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Nagyközségi Horgászegyesület Ököritófülpös

ALAPSZABÁLYA

(a változásokkal egységes szerkezetben)


A Nyíregyházi Törvényszék 10.PK.60.031/1998/30. sz. alatti végzésére (hiánypótlási felhívására), továbbá a Ptk. (2013. évi V. tv.) és az Ectv. (2011. évi CLXXV. tv.) rendelkezéseinek megtartása, a közhasznúsági követelmények kielégítése végett, az Egyesület Közgyűlése elfogadta az alábbi alapszabályt, melynek szövegezése az egyesület 2014. 12. „_____”. napján megtartott közgyűlésén elfogadott változásokkal egységes szerkezetbe foglalásra került, az alábbiak szerint (a változások félkövér, dőlt betűtípussal szedve és *jelöléssel ellátva):


I. AZ EGYESÜLET ADATAI

1. Az Egyesület neve, székhelye, honlapja:	Nagyközségi Horgászegyesület Ököritófülpös
4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 111.
						Web: www.hetava.5mp.eu

2. Az Egyesület jogállása: Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult.

3. Az Egyesület céljai, feladatai és az azokhoz kapcsolódó közfeladatok 

Az Egyesület legfontosabb céljai:

	a tagok horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgász-lehetőségek biztosítása
	a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése
	a horgászok nevelése a jogszabályok, a társadalmi együttélés és horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a környezet- és a természet szeretetére, védelmére

a horgászok környezettudatosságának formálása
	Ököritófülpös térségében a természeti és kulturális örökségek fenntartható fejlesztése,
	halgazdálkodás, 
	a horgászati lehetőségek megőrzése és bővítése
	a természet és a vízi környezet védelme, a vízpartok rendben tartása
	horgászcélú gazdálkodás folytatása az értékmegőrzés/növelés fenntartásával
	a gyermek, ifjúsági, és felnőtt horgászat, és a horgászsport propagálása, szervezése és fejlesztése oly módon, hogy gyakorlása során a természet- és környezetvédelmi érdekek ne sérüljenek
	a horgász etika, a horgászat sportszerűségének megőrzése, az Egyesület hagyományainak ápolása
	a kulturált, közösségbe illő viselkedés propagálása, csapatösszetartás, közösség építése
	lehetőségek biztosítása a szabadidő kulturált eltöltésére és ennek szervezése
	természet- és környezetvédelem, az ezzel összefüggő tevékenységek és szerveződések felkarolása (sport-, természetvédelmi- és környezetvédelmi táborok szervezése, ezek segítése), ismeretterjesztés


Az Egyesület feladatai:

	biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket.
	a kezelésében álló vízterületen korszerű halgazdálkodást folytat,
	segíti, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat előírásokat és az országos horgászrend szabályait betartsák
	segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében, 
valamint a vizek tisztasága, a környezet és a természet védelmében,
	halfogó és a tagság kívánsága szerinti egyéb sportversenyeket rendezése


Az Egyesületnek – a céljai és feladatai közt meghatározott – közhasznú tevékenysége az alábbi jogszabályokban meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódik:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ának alábbi pontjai
	1. településfejlesztés, településrendezés;

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
15. sport, ifjúsági ügyek;
19. hulladékgazdálkodás;

A természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvény 6-7 §-ban és 8-14 §-ban írt
	tájvédelem
	a vadon élő élővilág általános védelme


Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 4-5 §-ban és 6-8/B. §-ban írt
	az állattartás szabályainak betartása, betartatásuk elősegítése

az állatok kíméletére, az állatkínzás tilalmára vonatkozó rendelkezések betartása, betartatásuk elősegítése

A halgazdálkodásról és halak védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 7-19 §-ban, valamint a halgazdálkodás és halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben írt
	a halak élőhelyének védelme
	a halak és a halállomány védelme


Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

Az Egyesület céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

II. A TAGSÁGI VISZONY

4. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, kivéve, ha az alapszabály különleges jogállású (tiszteletbeli tag, pártoló tag) tagságot határoz meg.

5. Az Egyesület rendes tagjává választható az a jogi személy és az a 18. életévét betöltött magánszemély, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. Az Egyesület tagjává választást a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával – kérelmezheti. A nyilatkozathoz – amennyiben jogi személy kéri felvételét – mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az Egyesület tagságában. Az ajánlásokkal ellátott belépési nyilatkozatot az Egyesület Vezetőségének kell benyújtani. A kérelmet a Vezetőség bírálja el, egyszerű szótöbbséggel. Az így hozott határozat ellen fellebbezéssel lehet élni a Közgyűlés felé. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el. Jogi személy tag a közgyűlésen történő képviseletére csak egy természetes személyt hatalmazhat, illetve jelölhet meg. Ezen túlmenően jogi személy tag csak olyan természetes személyt jelölhet meg a részéről az egyesület választott szerveinek tagjává, aki vele tagsági, vagy alkalmazotti viszonyban áll.

Az Egyesület rendes tagjainak jogai: részt vehet az Egyesület Közgyűlésén; tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhat a Közgyűlésen; bármely társasági tisztségre választhat és megválasztható; jogosult részt venni az Egyesület rendezvényein, előadásain, az egyesületi napokon; igénybe veheti az Egyesület által nyújtott kedvezményeket; a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphat; viselheti a részére adományozott kitüntetést.

Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei: kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait; kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását; kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni;

A tagdíj mértékét az Egyesület közgyűlése határozza meg, jelenlegi összege évi 10.000.-Ft. A befizetés esedékessége minden év március 31. napja.

6. Pártoló tag: Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes, vagy jogi személy, *civil vagy gazdálkodó szervezet aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására, amely éves szinten a tagdíjon felül, minimum 10.000.-Ft-os támogatási összeg befizetését jelenti. A pártoló tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók. A pártoló tag tisztségre nem választható, szavazati joga nincs, az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.  A pártoló tag felvételéről első fokon a Vezetőség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé, 15 napon belül lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon jár el.

7. Tiszteletbeli tag: Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – a Vezetőség felkérése alapján – az a személy, aki az egyesület közhasznú tevékenységi területén az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti. Az Egyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett tiszteletbeli tagok tiszteletbeli tisztségre választhatók (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök). A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók. A tiszteletbeli tagnak tagdíjat nem kell fizetnie, tisztségre nem választható, szavazati joga nincs, az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. Tiszteletbeli tag felvételéről, illetve tiszteletbeli tisztség adományozásáról *a Közgyűlés dönt.

8. A tagsági viszony megszűnik: 

	A tag halálával, a jogi személy tag megszűnésével; 
	A tag kilépésével, amelyet a Vezetőséghez kell írásban bejelenteni. A tagsági viszony ez esetben a bejelentés érkeztetésének napján szűnik meg; 
	Az éves tagdíj befizetésének elmulasztása miatt Vezetőségi határozat alapján akkor, ha a befizetésre vonatkozó, 30 napos póthatáridőt tartalmazó felszólítást követően, a póthatáridő is eredménytelenül telik el, a póthatáridő utolsó napjával; 
	Kizárással;


*Kizárásra csak a jelen alapszabály II/8. és II/9. pontjaiban foglalt fegyelmi eljárás keretei között, az ott írt eljárási rend betartásával kerülhet sor. 

9. Fegyelmi vizsgálatot kell indítani az egyesület azon tagja ellen,

	akit a bíróság bármilyen bűncselekményért jogerősen elítélt;
	akinek magatartása ellentétben áll az egyesület célkitűzéseivel, nem tartja meg az alapszabályban, *vagy az egyesület egyéb szabályzataiban foglaltakat, sérti az egyesület érdekeit, vagy tevékenységét akadályozza, különösen akivel szemben akár szabálysértési alakzatban a természetvédelemmel, környezetvédelemmel, halászattal, horgászattal kapcsolatos büntetést szabtak ki, illetve azokkal szemben is, akik a vendégüknek a társadalmi együttélési normák ellen vétő magatartását – a tőlük elvárható módon – nem akadályozzák meg, illetve nem jelentik a Vezetőség felé;
	*aki az egyesület bármely vagyontárgyában kárt okoz;


10. A fegyelmi eljárás lefolytatására a Vezetőség, *mint Fegyelmi Bizottság jogosult és köteles. *Fegyelmi eljárás lefolytatására az Egyesület bármely tagja indítványt tehet. Fegyelmi eljárást kell indítani akkor is, ha a Vezetőség, vagy az Ellenőrző Bizottság bármely tagjához olyan bejelentés érkezik, amely az adott ügy fegyelmi eljárás során történő kivizsgálását indokolttá teszi. A Fegyelmi Bizottság az eljárás megindításáról határozatot hoz, amelyet a fegyelmi vétség elkövetésével gyanúsított tagnak igazolt módon – postai úton vagy személyesen – a határozat meghozatalától számított 15 napon belül el kell juttatni. Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, amennyiben a fegyelmi vétség elkövetésének a Vezetőség tudomására jutásától számított harminc nap eltelt, illetve amennyiben a fegyelmi vétség elkövetése óta egy év eltelt.

*A Vezetőség, mint Fegyelmi Bizottság, az eljárása során beszerzi az adott ügy elbírálásához szükséges adatokat, és az ügyben legalább egy vezetőségi ülést, mint fegyelmi tárgyalást tart. A fegyelmi tárgyalásra a fegyelmi vétséggel érintett személyt meg kell hívni, és lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését akár szóban, akár írásban előadja, illetve, hogy megfelelő képviseletéről szükség esetén gondoskodni tudjon. A fegyelmi tárgyaláson tanúmeghallgatást is lehet foganatosítani. A fegyelmi tárgyalásnak minősülő vezetőségi ülés összehívására a vezetőségi ülés összehívására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az arra meghívottaknak szóló idézéseket a tárgyalást megelőzően legalább 8 nappal korábban igazolt módon – postai úton vagy személyesen –  kell eljuttatni. Az eljárás alá személyt azzal a figyelmeztetéssel kell a kitűzött tárgyalásra megidézni, hogy igazolatlan távolmaradásával a tárgyalás megtartását nem akadályozza, bizonyítékait, tanúit legkésőbb a kitűzött tárgyaláson bejelentheti, illetve tanúit magával hozhatja.

*A fegyelmi eljárás lefolytatásban nem vehet részt az a személy, akivel, vagy akinek a Ptk-ban meghatározott hozzátartozójával szemben az eljárás folyik, illetve aki az eljárás alá vont taggal vagy sértettel munkajogi alá- vagy fölérendeltségi, vagy egyéb függőségi kapcsolatban áll. Nem működhet közre a fegyelmi bizottság tagjaként az sem, akitől az ügy tárgyilagos megítélése egyéb okból (elfogultság) nem várható. Ha bármely Vezetőségi taggal szemben kizárási ok áll fenn, az Elnök köteles rendkívüli közgyűlés összehívására, 3 tagú Fegyelmi Bizottság, azon belül a bizottsági elnök megválasztása érdekében. A Közgyűlés által választott Fegyelmi Bizottság a jelen pontban meghatározott eljárási szabályokat betartva köteles eljárni.

*A fegyelmi tárgyalást az elnök nyitja meg, vezeti és gondoskodik a rend fenntartásáról. Azt, aki a tárgyalás rendjét közbeszólással, vagy egyébként zavarja, a teremből (figyelmeztetés után) kiutasíthatja. Az elnök megállapítja a tárgyalás megtartásának szabályszerű feltételeit, számba veszi a megjelenteket, felveszi az eljárás alá vont tag személyi adatait, tisztázza az esetleges elfogultsági körülményeket. Elfogultsági kifogás előterjesztése esetén, a kifogásolt tag nyilatkozata, valamint az esetleges bizonyítás felvétele után (a kifogásolt tag és az eljárás alá vont személy távollétében) a fegyelmi bizottság kellő indoklással dönt az elfogultsági kifogás elfogadásáról vagy elvetéséről. Az elfogultsági kifogás elutasításával szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az, az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható. Ezután következik az ügy ismertetése, majd az elnök meghallgatja az eljárás alá vont tagot, akihez a fegyelmi bizottság tagjai is kérdéseket intézhetnek. Ezután kerül sor a bizottság által szükségesnek tartott további bizonyítás felvételére.

*A tárgyalásról felvett jegyzőkönyvben a hivatalból megjelenő más személyek nevét, az eljárás alá vont tag nevét, lakcímét, foglalkozását, egyesületének nevét, horgászigazolványának és állami horgászjegyének számát, esetleges viselt tisztségét, az eljárás alá vont tag érdemi nyilatkozatát a terhére felrótt fegyelmi vétség tekintetében, védekezését, a tanúk vallomásának lényegét és az elhangzott indítványokat is rögzíteni kell.

*A bizonyítási eljárás befejezését követően a Fegyelmi Bizottság a határozatát zárt ülésen, többségi szavazattal hozza meg, melyet az elnök azonnal kihirdet. A Fegyelmi Bizottság a határozatot és annak indokolását köteles írásba foglalni és azt az eljárás alá vont személynek a határozat meghozatalát követő 15 napon belül, igazolt módon – postai úton vagy személyesen –  köteles megküldeni, átadni.

*A Fegyelmi Bizottság határozatával megszünteti az eljárást, amennyiben a tag által elkövetett cselekmény nem minősül fegyelmi vétségnek, illetve amennyiben a tag által elkövetett fegyelmi vétség csekély súlya nem indokolja a legenyhébb büntetés kiszabását sem. 
*A Fegyelmi Bizottság elmarasztaló határozatot hoz, amennyiben a fegyelmi eljárás során bebizonyosodik, hogy a tag által elkövetett cselekmény fegyelmi vétségnek minősül és arra indokolt büntetést kiszabni.
*A fegyelmi büntetés lehet: 

	figyelmeztetés
	megrovás
	viselt tisztségből való leváltás
	horgászattól meghatározott időre, de maximum 2 évre történő eltiltás**
	a fegyelmi határozatban megjelölt, vagy valamennyi horgászkezelésben lévő vízterületről, horgásztanyáról való, meghatározott időre, de maximum 2 évre történő kitiltás**
	tagsági jogok meghatározott időre, de maximum 1 évre történő felfüggesztése
	kizárás 

	
A **-gal jelölt esetekben, méltányolható körülmények esetén, a *büntetés próbaidőre történő felfüggesztésére is van lehetőség. 

A *Fegyelmi Bizottság határozatával szemben, annak kézhez vételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezés benyújtani az Egyesület elnökénél, de a Közgyűlésnek címezve, 3 példányban. A fellebbezés elbírálása Közgyűlési hatáskörbe tartozik. Fellebbezés esetén az elnök haladéktalanul köteles rendkívüli Közgyűlés összehívása iránt intézkedni. 

*Ha a Közgyűlés a fellebbezést alaptalannak találja, azt elutasítja, ellenkező esetben az elsőfokú határozatot részben vagy egészében megváltoztathatja, vagy a határozat hatályon kívül helyezése mellett az első fokú szervet új eljárásra és új határozat meghozatalára utasíthatja. Ha a Közgyűlés a fellebbezést érdemben elbírálta, a hozott határozat a kihirdetéssel jogerőre emelkedik. A másodfokú határozat ellen az egyesületi fegyelmi szerveknél további fellebbezésnek helye nincs. AKözgyűlés eljárására (összehívás, határozathozatal…) a jelen alapszabály 12. pontjában foglaltak megfelelően irányadók.


III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI

11. Az Egyesület szervezeti felépítése: 

Testületi szervek: Közgyűlés, 3 tagú Vezetőség, 3 tagú Ellenőrző Bizottság

Tisztségviselők: a Vezetőség tagjai (elnök, alelnök, titkár), valamint az Ellenőrző Bizottság tagjai (elnök és két tag). A tisztségviselőket a Közgyűlés választja meg. Megbízatásuk a megválasztás napjától kezdődően 4 évi, határozott időre szól. A mandátum lejárta után e tisztségre újra megválaszthatóak. Megbízatásuk megszűnik a határozott idő lejártával, halál esetén, lemondással, visszahívással. A tisztségviselő lemondásának elfogadása, valamint a visszahívása Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

A tisztségviselő visszahívására abban az esetben kerülhet sor, ha őt a bíróság bűncselekményért jogerősen elítéli, vagy ha magatartása ellentétben áll az egyesület célkitűzéseivel, nem tartja meg az alapszabályban foglaltakat, sérti az egyesület érdekeit, vagy tevékenységét akadályozza. A visszahívást az egyesületi tagok 1/3-a indítványozhatja az egyesület elnökénél, írásban, aki soron kívül köteles rendkívüli Közgyűlés összehívására. A Közgyűlésre a visszahívással érintett személyt külön is meg kell hívni, és lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését akár szóban, akár írásban előadja, illetve, hogy megfelelő képviseletéről szükség esetén gondoskodni tudjon. A Közgyűlés döntésével szemben külön fellebbezési lehetőség nincs, de az érintett személy a döntés tudomására jutásától számított 30 napon belül azt a bíróság előtt megtámadhatja. 

12. A Közgyűlés

A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület *döntéshozó szerve. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. A Közgyűlésen a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt. A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente egyszer tart, melyet május 31-ig kell összehívni, az Egyesület, mint közhasznú szervezet éves beszámolójának elfogadása és a tagságnak az Egyesület működéséről való tájékoztatása érdekében. Az éves beszámoló és az ahhoz kapcsolódó közhasznúsági *melléklet előkészítésére az elnök köteles, azokat a meghívók kézbesítését megelőzően köteles az Egyesület honlapján közzétenni. Minden 4. évben az évi rendes közgyűlés egyben ciklusértékelő és tisztújító közgyűlés is. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Törvényszék elrendeli.

A Közgyűlést az elnök, írásban hívja össze. *A Közgyűlés helyét az elnök a meghívóban jelöli meg. A helyszín elsősorban az egyesület székhelye, vagy Ököritófülpös településen olyan hely, ahol a taglétszámra tekintettel a Közgyűlés zavartalanul és megfelelő színvonalon lebonyolítható. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról (napirend), *helyszínéről, kezdetéről leírást kapnak. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt nem határozatképes, megismételt Közgyűlést kell megkezdeni és megtartani, az eredeti közgyűlési időpontot követő egy óra múlva, a meghívóban szereplő helyen. Ezt, vagyis a megismételt Közgyűlés helyét és időpontját, valamint a figyelmeztetést arra nézve, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz, a közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell. A Közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök elnököl.

A Közgyűlésen csak olyan indítványok tárgyalhatók, amelyek a közölt napirendben szerepelnek. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlésen erre megválasztott 2 tag hitelesít. A Közgyűlés határozatait – ha jogszabály, vagy jelen alapszabály másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell elrendelni, ennek eredménytelensége (ismételt szavazategyenlőség) a kérdést le kell venni a napirendről. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik.

*Ha valamely döntéshez kapcsolódóan szavazatszámláló bizottság felállítása szükséges, a Közgyűlés jelöli ki annak tagjait, az egyesület tagjai közül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel. A szavazatszámláló bizottság 3 személyből áll, akik maguk közül választják meg a bizottság elnökét.

A Közgyűlés határozathozatalában 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 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, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő *három évig nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 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. 

A Közgyűlés üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az Egyesület elnöke látja el. 

A Közgyűlés döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület székhelyén kifüggeszti.

Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet.

Az Egyesület a székhelyén kifüggesztett hirdetőtáblán, valamint – az anyagi lehetőségek függvényében – a Kelet-Magyarország elnevezésű megyei napilapban megjelentetett hirdetésen keresztül nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, a működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

*A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

az alapszabály módosítása;
az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
az éves költségvetés elfogadása;
az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
a végelszámoló kijelölése
határozathozatal a Vezetőség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben;
az Egyesület álláspontjának kialakítása az aktuális kérdésekben, melyet a Vezetőség köteles képviselni;
az éves tagdíj mértékének meghatározása;
elbírálja a Fegyelmi Bizottság határozata ellen benyújtott fellebbezést;
tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat;
elbírálja a tagfelvétellel kapcsolatos Vezetőségi határozatokkal szemben benyújtott fellebbezéseket;
elfogadja az éves munkatervet, az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet azzal, hogy az éves beszámoló jóváhagyása a közhasznúsági melléklet elfogadásával egyidejűleg, tárgyévet követő év május 31. napjáig a Közgyűlés 3/4-ed szótöbbséggel meghozott döntése alapján történik;

13. A Vezetőség

Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a 3 tagú Vezetőség látja el. A Vezetőség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

A Vezetőség tagjai az elnök, az alelnök, a titkár. A Vezetőségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további személyek hívhatók meg.

A Vezetőség elnöke Erdődi György (lakóhely: 4755 Ököritófülpös, Petőfi Sándor út 10.), alelnöke Császár József (lakóhely: 4755 Ököritófülpös, Kossuth Lajos út 92.), titkára Keresztesiné Kastenmayer Enikő (lakóhely: 4755 Ököritófülpös, Kossuth Lajos út 45.).

Összeférhetetlenségi szabályok: 

1.) A Vezetőség határozathozatalában 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 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, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

2.) Valamely 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 -,
	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 egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

3.) A Vezetőség tagjai egymással nem állhatnak közvetlen hozzátartozói viszonyban. 

A Vezetőség működése:

A Vezetőség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. A Vezetőség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévente tartja. A Vezetőség üléseit az elnök hívja össze írásban. Legalább 2 vezetőségi tag kérelmére az elnök soron kívül köteles a vezetőségi ülés összehívására. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább két nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Vezetőségi ülés – ha jogszabály, vagy az alapszabály másképp nem rendelkezik – határozatképes, ha a szavazásra jogosult Vezetőségi tagok *mindegyike jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell tartani, ennek eredménytelensége (ismételt szavazategyenlőség) a kérdést le kell venni napirendről.

Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 15 napon belül – a Vezetőséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek – ha jogszabály, vagy az alapszabály másképp nem rendelkezik –, ha azokon *a szavazásra jogosult Vezetőségi tagok mindegyike jelen van.

A Vezetőség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az Egyesület elnöke látja el. 

A Vezetőség a döntéseit, a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület székhelyén kifüggeszti.

A Vezetőség feladatai: 

*az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
a tagság nyilvántartása;
az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.

14. Az Egyesület tisztségviselői, feladataik

Az egyesület elnöke:

	képviseli az egyesületet – szakmai ügyek kivételével – a fenntartó, a felügyeleti. és szakmai szervek, valamint más szervezetek előtt, irányítja az egyesület működését
	felügyel az egyesület alapszabályszerű működésére
	gondoskodik a Vezetőségi és közgyűlési határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli
	kezeli és vezeti a közhasznúsággal kapcsolatos nyilvántartásokat
	felügyeletet gyakorol a vezetőségi tagok működése felett, irányítja munkájukat
	összehívja az egyesület közgyűlését, vezetőségi ülését, azokon elnököl
	kiadmányozza az egyesület leveleit
	jogosult pénztár-felülvizsgálatot tartani
	bankszámla feletti rendelkezési jogot gyakorol a titkárral együttesen
	utalványozza a kiadásokat az egyesület költségvetésének megfelelően
	munkájáról a vezetőségnek beszámol


Az egyesület alelnöke:

	az Egyesület elnökének tartós akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt azzal, ha a helyettesítési feladatok ellátása során írásbeli jognyilatkozat megtétele válna szükségessé, annak érvényességéhez az alelnök és bármelyik elnökségi tag együttes aláírására van szükség.


Az egyesület titkára: 

	intézi az egyesület ügyeit, levelezését, gondoskodik az egyesülethez érkező iratok, levelek elintézéséről, azokat a vezetőséggel ismerteti.
	vezeti a közgyűlések és a vezetőségi ülések jegyzőkönyveit
	kezeli az egyesület irattárát és bélyegzőjét, felülvizsgálja a pénztári bizonylatokat
	bankszámla feletti rendelkezési jogot gyakorol az elnökkel együttesen
	az elnök konzultánsaként működik
	az elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlést és/vagy a Vezetőség ülését
	tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról
	előkészíti a vezetőség és a közgyűlés üléseit, biztosítja működésüket


15. Az Egyesület Ellenőrző Bizottsága

Az egyesület ellenőrző bizottsága 3 főből áll, elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg. A bizottság elnöke Keresztesi Sándor (lakóhely: 4755 Ököritófülpös, Kossuth Lajos út 45.), tagjai Farkas Ernő (lakóhely: 4755 Ököritófülpös, Kossuth Lajos út 157.), és Kajus István (lakóhely: 4755 Ököritófülpös, Kossuth Lajos út 14/c.). 

Összeférhetetlenségi szabályok: 

Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja, illetve elnöke az a személy, aki

	a Közgyűlés, illetve a Vezetőség elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület közgyűlésének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be);
	az Egyesülettel, mint közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
	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
	az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.


Az Ellenőrző Bizottság működése:

Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. Az Ellenőrző Bizottság üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévente tartja. A Bizottság üléseit az elnök hívja össze írásban. Bármelyik bizottsági tag kérelmére az elnök soron kívül köteles az ülés összehívására. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább két nappal az ülés időpontját megelőzően arról írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Bizottsági ülés – ha jogszabály, vagy az alapszabály másképp nem rendelkezik – határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok közül legalább 2 fő jelen van. Határozatait nyílt, egyhangú szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell tartani, ennek eredménytelensége (ismételt szavazategyenlőség) a kérdést le kell venni napirendről. 

Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 15 napon belül – a Bizottságot ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek – ha jogszabály, vagy az alapszabály másképp nem rendelkezik –, ha azokon legalább 2 fő jelen van.

A Bizottság üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya. A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését a Bizottság elnöke látja el. 

A Bizottság a döntéseit, a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület székhelyén kifüggeszti.

Az Ellenőrző Bizottság tagja az Egyesület Közgyűlésein tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

Az Ellenőrző Bizottság feladatai: 

	Ellenőrzi az Egyesület, mint közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
	Ellenőrzi az egyesület ügyvitelét az alapszabály, a házszabály, a horgászrend rendelkezéseinek megtartását.
	Félévenként tételesen ellenőrzi az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos okmányait és pénztárkészletét.
	ellenőrzi a tagsági díjak és a pártoló tagsági díjak befizetését, jelzéssel él ezek elmaradása esetén a Vezetőség felé
	vizsgálja az éves költségvetés felhasználását, a költségvetés tervezetét, vizsgálatairól feljegyzést készít
	a gazdálkodásról és annak szabályszerűségéről az elnöknek, a vezetőségnek és a közgyűlésnek beszámol


Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a Közgyűlést, vagy a Vezetőséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A Közgyűlést, vagy a Vezetőséget az Ellenőrző Bizottság indítványára – az indítvány megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlést, vagy a Vezetőséget összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.


IV. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

16. Az Egyesület vagyoni eszközei: Az Egyesület bevételei a tagdíjakból, a támogatásokból, egyéb állami bevételekből, önkormányzati támogatásokból, valamint az Egyesület rendezvényeinek bevételeiből állnak.

17. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása, a gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok:

	Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az elnök terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett.
	A kifizetések együttes aláírás alapján teljesíthetők. E körben együttes aláírásra az elnök, vagy akadályoztatása esetén az alelnök és bármelyik vezetőségi tag jogosult. A bankszámla feletti rendelkezési jogot az egyesület elnöke, és a titkár gyakorolja együttesen.
	Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
	Az Egyesület, mint 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 Egyesület, mint közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
	Az Egyesület, mint közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
	Az Egyesület, mint közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
	Ha az Egyesület, mint közhasznú szervezet befektetési tevékenységet kíván végezni, befektetési szabályzatot kell készíteni, amelyet a Közgyűlésnek az Ellenőrző Bizottság véleményének kikérését követően el kell fogadnia.
	Az Egyesület, mint közhasznú szervezet, valamint jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.

A Egyesület beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.


V. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK

	*Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét;
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg, vagy 
az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt;
Az egyesület megszűnik, ha a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését, vagy az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. 


VI. A MŰKÖDÉS, EZEN BELÜL A KÖZHASZNÚ MŰKÖDÉS FELÜGYELETE, A KÖZHASZNÚSÁGI NYILVÁNTARTÁS

Az Egyesület működése felett az ügyészség - az Ectv-ben, valamint a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel - az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.

Ha az egyesület olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály engedélyhez (feltételhez) köt, vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerinti hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre irányadó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol.

A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

A közhasznú szervezet hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg.

Az ügyész a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szervnél indítványozhatja a közhasznú jogállás megszüntetését, ha a közhasznú szervezet működése és vagyonfelhasználása az e törvényben, a létesítő okiratban vagy az ennek alapján készített belső szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek nem felel meg, és ezen a szervezet az ügyészi felhívás ellenére sem változtat.

Közhasznú szervezet közhasznú jogállását az ügyészség indítványa alapján a bíróság megszünteti, ha a szervezet a megszabott határidőn belül nem, vagy nem az előírásoknak megfelelő tartalommal teljesíti
a) a számviteli beszámolójának a 30. §-ban szabályozott letétbe helyezési, közzétételi kötelezettségét, illetve
b) a szervezet - letétbe helyezett beszámolója, közhasznúsági melléklete - nem felel meg a 32. § szerinti feltételeknek.

A bíróság az ügyész indítványa alapján megvizsgálja, hogy a közhasznú szervezet a közhasznúvá minősítés követelményeinek továbbra is megfelel-e. Ha e követelmények a vizsgált időszakban - az adatokból megállapíthatóan - nem teljesültek, a bíróság a közhasznú jogállás megszüntetéséről határoz, és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli.

A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.


VII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGGEL ÉS NYILVÁNTARTÁSSAL
ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK

18. Az Egyesület olyan nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható a Vezetőség és a közgyűlés döntéseinek tartalma, a döntéshozatal időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, illetve amennyiben lehetséges azok személye. E nyilvántartási feladatokat az Egyesület elnöke látja el.

19. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, azokba az elnökkel előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet. Az elnök az iratbetekintés megtörténtéről külön nyilvántartást vezet, melyből kiderül, hogy ki, mikor és milyen iratot tekintett meg. 

20. Az Egyesületnek az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani. Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet.

21. Az Egyesület köteles a számviteli törvény szerinti éves beszámolót és annak jóváhagyásával egyidejűleg éves közhasznúsági *mellékletet készíteni. Az *éves beszámolóba és a közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. az Egyesület a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, *és a közhasznúsági mellékletet, annak elfogadása után, az Egyesület mindenkori székhelyén lévő hirdetőtáblán teszi közzé.

A közhasznúsági *melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

22. Az Egyesület a működése terén kötelező nyilvánosságnak a következők szerint tesz eleget: 

	Az Egyesület a székhelyén kifüggesztett hirdetőtáblán, valamint – az anyagi lehetőségek függvényében – a Kelet-Magyarország elnevezésű megyei napilapban megjelentetett hirdetésen keresztül hozza nyilvánosságra az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, a működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót;
	Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők;
	A Közgyűlés ülése nyilvános;
	A Vezetőség ülése nyilvános;
	Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak;
	Az *éves beszámolóba és a közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet;
	Az Egyesület a számviteli törvény szerinti éves beszámolót és a közhasznúsági *mellékletet, azok elfogadása után, az Egyesület mindenkori székhelyén lévő hirdetőtáblán teszi közzé.



Kelt: Ököritófülpös, 2014. 12. „_____”

ZÁRADÉK: Alulírott Huszti Gábor igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okiratban dőlt, félkövér betűtípussal és * megjelöléssel egyértelműen megjelölésre került, hogy az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat mely pontjainak változása adott okot.

__________________________________________
Huszti Gábor jelenlegi egyesületi elnök
__________________________________________
Erdődi György megválasztott egyesületi elnök

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. tanú neve, címe, aláírása: ___________________________________________________________________, 	_________________________

2. tanú neve, címe, aláírása: ___________________________________________________________________, 	_________________________

