SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

melyet, az alapítók elfogadtak 2000. március 3-án, az egyesület székhelyén megtartott
alakuló közgyűlésen és amely módosításra került a1 /2014.(V.10.) sz. közgyűlési határozat,
valamint a 4/2015. (IV.11.) számú küldöttgyűlési határozat alapján a következők szerint:

I.

Általános rendelkezések

1. Az Egyesület elnevezése: SOMLÓ és Környéke Borút Egyesület
2. Az Egyesület székhelye: 8460. Devecser Petőfi tér 5.
3. Az Egyesület a tagok közös, tartós Alapszabályban meghatározott céljának folyamatos
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező, közhasznú tevékenységet
folytató jogi személy.

II.

Az Egyesület céljai és tevékenysége

1) Az Egyesület célja a Veszprém megyei Somló hegy és környékén lévő települések
területén:
-

a bor utak megformálása, fejlesztése és fenntartása;

-

a borturizmus fellendítése;

-

a minőségi bortermelés előmozdítása;

-

a szőlőültetvények ökológiai arculatának a megóvása, természet- és környezetvédelem;

-

a helyi minőségi borok piacának felkutatása és keresletének a növelése;

-

a hagyományok ápolása, műemlékek és népi építészeti értékek feltárása és védelme;

-

a történelmi, kulturális és művészeti értékek megóvása;

-

a szőlősgazdák és kistermelők érdekképviselete, segítése;

-

az előbbiekkel kapcsolatos ismeretterjesztés.
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2) Az Egyesület az 1) pontban meghatározott célja alapján az alábbi közhasznú
tevékenységeket, illetve a tevékenységhez kapcsolódóan az alábbi közfeladatokat látja el:
2.1 Kulturális tevékenység

-

közösségi kulturális hagyományok, értékek / művelődésre szerveződő közösségek
tevékenységének / segítése

-

a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása

-

lakossági művészeti kezdeményezések,önszerveződések támogatása

–

az 1991.évi XX. tv. a helyi önkormányzatokról és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről 121.§ a)-b) alapján
A feladat ellátás megvalósítása érdekében:

-

a lakosság kikapcsolódását lehetővé tevő kulturális és hagyományőrző programok
szervezése, lebonyolítása, amely rendezvényen a hagyományőrző csoportok részére
bemutatkozási és fellépési lehetőséget biztosít.

2.1 Kulturális örökség védelme-a 2001.LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5.§ (1) alapján
A feladat ellátás megvalósítása érdekében:

-

Túrák alkalmával az érdeklődők részére megismerteti a Somló területén található szakrális,
kulturális emlékhelyeket, azok történetét.

3) Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

- borúti vállalkozásokkal szemben támasztott:


minőségi követelmények meghatározása és megismertetése, valamint



betartásának ellenőrzése;

2

- borutak infrastrukturális fejlesztése;
- múzeum vagy tájház létrehozása, kulturális örökség megóvása;
- támogatási források feltárása és hasznosítása;
- állami, önkormányzati és egyéb pénzeszközök, pályázati


lehetőségek igénybevétele;

- vállalkozási és jogi tanácsadás nyújtása, illetve ehhez való


hozzásegítés;

- együttműködés a térség hatóságaival, intézményeivel;
- a térségből elszármazott vagy ide kötődő személyiségekkel való


kapcsolattartás és tevékenységük bemutatása;

- előadások, kiállítások, konferenciák szervezése;
- médiával való kapcsolattartás, tájékoztatás
- Képzések szervezése, lebonyolítása

4) Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a tagi körön kívüliek is részesülhetnek.

5) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységek nem folytat, pártoktól független, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati
választáson jelöltet nem állít.

III.

Az Egyesület tagsága

1) Az Egyesület tagjai az alapítók, valamint tagja lehet minden természetes vagy jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely)
a) elfogadja az Egyesület alapszabályát;
b) a belépési szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja;
c) vállalja a tagdíj fizetését.
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2) A tagfelvételről az Egyesület elnöksége dönt.
-

A tagfelvételi kérelmet elutasító döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

3) Az Egyesületi tagság megszűnik

a) a tag halálával, vagy az egyesület jogutód nélküli megszünésével
b) a tag az egyesület képviselőjéhez írásban benyújtott a tagsági jogviszonyára vonatkozó
kilépési nyilatkozatával

c) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, ha az alapszabályban vállalt
kötelezettségének nem tesz eleget
d) a tag kizárásával, ha az alapszabályt vagy a közgyűlési határozatát súlyosan, vagy
ismételten megsérti- bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére a
taggal szemben kizárási eljárás folytatható le. A kizárási eljárás lefolytatása a FEB hatásköre.
e) Az eljárás lefolytatásának keretében biztosítani kell annak lehetőségét, hogy mindkét fél
részletesen kifejthesse a jogi és ténybeli álláspontját, csatolhassa bizonyítékait,
megismerhesse a másik fél beadványait, észrevételeket tehessen, és személyesen részt
vegyen az eljárás lefolytatásában.

4) A tagsági viszony megszüntetéséről, illetve a tag kizárásról az Elnökség dönt. A tag
kizárását kimondó határozatot írásban kell foglalni és indoklással kell ellátni. Az indoklásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati
lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A kizáró határozat
ellen az érintet 15 napon belül a közgyűléshez fellebbezhet. A fellebbezést a soron

következő közgyűlés bírálja el.

5) A tag jogai:
a) tanácskozási és szavazati joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén, valamint
egyéb rendezvényein
b)

közvetlenül választhatja az Egyesület szerveit;

c)

választható az Egyesület szerveibe;
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d)

javaslatokat tehet az egyesület szerveihez;

e)

igénybe veheti az Egyesület által biztosított lehetőségeket.

f)

a tag tagsági jogait személyesen vagy a megválasztott küldöttön keresztül
gyakorolhatja.

6) A tag kötelezettségei;
a)

az Alapszabályban foglaltak betartása;

b)

a tagdíj fizetése;

c)

bármely tisztségbe történt választása esetén, annak a legjobb képességei
szerinti ellátása

IV.

Az Egyesület szervezete

1) Az Egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely
az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.
1/A) A közgyűlés 2014. május 10-től küldöttgyűlés működését írja elő az egyesületnél.
A küldötteket a közgyűlés közvetlenül választja meg a jelölőbizottság javaslata alapján.
A jelölőbizottságot első alakalommal a közgyűlés választja meg, majd ezt követően ezt a
jogkört az elnökségre delegálja.
A küldöttek lét számát a közgyűlés határozza meg.
A küldöttek mandátuma 3 évre szól.
A küldöttgyűlésre egyebekben, a közgyűlés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása, módosítása;
b) az Egyesület elnöke az Elnökség, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai
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megválasztása, visszahívása
c) megállapítja az éves költségvetést;
d) az éves beszámoló - ezen belül az elnökségnek az egyesület vagyoni
helyzetéről – valamint a közhasznúsági mellékletek elfogadása.

e) döntés valamely tag törlése vagy kizárása ellen benyújtott fellebbezésről;
f)

a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása;

g) a tagsági díjak meghatározása
h)

az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása

i)
j)

az SZMSZ elfogadása, módosítása
végelszámoló kijelölése és díjazásának megállapítása

k)

az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amely az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt.

l)

a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai ellen kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés.

m. )

választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása.

2/A) A Közgyűlés fenti hatáskörei közül az Elnökséghatáskörébe delegálja a
következőket:

IV.fejezet (2) bekezdés i pontjában meghatározott tárgykört

3) A közgyűlés lehet rendes vagy rendkívüli:
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a ) a rendes közgyűlést évenként egy alkalommal kell összehívni;
b) a rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
- ha a tagok legalább 1/10-e az írásban, az ok
megjelölésével kéri;
- ha az Elnökség azt indokoltnak tartja;
- ha a bíróság elrendeli.
c) az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

- az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi
- az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
vagy
- az egyesület céljainak elérése veszélybe került
Az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése
érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

A közgyűlés nyilvános, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

4) A közgyűlés idejét, helyét és napirendi pontjait az Elnökség a közgyűlést
megelőzően 15 nappal előbb hirdeti meg. Az egyesületi tagoknak az Egyesület
elnöke írásos meghívót küld. A meghívónak tartalmaznia kell:
-

a jogi személy nevét és székhelyét

-

az ülés idejének és helyszínének a megjelölését

-

az ülés napirendjét /a meghívóban a napirendet olyan részletességgel kell
feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben
álláspontjukat kialakíthassák./

a)

a közgyűlési meghívók kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok
és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend
kiegészítését kérheti, a kiegészítés indoklásával.
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b) a napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy
személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a

szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható
határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.
5) A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint 50%-a részt vesz.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlés ismételt összehívására a határozatképtelen
közgyűlést követően 7 nap múlva kerül sor.

Az ismételten összehívott közgyűlés azonos napirendi pontokkal a megjelentek
számára való tekintet nélkül határozatképes, ha erről a szavazásra jogosultakat az
eredeti közgyűlési meghívóban előre tájékoztatták.

A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet,
vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok
számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a
jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a
két fős szavazatszámláló bizottságot.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két
jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a
döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát (ha lehetséges, személyét).

6) A közgyűlésen a tagok a határozatokat nyílt szavazással hozzák meg.
Az alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről
szóló határozathozatal, amely esetben a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

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;
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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.
7) Az Elnökség az Egyesület ügyvezető és képviselő szerve. A két közgyűlés között
intézi és szervezi az Egyesület tevékenységét. Az Elnökség az Egyesület elnökéből
és a közgyűlés által választott további 16 elnökségi tagból áll. Az elnököt és az
elnökségi tagokat a közgyűlés 5 évre választja.

A jelenlegi elnökség névsora az alábbi:
Simon János Elnök 8500 Pápa Búzavirág u. 40.
Szabadi János Ügyviteli-pályázati alelnök 8500 Pápa Ötödik u. 6.
Matting Norbert elnökségi tag 8500 Pápa Tízedik u. 22.
Molnár László Alelnök 8500 Pápa Második u. 10.
Simon Gábor Alelnök 8500 Pápa Fiumei u. 19.
Rozmann Gyula Általános alelnök 8448 Ajka Halóm u. 20.
Vikker Attila elnökségi tag 2120 Dunakeszi Baross Gábor u 6.
Bodnár György elnökségi tag 8483 Somlószőlős Kossuth u. 11.
Matting Dezső elnökségi tag 8481 Somlóvásárhely- Somló-hegy 1713/8.
Radics Sándor elnökségi tag 8448 Ajka Semmelweis u. 5.
György Sándor elnökségi tag 8448 Ajka Nefelejcs u. 46/6
Molnár Levente Szervezési alelnök 8477 Tüskevár Kossuth 71/A
Horváth Zoltán elnökségi tag 8482 Doba Kossuth u.22
Tóth Ervinné Gazdasági alelnök 8447 Ajka Fűzfa u.31
Nagy Ferenc elnökségi tag 8960 Lenti Honvéd út 22
Papp Zoltán Szakmai alelnök 8482 Doba Kossuth u.419
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Végh Gusztáv elnökségi tag 9028 Győr Venyige u.25

Az Elnökség tagjai közül nyílt szavazással alelnököket választ.

Az Elnökség határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.

Az Elnökség szükség szerint, de legalább négyhavonta tart ülést, határozatait nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

Az Elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott
esetekben korlátozható. Azokat az Elnök hívja össze, 8 nappal az ülést megelőzően. A
tagoknak írásos meghívót kell küldeni, a napirend közlésével.

8) Az Elnökség feladatai:

a. előkészíti a közgyűléseket;
b. elkészíti az éves költségvetést;
c. a jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik, szervezi az egyesületi munkát;
d. meghatározza a következő időszak teendőit, feladatait;
e. elfogadja az egyesület szabályzatait;
f. megállapítja az egyesület által szervezett rendezvények, illetve nyújtott szolgáltatások
egyesületen kívüliek által történő igénybevételének feltételeit;
g. gondoskodik a tagok nyilvántartásáról;
h. megválasztja az alelnököket;
i. dönt azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, illetőleg a Felügyelő
Bizottság kizárólagos hatáskörébe.
j. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználása és a befektetésre vonatkozó, a közgyűlés
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hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és azok végrehajtása.

k. Amennyiben az Egyesületet érintő megszűnési ok állna elő, ennek a megszűnési oknak a vizsgálata
és annak bekövetkezte esetén a Ptk. által előírt intézkedések megtétele.
l. a FEB javaslata alapján döntés a tag kizárásával kapcsolatban.
m. a küldöttek jelölésével kapcsolatos 5 fős jelölő bizottság megválasztása.

Az Egyesület elnöke

a.

előkészíti és összehívja az Elnökség üléseit, vezeti azokat;

b.

a szavazást követően kimondja az Elnökség határozatait;

c.

képviseli az Egyesületet harmadik személyek, bíróságok és
hatóságok előtt;

d. munkáltatói jogokat gyakorol az alkalmazottak
tekintetében.

10) Az Egyesület alelnökei:

a.

segítik az elnököt a munkájában;

b.

az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén ellátják
- az elnök rendelkezésének megfelelően az elnök
hatáskörébe tartozó feladatokat;

c.

ellátják az Elnökség által létrehozott szakbizottságok
elnöki feladatait.
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V. Az Egyesület Felügyelő Bizottsága

Az Egyesületnél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság elnökét és két
tagját a közgyűlés választja meg 3évre. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság
munkájában kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől
függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
A Felügyelő Bizottság tagjai a következők:
Szabó József elnök 8469 Kamond
Dreisziger József tag 8500 Pápa Tulipán u.12/4
Pintér Ferenc 8458 Noszlop Jókai u.58

A FEB ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza kivéve, hogy ha csak két tag van
jelen az ülésen ebben az esetben kizárólag egyhangú döntés hozható.

2) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során az
Egyesület elnökétől és elnökségi tagjaitól jelentést, a munkavállalóktól tájékoztatást és
felvilágosítást kérhet. Az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
a. A Felügyelő Bizottság feladatát képezi a tag kizárásával kapcsolatos eljárás lefolytatása. A
Felügyelő Bizottság az eljárás lefolytatásának eredményéről 15 napon belül döntésének meghozatala
céljából tájékoztatja az elnökséget.

3) A Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vesz.

4) Köteles az Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez
tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség döntését teszi szükségessé.
Ugyanez a jog megilleti a közgyűlés összehívását illetően is, ha a közgyűlési döntés
szükségessége merül fel; az elnök vagy az Elnökség tagjainak felelősségét megalapozó tény
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merült fel.

5) A közgyűlés, illetőleg az Elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára, annak megtételétől
számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az
összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

6) Ha az Elnökség vagy a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
7)A Felügyelő Bizottság működésére az Elnökség működésére megállapított szabályok az
irányadók.

8) A Felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezetői tisztségviselői megbízatás
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag
lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez kell benyújtani.

VI. Határozatok és nyilvánosság

1) A közgyűlés és az Elnökség döntéseit a határozatok tárában nyilván kell tartani. Ebben fel
kell tüntetni a határozatok tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők
számarányát és utóbbiak személyét.

2) Az elnök gondoskodik a döntéseknek az érintettekkel való írásbeli közléséről, olyan
módon, hogy a közlés igazolható legyen.

3) A döntéseket az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdető táblán közzé kell tenni.
Az egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény alapján
nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját
költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket
írásban, az egyesület elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség az
iratbetekintést és az iratmásolat kiadását az egyesület székhelyén, az igény
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bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani a kérelmező számára.
4) Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az
Egyesület elnökével egyeztetett időpontban, az Egyesület székhelyén.

5) Az Egyesület a működése módjáról, szolgáltatatásai igénybevételének módjáról, valamint
beszámolói közléséről időszaki kiadványaiban, illetőleg napilapokban tájékoztatja a
nyilvánosságot.
VII. Az Egyesület vagyona

1) Az Egyesület a civil szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok
előírásainak megfelelő rend szerint, éves pénzügyi terv alapján működik.

2) Az Egyesület rendszeres bevétele a tagdíjakból származó összeg. A tagdíjakat a tárgyévre
vonatkozóan a tárgyév január 31-ig be kell fizetni. Évközi belépés esetén az új tagnak az
adott évre a tagdíj időarányos részét kell a belépést követő 30 napon belül befizetni.

3)A tagdíj bevételeken kívül az egyesület bevételeit képezik az Ectv 19.§ (1) bekezdésében
meghatározott bevételek,
kiadásait: a 19.§ (2) meghatározott költségek képezik, amelyeket e bekezdés szerinti
részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások alapján tart nyilván.

4) Az Egyesület, mint jogi személy a cél megvalósítása és működése anyagi feltételeinek
biztosítása érdekében önálló gazdasági tevékenységet folytat, emellett vállalkozhat,
befektethet, külső adományokat, ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatásokat fogadhat el,
az alábbi korlátozásokkal:

-

vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai elérése
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet;

-

a gazdálkodás során elért eredményt nem oszthatja fel, azt
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a közhasznú tevékenységére köteles fordítani;
-

befektetési tevékenységet az Elnökség által elfogadott
befektetési szabályzat alapján folytathat.

Összeférhetetlenségi szabályok

VIII.

Az Egyesület a tisztségviselői kijelölésénél figyelembe veszi a 2013.évi V. törvény -a Polgári
Törvénykönyvről-szóló törvény3:22.§ - ban, a 3:26. §-ban foglaltakat, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény 38. és 39.§ írott összeférhetetlenségi szabályokat. Ezek alapján:
1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenység ellátásához szükséges körben nem korlátozták
-

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezetői tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A
vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

-

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni

-

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

-

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.

-

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

1/A) a 2013.évi V. törvény 3:26. §-a alapján.
-

a felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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-

nem lehet a felügyelőbizottág tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre
vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető
tisztségviselője.

1/B) 2011.évi CLXXV. törvény 38.§ (1) alapján: A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv
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.
2) Nem minősül előnynek az Egyesület 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.

3) 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.
39. § (1) 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 –,

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
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felfüggesztette vagy törölte.
(2) 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.

IX. Egyéb rendelkezések

1) Az Egyesület működése során keletkezett iratokat 5 évig meg kell őrizni.

2) A Közgyűlés, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet
kell vezetni.

3) Az Egyesület elnöke, alelnökei, elnökségi tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és
tagjai a feladataikat ingyenesen látják felmerült költségeik megtérítésére azonban igényt
tarthatnak.

4) A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) egyesületekre vonatkozó szabályait, valamint az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) kell alkalmazni.
A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján
hatályos tartalmának.
Elfogadva a 2015. április 11-én Somlószőlősőn tartott közgyűlés 4/2015.(IV.11.)sz.
határozatával.

Simon János
Elnök
TANÚ NEVE: Szabadi János

TANÚ NEVE:Molnár László

CÍME:

CÍME:

17

18

