A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület
Alapszabálya
(A 2014.05.23. és 2014.09.03. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben)
Amely abból a célból készült, hogy megfeleljen a Ptk. az egyesülési jogról szóló 2013. évi V.
tv. és a közhasznú szervezetekről szóló 2011.évi CLXXV. tv. valamint a gazdálkodásról és
könyvvezetésről szóló jogszabályok rendelkezéseinek.
A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) a
közgyűlésén az alapszabályát (a továbbiakban: Alapszabály) a következőkben állapította
meg:
I.

Általános rendelkezések

1. Az Egyesület neve: A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület
2. Székhelye: Veszprém, Stadion u. 1/B. IV.19.
3. Működése Veszprém megye területére terjed ki.
II.

Az Egyesület céljai

4. Az Egyesület céljai:
4.1. Veszprém megyei civil hálózat kialakítása, koordinálása és segítése
4.2. A Veszprém megyei civil (nonprofit) szervezetek tevékenységének és együttműködésének elősegítése:
- képzések, konferenciák és egyéb rendezvények szervezésével
- a nonprofit szektort érintő információk közvetítésével
- pályázati tanácsadással
- Veszprém megyei civil informatikai hálózat kialakításával
4.3. Önkéntes segítő tevékenység népszerűsítése
4.4. A határon túli nonprofit szervezetekkel való kapcsolatok ápolása a
kölcsönösség alapján
4.5. Nonprofit hírlap szerkesztése és kiadása
4.6. Az Európai Unióval, illetve a csatlakozással kapcsolatos információk
továbbítása
4.7. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
4.8. Fogyatékosság, esélyegyenlőség, esélyteremtés - hátrányos helyzetű csoportok
társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
III.

Az Egyesület feladatai

5. Az Egyesület a jelen alapszabályban rögzített közhasznú és nem közhasznú tevékenységet
folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú
szolgáltatásaiból.
6. Az Egyesület a magyarországi és határon túli (de elsősorban Veszprém megyei) civil
szervezetekkel (egyesületekkel, alapítványokkal) és az Euro Atlanti integrációval
kapcsolatos
- társadalomtudományi kutatások szervezésével, tanulmányok készítésével
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-

ismeretterjesztő előadások, felkészítő tanfolyamok
kulturális rendezvények, ünnepségek szervezésével
pályázatírás segítésével
tevékenységi körébe tartozó nemzetközi kapcsolatok létesítésével
nonprofit szolgáltatások kialakításával és nyújtásával
társadalmi kapcsolatok generálásával, kialakításával és erősítésével,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági szervezetek
tevékenységének
támogatásával foglalkozik.
7. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve
végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
8. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
9. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell
vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az elnökség (a
továbbiakban: Elnökség) az Egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget,
beszámolót a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.
11.Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá
irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.
IV.

Közhasznú tevékenység

12. Az Egyesület a következő közhasznú tevékenységeket látja el:
12.1. A lakosság önszerveződő közösségei, társadalmi szervezetek egyesületek,
alapítványok, civil szerveződések és ifjúsági szervezetek tevékenységének
segítése, támogatása az együttműködés biztosítása (Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló
1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet).
12.2. Civil Információs Centrum működtetése (2011. évi CLXXV. törvény 51-52. §
alapján meghatározott állami közfeladathoz kapcsolódóan).
12.3. Veszprém Megye településein működő civil szervezetek tevékenységének
segítése, szolgáltatások kidolgozása és megvalósítása során a civil szervezetek
és önkormányzatok együttműködésének elősegítése (2011. évi CLXXXIX.
törvény 6. §-a alapján).
12.4. Közérdekű önkéntes tevékenység elterjesztése, népszerűsítése, az önkéntességről szóló információk továbbítása a lakosság körében és civil szervezetek
számára (2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően).
12.5. Az Ifjúsági Közösségi Szolgálat megszervezésének elősegítése, a köznevelési
törvény végrehajtási törvény végrehajtása körében (20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelethez kapcsolódóan).
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12.6. Részvétel a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának végrehajtásában (321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet
alapján).
12.7. Együttműködés az önkormányzatnak a civil szervezetekkel való partnersége
kialakításában (Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 31/2013.
(X.31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2012. (III.30.)
önkormányzati rendelete.
12.8. Bűnmegelőzésben és áldozatvédelemben, közbiztonságra irányuló
tevékenységben való közreműködés (1994. évi XXXIV. törvény 2. § (2)
bekezdése alapján)
12.9. Az emberi és az állampolgári jogok védelme kapcsán végzett feladatok (2011.
évi CXI. törvény 2. §-a alapján).
12.10. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység, valamint a nemzetiségi és etnikai
önszerveződések tevékenységének támogatása (2011. évi CLXXIX. törvény
115. §-a alapján).
12.11. Kulturális tevékenység, közösségi hagyományok, értékek ápolása és megőrzése, kulturális célok megvalósítása, támogatása, kulturális kezdeményezések,
önszerveződé-sek támogatása (1991. évi XX. törvény 121. §-a alapján)
12.12. Kulturális, művelődési és tudományos ismeretterjesztés (2011.éviCXC tv a
nemzeti köznevelésről 4.§ (1).p)
12.13. Esélyegyenlőség, esélyteremtés céljából végzett támogató tevékenység, hátrányos helyzetű célcsoportok részére (2003. évi CXXV. törvénynek
megfelelően).
12.14.Gyermekes
családok
társadalmi
esélyegyenlőségének
elősegítése
(2011.éviCCXI. tv a családok védelméről 1.§-6§)
12.15. Felnőtt korúak képesség- és kompetenciafejlesztése (2011.éviCXC tv a
nemzeti köznevelésről 4§ (1) p)
V.

Az egyesületi tagság keletkezése, megszűnése

13. Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, akik az
alapszabály rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek elfogadják, és kötelezettséget
vállalnak az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a
tagdíj megfizetésére.
14. Az Egyesületbe való be és kilépés önkéntes. A tagság a belépéssel keletkezik, amelynek
elfogadásáról az Elnökség dönt, a belépő tag írásbeli nyilatkozata alapján.
A tagfelvételi kérelem elutasító döntés ellen, fellebbezési lehetőség nincs.
15. A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
16. A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
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17. Ha az Alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a
feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban
felmondhatja.
18. A felmondásról az Egyesület közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) dönt.
19. 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.
19.1. A kizárást a tag vagy az Egyesület szerve az Elnökségnél írásban, indokolással
ellátva kezdeményezheti. Az Elnökség a kizárási indítványt megvizsgálja,
szükség esetén az érintett tagot meghallgatja, és határozati javaslatot készít a
Közgyűlés részére a kizárásról vagy az indítvány elutasításáról. Az Elnökség
saját maga is indítványozhatja a Közgyűlésnek a tag kizárását.
19.2. A Közgyűlés az Elnökség javaslatára, titkos szavazással 2/3-os szótöbbséggel
meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki a
jogszabályok, az Alapszabály rendelkezései vagy a Közgyűlés határozata ellen
súlyosan vét, illetve az Egyesület kitűzött céljaival ellentétes magatartást
tanúsít.
19.3. 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 jogorvoslati lehetőségről való
tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
VI.

A tagok jogai és kötelezettségei

20. Az Egyesületi tag jogállása:
20.1. Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni.
20.2. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek
terhelik, kivéve, ha az Alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg.
20.3. A tag 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.
20.4. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek.
21. A tagok kötelezettségei:
21.1. Az Egyesület tagja köteles az Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek
teljesítésére.
21.2. Az Egyesület tagja köteles a megállapított éves tagdíjat határidőre megfizetni.
21.3. Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és
az Egyesület tevékenységét.
22. Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az
Egyesület működését érintő alapvető kérdésről rendelkezni jogosult Közgyűlés
döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja.
Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható.
VII.

Az Egyesület szervei
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23. Az Egyesület szervei: a Közgyűlés, az Elnökség, a Felügyelő Bizottság.
24. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.
24.1. A tag jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a
Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat
és észrevételeket tenni.
24.2. A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
24.3. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, amely nyilvánosság
jogszabályban és az Alapszabályban meghatározott esetekben korlátozható. A
Közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
hozza.
24.4. Az ülések összehívása meghívó kiküldésével történik, melyet 8 nappal az ülés
előtt kell kiküldeni levélben vagy e-mailben. A meghívó tartalmazza a
napirendi pontokat.
24.5. Az éves beszámolót az Elnökség terjeszti a Közgyűlés elé, a Közgyűlés nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt annak az elfogadásáról.
24.6. A Közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni. A Közgyűlés ülése
jegyzőkönyvének elkészítéséről a közgyűlés elnöke (a továbbiakban:
Közgyűlés Elnöke) gondoskodik. A jegyzőkönyv tartalmazza a megjelent
közgyűlési és esetlegesen a felügyelő bizottsági tagok, a meghívottak nevét, a
tárgyalt napirendi pontokat, a döntések tartalmát, időpontját, a határozat
számát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges,
személyét).
24.7. A Közgyűlés döntéseiről az Egyesület elnöke (a továbbiakban: Elnök) értesíti
az érintetteket, levélben, vagy e-mailben.
25. Az Egyesület működésével kapcsolatos jegyzőkönyvekbe és egyéb iratokba bárki
betekinthet, azok tartalmáról szóban, vagy írásban az Elnöktől tájékoztatást kérhet.
25.1. Az Egyesület irataiba történő betekintést az Elnöktől kell kérelmezni. Az
iratokba való betekintést az Elnök engedélyezi, és ennek alapján a titkár
teljesíti.
26. Az Egyesület szolgáltatásait mindenki korlátozás nélkül igénybe veheti.
27. Az egyesület döntéseit az érintettekkel közvetlenül (levélben vagy e-mailben) közölni
kell, a tagok vagy a szolgáltatást igénybe vevők szélesebb körét érintő döntéseket pedig
az Egyesület honlapján közzé kell tenni. Az Egyesület az éves beszámolóját a honlapján
teszi közzé.
28. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
- az Alapszabály elfogadása, módosítása;
- a szervezeti és működési szabályzat elfogadása, módosítása;
- az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
- a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása;
- az éves költségvetés elfogadása;
- az éves beszámoló – ezen belül az Elnökségnek az Egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
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- a felügyelő bizottság (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság) megválasztása,
ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, ebben az
esetben a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és
díjazásuk megállapítása;
- a könyvvizsgáló (a továbbiakban: Könyvvizsgáló) megválasztása,
visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a végelszámoló kijelölése;
- az éves tagdíj meghatározása, amelyről a közgyűlés külön határozattal dönt.
29. A Közgyűlést az Elnökség meghívó küldésével levélben vagy e-mailben hívja össze.
29.1. A meghívónak tartalmaznia kell:
a) az Egyesület nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
29.2. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
30. Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az
ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van és egyhangúan hozzájárul az ülés
megtartásához.
30.1. A Közgyűlésen csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésekben
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
31. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét
képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden
határozathozatalnál vizsgálni kell.
31.1. Ha a tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
31.2. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés (a
továbbiakban: Megismételt Közgyűlés) az eredeti napirenden szereplő
ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A Megismételt
Közgyűlést az eredeti – határozatképte-lenség miatt elmaradt – közgyűlés
időpontját követő időpontra kell összehívni, amely időpontot az eredeti
Közgyűlés meghívójában a határozatképtelenség jogkövetkezményeire való
utalással kell megjelölni.
31.3. A tagok a Közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat.
32. A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
32.1. Nem minősül előnynek az Egyesület, mint közhasznú szervezet cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
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pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
33. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy,
aki
a) a Közgyűlés, illetve az Elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve az
Egyesület Közgyűlésének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) az Egyesülettel, mint közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más
tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) az Egyesület, mint 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.
34. A tagok a határozatokat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok
többségével hozzák meg.
34.1. Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
34.2. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
35. Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői az
Elnökség tagjai (Elnök és két alelnök).
35.1. Az Elnökség három tagból áll. A Közgyűlés az Elnökség tagjait öt évre
választja. Az Elnökség az elnökét – aki egyben az Egyesület Elnöke – maga
választja tagjai közül.
Az egyesület elnöke Varga Endre (an. Mészáros Mária, szül hely.
idő: Zirc, 1964.09.24. cím: Veszprém, Stadion u. 1/b), az egyesület kettő
alelnöke Agg Zoltán, (an. Csomai Ilona, szül. hely. idő: Veszprém,
1957.04.21. Veszprém, Tátorján u. 10.) és Meleg Tamás, (an. Kovács
Erzsébet, szül hely. idő: Veszprém, 1979.03.11. cím:8443 Bánd, Petőfi S. u.
88.)
35.2. Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, ott az Egyesülettel
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági
helyzetéről beszámolni.
35.3. Az Elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
36. Két Közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem
tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő
Közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.
36.1. Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek vállalásáról
(szerződések, közhasznú tevékenységgel kapcsolatos döntések, stb.) és az
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Egyesületet illető jogok gyakorlásáról – beszámolási kötelezettség mellett –
dönteni.
36.2. Az Elnökség tagjai, mint vezető tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen
tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület
érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezető tisztségviselő
feladatait személyesen köteles ellátni.
36.3. Az Elnökség az ügyvezetési feladatokat a Polgári Törvénykönyv 3.80 §-nak
megfelelően látja el.
37. Az Egyesület munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja. Az Elnök
felett az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése,
juttatások meghatározása) az Elnökség, az egyéb munkáltatói jogokat az Elnökség által
kijelölt alelnök gyakorolja.
37.1 Az elnökség hatáskörébe tartozik különösen minden olyan szerződés
megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelő bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; a
jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelő
bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés.
38. Az Elnökség mind a három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség a
szükségekhez képest, de legalább félévente egyszer tart ülést, amelyet az Elnök írásban
hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy,
hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább nyolc nap időköznek kell
lennie.
38.1. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, illetve bármely
döntésben érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is
meg kell hívni. Az Elnökség határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással
hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő.
39. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén
a feltétel
bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
39.1. A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal
bármikor lemondhat. Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a
lemondás az új vezető tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában
legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
40. 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 megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –
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a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt
tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről
szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
40.1. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
40.2. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében
ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt
személyre is alkalmazni kell.
c) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
e) 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.
f) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől.
41. Az Egyesület ügyiratait, bizonylatait a titkár kezeli, aki egyúttal az Egyesület ügykezelői
teendőit is ellátja.
41.1. A titkár gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre
jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.
41.2. Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt könyvelői
valamint pénztárosi teendők ellátásával megbízni, akik részére díjazás
állapítható meg.
VIII.

Az Egyesület képviselete

42. Az Egyesület képviseletére az Elnök és az Elnökség tagjai önállóan jogosultak, akik
képviselik az Egyesületet hatóságok, bíróságok és más harmadik személyek előtt.
43. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnökség tagjai közül ketten együttesen jogosultak
rendelkezni.
IX.

Az Egyesület anyagi forrásai, gazdálkodása és anyagi felelőssége
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44. Az Egyesület bevételei:
a) a tagdíj;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó
bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
a. a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési
támogatás;
b. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból
származó, a költségvetésből juttatott támogatás;
c. az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi
szervezettől származó támogatás;
d. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerint kiutalt összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként
szerzett bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
45. Az Egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó
költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához)
közvetlenül kapcsolódó költségek;
c) az Egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az
adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket),
valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi
eszközök értékcsökkenési leírása;
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
X.

Az Egyesület megszűnése

46. Az Egyesület megszűnik, ha
a) az Egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,
c) a bíróság feloszlatja,
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti
vagy megállapítja megszűnését,
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,
f) és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.
46.1. A b)-e) pontokban foglalt esetekben az Egyesület jogutód nélkül szűnik meg.
A b) pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontokban foglalt
esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.
46.2. A Közgyűlés nem dönthet az Egyesület feloszlásáról, ha az Egyesülettel szemben
lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az Egyesület
fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.
46.3. Az Egyesület Alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a
jogutód nélkül megszűnt egyesület – hitelezői igények kielégítése után –
10

megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben
meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon kell
nyilvánosságra hozni.
46.4 Az egyesület mint jogi személy jogutód nélkül, illetve jogutódlással megszűnik a
Ptk 3:48. § (1) bekezdésében, Ptk 3:83 – 3:85. §-aiban, valamint az Ectv.
10/A §–ban foglaltak szerint.
XI.

Vegyes rendelkezések

47. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre és nyeri el jogi személyiségét.
48. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve az egyesülési jogról szóló
jogállásról, valamint a civil szerveztek működéséről és támogatásairól szóló 2011. évi
CLXXV. törvény, valamint a gazdálkodásról és könyvvezetésről szóló jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
49. A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az Egyesület Veszprémben 2014.
szeptember 03-án megtartott Közgyűlésén fogadta el.
Veszprém, 2014. szeptember 3.
ZÁRADÉK:
Alulírott Varga Endre, a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület Elnöke
igazolom, hogy az Alapszabály fenti egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
Alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.
Veszprém, 2014. szeptember 3.

Varga Endre
Egyesület Elnöke
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