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3B TURISZTIKAI EGYESULET

ALAPSZABÁLYA
m ó do s ít á s o kkal e gl s é g e s s z e r ke z e tb e fo gl alv a

Hatályos: 2016. december 1. napjától

A 3B TURISZTIKAI EGYESÜLET közgyűlése a Ptk, valamínt az egyesülési jogról, akőz-
hasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásarőI szőlő 2011. évi
CLXXV. Törvény (Civiltv.) alapjan az egységes szerkezetú alapszabályát a következőkben
állapída meg.

I. AZEGYESÜLET MEGJELÖLESE

1. Az Egyesület neve:
38 TIIRISZTIKAI EGYESÜLET

2. AzEryesület székhelye:
8647 Balatonmúriafürdő Gróf Széchényi Imre tér 9.

Levelezési címe: 8647 Balatonmáriafürdő Gróf Széchényi Imre tér 9.

3. Az Egyesület jogállása:
Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök - akadáIyoztatása esetén, helyettesí-
tés körében - a titkár jogosult.

4. Az Egyesület hivatalos pecsétlenyomata:
kör alakú pecsét, melyben az egyesület teljes neve kerül felírásra.

il.
Az egyesület célja, feladatai

I. AzEgyesület által ellátott közhasznú tevékenységek:

, Turisztikai marketing munka szervezése
, A forrásszerző tevékenységek összehangolása
, Az érdekegyeztetés keretének biztosítása
. Részvétel a turisztikai fogadókészséget javító falufejlesztés, - szépítési programokban az őn-

, A kínálati fejlesztések összehangolása.
. A települések lakosságanak tájékoztatása az idegenforgalom gazdaságbanjátszott szerepéről.
. Kapcsolattartás atelepülésen kívüli szakmai és állami szervezetekkel, szervekkel.
. A turisztikában érdekelt vállalkozások, szolgáltatók tevékenységének összehangolása, támo-
gatása, érdekképvi selete ;
, Önkormány zati és vrillalkozói turisztikai tevékenysé gek ö sszehangolása;
, Az érintettek széles bevonásával a marketing stratégia kialakítása;
,. Ö s szehangolt turi sztikai termékfej lesztés ;



, A helyi turizmus
kormányzatnál;

érdekében települési beruházások kezdeményezése a helyi ön-

, Turisztikai információs iroda működtetése;
, Turisztikai szolgáltatások közvetítése;
, Turisztikai informatikai rendszer működtetése,hozzáférés biztosítása a tagok részére;
, A helyi turisztikai szolgáItatásokról, eredményekről, turista elégedettségről adatok folyama-
tos gyűjtése, statisztikrák készítése;
, Turisztikai szempontból fontos rendezvények, programok kezdeményezése, megvalósítrisa;
, Tagság folyamatos informálása atewezettprogramokról, az egyesület eredményeiről;
, Képzési igények felmérése, képzések megszervezése;
, Szakmai szervezetekkel és a környező térség más turisáikai egyesületeivel való együttmű-
ködés;
, Turisztikai célú pályazatok figyelése, pályazatok kiírásának kezdeményezése, páIyázaíokon
való részvétel
, A magán és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés.
A lako s ság turi sztikai-tudatának alakítása. [ 5 ]

2. Az Egyesület a Balatonberény Község Önkormányzatával, Balatonmáriafürdő Község
Önkormányzatával és Balatonkeresztúr Község Önkormányzatával kötött együttmúködési
megállapodás alapján közreműködik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20IL
évi CLXXXIX. Törvény 13.§ (l) bekezdés 7. és 13. pontjában foglalt közfeladatok ellátásá-
ban.

3. AzEgyesület
a) nem zárjaki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáItatásaiból;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatáro-
zott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározot|
közhasznű tevékeny s é gére fordítj a ;

d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól ftiggetlen és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.

4. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatásátpályéaathoz k<itheti. Apályazatnemtartalmaz-
hat olyan feltételeket, amelyekbőI - az eset összes kortilményeinek mérlegelésével - megálla-
pítható, hogy a pályézatnak előre meghatározott nyertese van (színleltpáIyazat), Színlelt pá-
Iyázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

5. Az Egyesület ösáöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok
mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő-és mellékállásu alkalmazottat is foglalkoztat-
hat.

ilI.
A TAGSÁGI VISZONY

l. AzEgyesületbe felvételtiket kérhetik azok atermészetes és jogi személyek, amelyek az
Egyesület célkitűzéseit elfogadj ák.

2. Az egyesületi tagság formái:



a) rendes tagság,
b) tiszteletbeli tagság,
c) ptírtoló tagság.
3. Az Egyesület rendes tagáváválaszthatő az a jogi személy és magánszemély, aki a belépési
nyilatkozaJban az Egyesület alapszabélyát elfogadja és a tagsági viszonybóI származő kötele-
zettségek telj e sítését v állalja.

4. Az egyesületnek nem lehet tagja, aki a közügyek gyakorlásátől eltiltottak, vagy szándékos
bűncselekményt követett el és a btintetés hatálya alatt álL.

5. Az Egyesület tagtráváválasztást a jelölt - a megfelelően kitöltött és aIáírt belépési nyilatko-
zat benyújtásával - kérelmezheti. A nyilatkozathoz - amennyiben jogi személy kéri felvételét

- mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki jrárhat el képviselőként az
Egyesület tagságában.

6. A tagfelvételi kérelem elfogadásáról az egyesület elnöksége egyszeni szótöbbséggel, a ké-
relem benyújtását követően megtartott ülésén határoz. Atag tagsági viszonya az elnökség
hatétrozatában meghatátozott időponttól kezdődik. A tagfelvételi kérelem elbírtílásáról a je-
lentkezőt 8 napon belül értesíteni kell. A tagfelvételt megtagadő határozat esetén az érin-
tett tagjelölt a határozat kézhemételét követő 15 napon belül, az elnökséghez benyújtott
kérelem útján kezdeményeáeti az elnökségihatározat közg}ílési felülvizsgálatát. A köz-
gyulés a tagjelölt kérelméről a soron következő tilésén l:m;tínoz- A tagfelvételnek helyt adó
döntés esetén a tagtagsági jogviszonya aközg}ílési hatánozat napjával létesül.

Atagkérelmére a tagfelvéteLrőI az elnökség sürgősséggel, a kérelme benyújtását követő 3 na-
pon belül hatétroz.

7. A rendes tag benyújtott tagsági kérelmét követő 10 napon belül tagsági díját köteles befi-
zetru.[7l

8. Az Egyesület tagiait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján
gyakorolják.

9. Az Egyesület rendes tagjainak jogai:
a) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén;
b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen;
c) B ármely ti szts é gre v álaszthatnak é s me gv él,aszthatők;
d) jogosultakrészt venni az Egyesület rendezvényein;
e) igénybe vehetik az Egyesület álta| nyújtott kedvezményeket,
f) a testületi szervek vezetőitől, valamirrt a, tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.

I0. Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei:
a) kötelesek megtartani az AlapszabáIy és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit,
i l l ető le g az E gye sület szerve in ek határ ozatait;
b) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt
feladataikat, és tőli.ik elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkihízéseinek
megvalósítását;
c) kötelesek atagdijat késedelem nélkül befizetni;



11. Az Egyesület tiszteletbelitagalehet - aKözgyűléshatínozataalapján- M a személy, aki
az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenysé gével az Egyesület célkitúzéseit támo-
gatja. segíti.[8]

12. A tiszteletbelitagotltagokat az Egyesület rendezvényeire meg kell hívni. A tiszteletbeli
tag tisztségre nem váIaszthatő, szavazatijoga nincs, egyebekben jogai és kötelezettségei meg-
egyeznek a rendes tagokéval, mentesek atagdíj fizetése alól.[9]

13, Tiszteletbeli tag felvételéről a Közgyúlés egyszerű szótöbbséggel dönt.[10]

14. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely vállalja az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi,
artyagi támogatását, adományaival segíti a szervezet munkáját, de abban tagként nem kíván
résá venni. A pártolő tagság keletkezésére és megszíinésére, az azzal kapcsolatos eljárási
szabályokra a tagokra vonatkozó, jelen alapszabály rendelkezései - megfelelően irrányadóak.

15. Az egyesület pártoló tagja véleményt nyilváníthat, javaslatokat, észrevételeket tehet

az egyesületet érintő bármely kérdésben, részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendez-
vényein. A prártoló tagvezető tisztségviselőnek nem választható.

16. A tagsági jogviszony megszűnik:
a) atagkilépésével;
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c) a tag l<tzárásávat';

d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

16.1. A tag tagsági jogviszonyát azEgyesület elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármi-
kor, indokolás nélkül megszüntetheti.

16.2.Ha az alapszabá|y atagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltéte-
leknek, az egyesület a tagságijogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A
felmondásról az Egyesület közgyűlése dönt.

16.3. Kizatás kezdeményezhető azzal a tagga| szemben, aki az a|apszabály rendelkezéseit sú-

lyosan megsérti, így különösen a tagdíjfizetési kötelezettségét ismételt felszólításra sem tel-
jesíti, vagy aszervezet célkitűzéseivel ellentétes, aztakadályoző tevékenységet folytat. A
tag tagdíjftzetési kötelezettség elmulasztása miatt csak akkor zárhatő ki, ha kötelezettségét
írásban az átvételtígazolhatő módon közölt felhívás ellenére 15 napon belül sem teljesíti.

Akizarásíeljarás során I. fokon az elntikiég, II. fokon aközgyűlés jár el.

A kizarási eljárást az Egyesület bármely taga jogosult kezdeményezni, az elnökséghez
cimzett írásbeli kérelem úüan. Akizálrás tárgyában tartandó elnökségi ülés időporttjáről az
érintettet tértivevényes levélben , vagy írásban, az átvételt igazolhatő módon úgy kell értesíte-

ni, hogy az érintett az értesítést legalább az ülést megeIőző 8 nappal korábban kézhez vegye,
,Az érintett védekezését akízárás tárgyában tartott közgyűlésen szóban, vagy legkésőbb az
ülés időpontjáig írásban terjesáheti elő. A kizárástárgyában tartott elnökségi ülés az érintett
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távollétében megtarthatő, ha az érintett értesítése szabá7yszerű volt, és az érintett előzetesen
írásban alapos indokkal távolmaradását nem mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távol-
létében történő lefolytatását.

A tag l<lzárását kimondó hatfuozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az tndo-
kolásnak tartalmaznia kell akjzárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítókokat, továbbá a
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség határozatáítizenöt napon belül írás-
ban k<iztilni kell az érintett taggal.

Az elnökség áItaI hozott kizarő határozattal szemben az érinteít a közlést követő 15 napon be-
1ü1 írásban fellebbezhet a kőzgyűléshez.

A közgyulés hatfuozatát a tag ahatározatkézhezvételét követő 30 napon belül bíróság előtt
megtámadhatja. Amennyiben a tagsági viszony év közben sz'unik meg, az adott éwe kifizetett
tagsági díj atagrészére nem téríthető vissza.

Aktzálrt tag tagsági viszonya az elnökség általikizarő hatátrozatjogerőre emelkedésének nap-
ján, vagy fellebbezés benyújtása estén, ha aközgyűIés az elnökség általíkizárőhatározatot
helybenhagyja - illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság aközgyűlés általi
ktzálrő hatérozatot helybenhagyja - a közgyűlés álta|i kizatő határozathozatal napjan szűnik
meg.

17. Az egllesület tagja akadályoztatása esetén 2 tanú által hitelesített meghatalmazással de-
legúlhat maga helyett lfőt az egyesüIet ülésére. A meghatalmazdsban fel kell tüntetni a
meghatalmazó és a meghatalmazott nevét, lakcímét, szüIetési idejét tovúbbá a meghutalma-
zás érv ény es s ég éne k napj út.

Iv.
AZ EGYESÜI,BT SZERVEZETE ES TISZTSEGVISELŐI

l. Az Egyesület szervet:
a) Közgyűlés,
b) Elnökség
c) Ellenőrz ő Bizottság.

2. Az Egyesület tisztségviselői:
a) elnök,
b) titkar,
c) pénztaros.
d) 3 fő elnökségi tag: Balatonberény, Balatonmáriafürdő és Balatonkeresztúr
mányzatainak 1 - 1 képviselőjének elnökségbe delegált elnökségi tagiai
e) ellenőrz ő bizottsági tagok.

Onkor-

v.
A Közryűlés

1, A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen a jogi
személy tagok képviselőjtik útján vesznek részt.



2. AKözgyűlés rendes és rendkívüli lehet.

3. Az Egyesület évente legalább egy közgyűlést tart.

4. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni
a.) a tagok legalább 50Yo + 1 fő által aláírt kérelmére, melyben megjelölik az összehívás okát

és célját.
b.) ha azt az illetékes Bíróság elrendeli.
c.) ha az elnökség aKőzgyűlés összehívásaról határoz, egyéb fontos ok miatt.

5. A Közgyrilést az elnökség írásban hívja össze.

6. Szabályszenínek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nYolc naPPal

az ülés időpontját megelőzően írásban (e_mail_ben) értesülnek, és az ülés targysorozatárÓl le-

írást kapnak.

7. AKözgyűlés nem nyilvános; azon atagokon és vezető tisztségviselőkön kívül a közgYŰlés

összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabá|y vagy a közgyűlés hatátrozata alaP-

ján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

8. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak több mint fele (50%+1

fo) jelen van.

9. Ha aközgyű|és nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti naPi-

rendben szeióplő ügyekben a jelenlévőkszámátől fiiggetlenüIhatánozatképesnek minősül.

Határozatképtilenseg miatt megismételt közgyűlés lehetőségéről mar az eredeti meghívóban

tájékoztatni kell a talokat, frgyóheztetve őket arra, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti

nápirendben szereplő kérdésekben a megjelentek szétmáratekintet nélktil hatÍrozatkéPes. A
mégismételt közgyúlésre valamennyi tagot meg kell hívni az általános szabályok szeint, az

ereáeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyúlés időpontját kÖvető harminc naPon

belüli időpontra.

10. A Közgyűlés ülését az elnök, akadályoztatása esetén atttkílr vezetí.

11. A közgyűlési meghívó kézbesítését követően az ülést megeLőző nap 12.00 Őráig a tagok és

az egyesuÉt szervei áz elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, al<tegészítés indokolásával.

R natirena kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni, Ha a naPirend kiegészítése

iránti kérelemről az elnök nem dönt vagy azt elutasítja, aközgyűlés a naPirend elfogadásárÓl

szóló határozat meghozatalátmegelQzőenkülön dönt a napirend kiegészítésének tárgYában.

t2. AKözgyűlésről jegyzőkönyvet kelt felvenni, amelyet aKözgyűlés elnöke és a KÖzgYŰlé-

sen az elnök áltaI2 felkért tag hitelesít.

13. A Közgyűlés haíározatait általábannyíIt szavazással, egyszení szótöbbséggel, kézfeleme-

1 é s s el hozza. Szav azni,, i gen",,,nem",,,tartó zko do m" szav azattal lehet.

Az Egyesület alapszabatyanat módosításahoz a jelen lévő tagok háromnegyedes szótÖbbség-

gel hozott határozata szükséges.

I
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Az Egyesület céljának módosításahoz és az egyesület megszűnéséről szőlő közgyűlési dön-
téshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges

14, Titkos szavazás:

A határozatképes közgyűlés legalább javaslatára bármely kérdésben, az elnök köteles meg-
szayaztatni ajavasolt napirendben a titkos szavazással történő döntést, ajavaslat elfogadásá-
ról a közgyűlés nyílt szavazással, egyszení szótöbbséggel dönt. Az egyesület tisztségviselői-
nek megválasztása bármely tag javaslatára titkos szavazással is történhet, erről a közgyŰlés
ny ilt szav azás sal, e gy szeni szótöbb s é g ge l dOnt.

A titkos szavazástesetenként választott3 tagíszavazatszedő bizottság bonyolÍtja le.

1 5. A Közgyűlés határozathozata|ábartnem vehet részt az a személy ,aki, vagy akinek kozeli
hozzátaftozőja a hatátrozat alapj án
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek aközhasznú Egyesület cél szerinti juttatásai keretében abánki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület álta|tagának,
a tagsági jogviszony alapjám nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

16. A Közgyűlés üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvrántartás készül, amelyből
megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és el-
lenzők számaránya, A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a hatfuozatok nyilvántartását
szolgáló okiratot, leftizve és sorszámozva kell az Egyesül et iratai között megőrizni. Folyama-
tos kezelését azBgyesület titkára latja el.

17. A Közgyűlés döntéseit, a döntés időpontját követő két héten belül írásban- igazolhatő
módon - kifiiggeszti az Egyesület székhelyén, valamint amely tagnak elektronikus cím elér-
hetősége van, úgy aztrészére meg kell kUldeni.

18. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba azEgyesület székhelyén -
az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban - bárki betekinthet, azokról sa-
ját költségre másolatot készíthet.

19. Az Egyesület községi honlapok, helyi újságokban, az egyesület honlapjrán keresztül nyil-
vánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, atétmogatási lehetősé-
geket, működés mődját, illetve azok,nértékét és feltételeit, valamint a működésről készült
szakmai-pérungyi beszámolót. Az Egesület által nyújtott cél szerinti juttatások banki áItal
megismerhetők.

20. A közgyűlés hatáskörébe tartozik
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásánakelhatározása;
c) avezető tisztségvise|ő megválasztása, visszahívása és díjazásánakmegállapítása;

P) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az igyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének - elfogadása;
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f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkavis zonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági ta-
gok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártéútési igények érvényesítéséről való döntés;
i) a ellenőrzőbtzottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásak megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
k) a végelszámolő kijelölése;
l) az elnökséghatátrozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása.

vI.
Az elnökség

l. Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a 9 tagű Elnökség látja el,
amelynek három taga a Balatonkeresztúrim Balatonberényi és a Balatonmráriaíiirdői Önkor-
ményzatok áItaI delegált 1-1 önkorményzati képviselő. Az Elnökség tagjait aközgyűlés 3 évre
választja meg.

2. Azelnökség tagai az eLnök, atitkár, apénztáros. az elnökségi tagok. Az elnökség ülésére -
annak tárgykörére figyelemmel- esetenként további tagok hívhatók meg,

3. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozőj a a hatfu ozat aIapj án
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a brárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagénak, atagsági
jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

5. Azelnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább felévenként hrtja.

6. Az elnökség üléseit az elnök - akadályoztatása esetén atitkár - hívja össze írásban.

7. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább három nappal azúlés
időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozattíról leírást kapnak.

+

8. Az elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult elntikségi tagok ktiztil legalább
5 ftí jelen van.

9. AzElnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbség gelhozza.

I0. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, melynek tar-
talméraakőzgyűlési jegyzőkönyvszabályaitkellalkalmazni.



11.

kell
Határozalképtelenség esetén - legkésőbb 7 napon belül - az Elnökséget ismételten össze
hívni. Hatánozatképtelenség miatt ismételten összehívott tilés is csak akkor hatátrozatké-

pes, ha azon az Elnökség tagjaiból 5 fő jelen van.

12. Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés
kizárólagos hatáskorébe.

13. Az Elnökség feladatai:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, azigyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak akőzgyűlés elé terjesztése;

c) azéves költségvetés elkészítése és annak aközgyűlés elé terjesztése;

d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, aköz-
gyűlés hatáskörébe nem tar:toző döntések meghozatala és végrehajtása;

e) az egyesületjogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségvise-
l ők me gv á1 asztatás ának előkészítése ;

I aközgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pondainak meghatátrozása;

h) részvétel aközgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
1) a tagság nyilvántartása ;

j) az egyesület határozatainak, szewezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésévöl kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet éf'ntő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövet-
kezte esetén az e törvényben előírtintézkedések megtétele; és

m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.

14. Az Elnökség a két Kazgyűlés közötti időszakb art végzett tevékenysé gérő| a Közgyűlés
előtt beszámol, és intézkedéseit a Ktizgyűlés hagyja jővá. Az Elnökség d<intéseiről két köz-
gytílés kclztitt tájékoztatja az Egyesület tagjait a székhelyen kifiiggesztett hirdetménnyel, va-
lamint elektronikusan.

15. Az Elnökség dönt első fokon atagkizárás ügyében, másodfokon az Egyesület Közgyűlése
jár el.

16. Az elnök feladatai:
a Közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése,
konferenciák és más rendezvények szervezése,
a Közgyűlésről felvett j egyzőkönyv hitglesítésére felkérés,
az Egyesület működésének irányít ása,
ltalványozási jog gyakorlása a IX,/3.e.) póntban meghatálrozottak szerint.
az Elnökség áItaljóváhagyott döntésekkel összhangbart, az Egyesület nevében
szerződéseket ir aIá,
képviseli az Egyesületet.
akadáIyoztatása esetén, egyedi döntéssel, adott célra, külön meghatalmazással képviseleti
jogát átruhazhatja a titkaron kívül más elnökségi tagra is.

I'7 . Atitkáí feladatai:
a) képviseli az EgyesüLetet, az elnök akadáIyoztatása esetén - a helyettesítés keretében.



b) az elnök konzultiinsaként működik,
cj az elntik akadályoztatása esetén vezetí aKözgyűIést és/vagy az Elnökség Ülését;

d) tájékoztatja atagokat az Egyesület munkájáról;

.j u il*,l, etótesziii avezetősierv üléseit, biitosítja működését és gondoskodik a határozatok

végrehajtás árő|, azoknyilvántartását folyamatosan kezeli.

VII.
Az Egyesület tisáségviselői

1. A közhasznú szerv ezet megsztínését követő három évig nem lehet más kÖzhasznú szer-

vezetvezetőtisztségviselője az a személy, aki korábban olyan kÖzhasznú szervezetvezető

tisztségviselője voli annak megszűnésétmegelőző két évben legalább egy évig -,

a.;amely jogutód nétküt szűnt meg úgy, hogy az áIlarri adó- és vámhatóságnál nyilvántar-

tott adó- és vámtartozásátnem egyenlítette ki,
b.)amellye1 szemben az állatri adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiánYt tárt fel,

c,jamellyel szemben az áIlarrl adó- és vámhatóság izleílezérás intézkedést alkalmazott,

vagy üzletlezár ást helyettesítő bírságot szabott ki,
d.)-Áelynek adószrámát az állami adó- és vámhatóság az adőzás rendjéről szóló tÖrvénY

szerint felfüggesztette vagy törölte,

2. Avezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett kÖz-

hasznú szervezetet-előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egYidejűleg más kÖz-

hasznú szewezetnél is betölt.

vIII.
ELLENŐRZŐ nrzorrsÁc

1. Az Egyesület felügyelő szerve azEllenőrző Bizottság, amely 3 tagÚ. Vezetőjtiket maguk

közül váIasztják.

2. AzEllenőrző Bizottság tagsai indokolt esetben visszahívhatóak.

3. AzEllenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

4. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy íagsa, illetve könywizsgáIŐjaaz a személY, aki

a.)a közgyűlés illetv! az elnökség tagja (ide nem értve az egyesület közgyűlésének azontag-
jait, akik tisztséget nem töltenek be),_

b.1- 
"gy"stileúl 

a megbízatasrin kivtili más tevékenység kifejtésére irányuló munkavi-

szonyban vagy munkavégzésre iranyuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp

nem rendelkezik,
c.)az egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a barki által megkÖtés nélkÜl igénY-

uó veneio nem pénzbeli szólgáltatásokat és az egyesület által tagjainak aíagságijogviszonY

alapjána létesú okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást.

5. Az Ellen őrzőBizottság tagjai tisáeletdíjban, illetve költségtérítésben részesÜlhetnek. Az
Ellenőrző Bizottság tagai*.gUira.ot at az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében

vállalják.
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6. AzEllenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, mŰ-

ködésére az Elnökség működésére vonatkoző szabáIyokat kell alkalmazn|

7. Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így kü-
lönösen: jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékozta-
tást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, illetve munkavállalőitől, az
Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Közgyűlés ülésén ta-

nácskozási joggal részt vehet, jogszabáIysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Köz-
gyrilé st táj ékoztani, é s annak ö s szehívás át ke zdeményezni.

8. Az Ellenőrző Bizottság ülései a tagok számára nyilvánosak, sorszámozott jegyzőkönyvet
készít, határ ozatait ugyanc sak sor számozza.

9. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek
és a jegyzőkönywezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és

azokhatáiyát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók, és

ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Ellrenőrző Bizottság bármely tagja jogosult
jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltiintetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyző-
könyvet azBl\enőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírjak.

10. a) a felügyelő szerv ellenőrzi aközhasznú szervezetműködését és gazdálkodását, melynek
során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szewezet könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat me gviz s g álhatj a ;

b) a felügyelő szerv tagtra aközhaszní szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal
részt vehet, illetve tésztvesz, ha a jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik;
c) a felügyelő szerv köteles az írltézkedésre jogosult Elnökséget tájékoztatni, és annak össze-
hívását kezdeményezni,ha arrőI szerez tudomást, hogy
-a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként sú-

lyosan sértő esemény (mulasztás) üórtént amelynek megsziintetése vagy következményeinek
elharítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Elnökség döntését teszi sziikségessé;
-avezető tisztségviselők felelősségét megalapoző tény merült fel;
d) az íntézkedésre jogosult Elnökséget a felügyelő szerv indítványéra - annak megtételétŐl
szémtitott harminc napon belül- össze kell hívni, mely hataridő eredménytelen eltelte esetén
az Elnökség összehívására a felügyelő szerv is jogosult;
e) ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében sztikséges intézke-
déseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi fel-
ügyeletet ellátó szervet. -,

, Ix.
AZ EGYEsÜlnr GAZDÁLKODÁSA

I. Az Egyesület bevételei:

a) atagdij,
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásáből) szarmazó bevétel;

Ó) a költségvetési támogatás:
ca) apályazatíftján,valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
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cb) azEurópai Unió strukturá]is alapjaiból, illetve a Kohéziós AlapbÓl származŐ, a kÖltségve-

tésből j uttatott íímo gatás ;

cc) az'Európai uniJkoltségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szewezetÍŐI származő á-
mogaás;
cd)"a szórnélyi jövedelemadó meghatarozott részének az adőző rendelkezése szerint kiutalt Ösz-

szege:

ü Ű aunnáúaítasalrendszereiből közszolgá|taási szerződés ellenértékeként szerzeítbevétel;

e) más szervezetől, illetve magánszemélytől kapott adomány;

f) befektetési tevékenységből származő bevétel;
g azaYDpontok alánem tartoző egyéb bevétel.

2. Az Egy estilet kiadtísai:
a) ahpá szerinti (köáasmú) tevékenységhezközvetlentil kapcsolódó költségek;

Ű1 gűa^agi vállalkozási tevékenységhei (szoIgőJtatás nyújtásrához) közvetlentil kapcsolódó

költségek;
c) az e-gyestilet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az admirttsztráció kÖltsé-

g"rt e"'begyéb felmertilt közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhezhasntát im-

materiális javak és targyi eszközök értékcsökkenési leírása;

d) az a)-c) pontok alá nem tartoző egyéb költség.

3. AzEgyesület rendes tagaiévenként tagdijatfizetnek, melynek mértékét aKÖzgYŰIés álla-

pítja meg. A tagdíjat minden év április 30-ig kell megftzetni,|27)

4. Az Egyesület pénzeszkőzeinek felhasználása
a.) AzEgyestileip énzeszközeinek célszeni felhasznáIásánaéves költségvetést készít.

u.i a r.oútkező évre szóló költségvetést és az előző év gazdáLkodásaról szÓlÓ beszámolőt az

elnök l terjeszti aKőzgyű|és elé jóváhagyás végett.

c.) Azegyesület upeŰÍorgulmai a retÉly és Vidéke Takarékszövetkezet Balatonmáriafiirdői

pénzit{ieténél vezetett folyószámláról bonyolída, mely fölött egyidejŰleg két aláírással lehet

iendelkezni. A bankszámla feletti rendelkezés céljából az elnök mellett atitkán és a Pénztáros

személyét kell megjelölni. [28]

ü Há;í pénztárt tarthat fenn, amelynek kezeléséről a vezetőség pénÁárt és pénzkezelési sza-

báIyzatot alkot.
e.) kifizetésekre, utalványozásra, banks zámia feletti rendelkezé ste az elnök mellett valamelY

a3lc.pontban meghatéroLott személy jogosult. (Elnök + titkaí, vagy elnök -f pénztétros) Í29]

5. Azegyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásalért saját vagyonával felel. Az
egyestilei tagiai az egyesüetÁrtozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek,

6. AzEgyesület köteles a beszámolO"iOv,lt agyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet

készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagYni, letétbe helYezni és kÖz-

zétenní.

A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szewezet álíal végzettkÖzhasznű tevékenY-

ségeket, ezen tJvékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint aközhaszníjogállás

megállapít ásáútoz szükséges a Civiltv,32. § szerinti adatokat, mutatókat,

d,iort ásrnúsági mellékÉt tarta\mazza aközhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a ve-

zető tísztségvisélőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesÜlő vezető tisztsé-

gek felsorolását.
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Az Egyesület éves beszámolójába és közhasznísági mellékletébe bárki betekinthet,
é sabból saját költségére másolatot készíthet.

Az Egyesület köteles a Közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valarnint közhasznúsági
mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe
helyezni és közzétenni a ki.ilön jogszabályban meghatátrozott módon.

7. Aközhasznú szerv ezet aközhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztar-
tozásait rendezni, illetőleg közszolgáItatás ellátására irányulő szerződéséből eredő kötelezett-
ségeit időarrányosan telj esíteni.

8. Az Egyesület a gazdálkodása során elén eredrnényét nem oszthatja fel, azt az alapszabályá-
ban me ghat ár ozott közhasznú tevékenys é gére kel 1 fordítani a.

Az EgyesüLet a vezető tisztségviselőt, a ttímo gatőt, az önkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozőiát - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szoIgáItatások, illetve azEgye-
sület által tagjának atagságijogviszony alapjan nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatá-

sok kivételével - cél szerintijuttatásban nem részesítheti.

x.
AZ EGYESÜLET MEGSZÚNESE

I. Az egyesület jogutódlással történő megszűnése esetén az Egyesület más jogi személlyé
nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre vá|hat szét.

2. A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein tűI az egyesület jogutód
nélkül megszűnik, ha
a) azEgyesület megvalósította célját .vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztakmeg'vagy
b) az Egyesület tagjainak szétrnahat hónapon keresztül nem éri el atízfőt.

3. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén ahitelezík követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatfuozott, az Egyesület céljával megegyező
vagy hasonló cél megvalósításáralétrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó
bíróságjogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem
tartalmaz rendelkezést a megszűnő Egyesület vagyonáről, vagy ha az alapszabályban megje-
lölt közhasznli szervezeí avagyont nefit fogadja el vagy aztnem szerezheti meg. A fennmara-
dó vagyon sorsáról a nyilvántartő bíróság a törlést kimondó hatátrozatában rendelkezlk, a va-
gyonátruháaás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendel-
kezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

4. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után avezető tisztségviselőkkel szemben e minŐ-
ségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártéítési igényt - a jogerős bírósági törléstől
számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontj ában tagsági jogviszonyban álló
tag vagy az éwényesítheti, akinek arészére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át

kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
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Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ahitelezők kielégítetlen követelésük erejéig káíté-
dtési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szeruődésen
kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha avezető tisztségviselő az egyesület
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figye-
lembe. F,z a rendelkezés végelszámolással töfténő megszűnés esetén nem alkalmazható

xI.
AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE

Az Eglesület működése felett a törvényességi felUgyeletet az üg,lészség g,lakorolja.

xII.
vEGYEs ns zÁnÓ RENDELKEznsnx

1. Jelen Alapszabályban nem szabályozott feltételek tekintetében a Polgári törvénykönyv
vonatkozó rendelkezései, a Civiltv. és az egyéb vonatkoző jogszabáIyokban meghatározot-
tak, valamint a később meghozand ő közgyiilési határozatok az irányadóak,

2. Az iratbetekintés rendje:

Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni akőzhasznű szewezet működésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba való betekintésről, illetve köteles azohől felvilágosítást adni. Az iratok-
ba való betekintési igényt írásban kell az Elnök tészéte megküldeni. Az Elnök köteles bár-
mely j ogsz abály által felhat almazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladékta-
lanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben,
illetve jogszabáIy vagy hatós ágí határozat áltaI előírt határidőben teljesíteni. Az Elnök köte-
les az iratbetekintésről ktilOn nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező ne-
ve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje,

ZARADEK:

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az egyesület a 2016. december 1. napján
megtartott közg$ilésén fogadta el.
(A módosított szabúlyokfélkövér, dűt betűvel jelezve.)

Balatonmáriafiirdő, 201 6, december 1,_

t\,h
Balla György
Egyesület elnöke

,€Á;Bü,,Á
szabó zoltánné
Egyesület titkára
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