyűlés egyhangúan meghozta az alábbi
05. /2014.(11.07.)számú
határozatot
A közgyűlés az alapszabály módosítását elfogadta.

