
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2016. szeptember 22-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

153/2016. (IX.22.) sz. határozata 

 

A Komlóért Egyesület alapszabályának módosítása 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi és ellenőrzési 

bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Gazdasági és 

településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlóért Egyesület 

alapszabályának módosításával kapcsolatos előterjesztést. 

 

1. A képviselő-testület fenntartóként tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy a 

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. augusztus 9. napján a Komlóért 

Egyesületbe tagként az egyesületi pályázat sikere érdekében belépett. 

 

2. A képviselő-testület megismerte, és az 1. számú melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja a Komlóért Egyesületnek az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 

évi CLXXV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

előírásainak megfelelően módosított, és egységes szerkezetbe foglalt 

alapszabály tervezetét. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, mint a Komlóért Egyesület 

elnökét, hogy az alapszabály módosításának tárgyában hívja össze az egyesület 

közgyűlését. 

 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Komlóért Egyesület 

közgyűlése elé terjessze az egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt alapszabályát az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, és Komló Város 

Önkormányzat képviseletében szavazatával támogassa az alapszabály 

módosítását. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Komlóért Egyesület 

közgyűlésén az egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 1. sz. 

melléklet szerinti alapszabályának elfogadását a Komlói Közös Önkormányzati 

Hivatal képviseletében szavazatával támogassa. 

 

 

 



6. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapszabályt és a bírósági 

változásbejegyzési eljáráshoz szükséges dokumentumokat aláírja, 

intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye, az ügyben eljárjon. Felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a bírósági változásbejegyzési eljárás során esetleges 

hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítéséhez szükséges alapszabály 

módosítást – utólagos jóváhagyás mellett – végrehajtsa.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polics József polgármester 

 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
  



1. sz. melléklet 

 

 

 
 

 

KOMLÓÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 

- módosításokkal egységes szerkezetben - 

 

 
 

Amelyet az egyesület tagjai a Komlón, ………………….. napján megtartott közgyűlésen 

elhangzottakra tekintettel módosítottak és fogadtak el az alábbiak szerint:  

 

I. 

Általános rendelkezések 
 

A Komlóért Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a közhasznú 

szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az 

Egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el. 

 

I.1 Az Egyesület neve: Komlóért Egyesület 

I.2 Az Egyesület székhelye: Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Komló, 48-

as tér 1.    

I.3 Az Egyesület működési területe: Komló Város, Komlói Kistérség. A tevékenység 

továbbá kiterjed az ország más területeire és a határon túlra is, Komló Város 

partnertelepüléseire és a Komlóért Egyesület partnereinek településeire. 

I.4 Alapítás éve: 2001. 

I.5 Az Egyesület törvényességi felügyeletét ellátó szerv: Baranya Megyei Főügyészség 

I.6 Az Egyesület cél szerinti besorolása: kulturális tevékenység, szociális tevékenység, 

természetvédelmi és környezetvédelmi tevékenység, képzési és ismeretterjesztési 

tevékenység, határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. 

 

II. 

 

Az Egyesület célja és tevékenységi köre 
 

II.1 Az Egyesület célja 

II.1. 1 Komló város szépítése, patronálása, a város fejlesztése és hagyományainak 

őrzése. 

II.1. 2 Az egyesületi tagoknak a város szeretetére, megóvására, védelmére való 

együttműködés. 



II.1. 3 Az egyesületi tagok képviseletének a programokban, rendezvényekben való 

kedvező részvétel biztosítása. 

II.1. 4 Tagjainak a rendszeres egyesületi élethez való ismeretek gyarapításának 

biztosítása. 

II.1. 5 Az egyesületre vonatkozó jogszabályok, előírások betartásának biztosítása. 

II.1. 6 A város által kitűzött célok megvalósításában, továbbá a rendkívüli 

veszélyhelyzetek elhárításában való közreműködés. 

II.1. 7 Nagy figyelmet fordítani a város tisztaságára a természet és a lakosság 

érdekében. A hatóságok segítése a bűnmegelőzés és a közbiztonság érdekében 

folytatott tevékenységben. 

II.1. 8 Turisztikai, sport, zenei, kulturális, ünnepi és egyéb rendezvények szervezése, 

lebonyolítása, az ilyen jellegű rendezvényeken közreműködés. A település 

fesztiváljainak és rendezvényeinek széleskörű megismertetése. 

II.1. 9 Óvodák, iskolák, nagycsaládosok, hajléktalan szálláson lakók segítése, 

gyermekrendezvények szervezése, rendezése. 

II.1. 10 Komló és a Komlói Kistérség turizmusának fellendítésében résztvevőkkel való 

együttműködés, a kistérség turisztikai attrakcióinak szélesebb körű megismertetése. 

II.1. 11 Komló város testvérvárosaival, azok civil szervezeteivel a kapcsolatok ápolása, 

szorosabbá tétele. Az Egyesület országon belüli és határon túli partnereivel az 

együttműködések kiszélesítése, új együttműködések kezdeményezése. 

II.1. 12 Hagyományőrző és teremtő rendezvények segítése és rendezése, a város 

bányászati múltjának, emlékeinek ápolása. 

 

Az Egyesület céljainak elérése érdekében szorosan együttműködik Komló Város 

Önkormányzatával, a társadalmi szervezetekkel, továbbá a területén lévő intézményekkel. 

 

II.2 Az Egyesület tevékenységi köre 

 

II.2.1 Az Egyesület a hatályos jogszabályok alapján nem rendelkezik közhasznú 

jogállással, azonban közhasznú tevékenységet folytat. 

 

II.2.2 Az Egyesület céljainak elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket 

végzi: 

II.2.2.1 Kulturális tevékenység körében 

 A helyi önkormányzattal és megyei önkormányzattal együttműködve a helyi 

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121. § a)-

b) pontjaiban foglalt közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, a 

művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódjának 

javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti 

intézmények, lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, 

a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek 

létrehozásának, megőrzésének segítése.  

 A helyi önkormányzattal együttműködve Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 7. pontja szerinti 

kulturális szolgáltatásnyújtás, előadó-művészeti szervezet támogatása, a 

kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása. 

  



II.2.2.2 Kulturális örökség megóvásának körében  

 A helyi önkormányzattal együttműködve az Mötv. 23. § (4) bek. 17. pontja szerinti 

kiemelt kulturális örökség védelme.  

 A helyi önkormányzattal együttműködve az Mötv. 23. § (5) 13. pontjában foglalt 

helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme. 

 Az állam, önkormányzat, nemzetiségi, társadalmi, gazdasági szervezetek, 

egyházak és állampolgárok közötti együttműködés keretében a kulturális örökség 

védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a 

kulturális örökség védelme.  

II.2.2.3 Műemlék- és környezetvédelmi tevékenység körében  

 Az állam, önkormányzat, nemzetiségi, társadalmi, gazdasági szervezetek, 

egyházak és állampolgárok közötti együttműködés keretében a kulturális örökség 

védelméről szóló 2001. évi LXIV. 61/B § (3) bekezdése szerinti nemzeti 

emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele.  

 Az állammal és a helyi önkormányzati szervekkel együttműködve az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57/A § (2) 

bekezdése szerinti épített környezet alakítása és védelme. 

 A helyi önkormányzattal együttműködve az Mötv. 13. § (1) 11. pontja szerinti 

helyi környezet- és természetvédelem. 

II.2.2.4 Településfejlesztés, településrendezés tevékenység körében 

 A helyi önkormányzattal együttműködve az Mötv. 13. § (1) 1. pontja szerinti 

településfejlesztés, településrendezés. 

 A vidék fejlődésének elősegítése a helyi közösségi kezdeményezések 

támogatásával. 

 Az Európai Uniós források térségi felhasználásának elősegítése. 

 Az Egyesület a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. 

prioritási tengelye keretében megjelenő, Közösségi szinten irányított városi helyi 

fejlesztések (CLLLD – Community-led Local Development) megvalósítása 

érdekében elérhető pályázati felhívásokra támogatási kérelmet nyújt be. 

 Térségi gazdaságfejlesztő és közösségfejlesztő programok kidolgozása, 

megvalósítása, a fejlesztések koordinálása, programok előkészítése és 

lebonyolítása, valamint a támogatások elosztása. 

 Az Egyesület működési területének felzárkóztatása az Európai Unió által 

támasztott követelményekhez és kihívásokhoz. 

 

 

II.3 Az Egyesület 

 

1. Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 

2. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve végez. 

3. Az Egyesület politikai tevékenységet nem végez, így különösen párt vagy egyéb jelölő 

szervezet érdekében politikai tevékenységet nem folytat. Az Európai Parlament 

tagjainak választásán, országgyűlési képviselői választáson, a helyi, megyei, fővárosi 

önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítással, polgármester jelöléssel, 

helyi vagy országos népszavazással kapcsolatban semmilyen tevékenységet nem 

végez. A fentiekben meghatározott tevékenységek kapcsán teljesen semleges 



magatartást tanúsít, a kampányban semmilyen módon nem vesz részt, nyilatkozatot 

nem tesz, véleményt nem nyilvánít. 

4. Szervezete nem zárja ki, hogy a helyi közéletben részt vehessen, de pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

5. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban 

meghatározott tevékenységekre fordítja. 

 

III. 

 

Az Egyesület tagsága 
 

III.1 Az Egyesület tagjai: 

 

III.1. 1 Rendes tag: Az Egyesület tagja lehet minden Komlón és a Komlói Kistérség 

területén élő magyar természetes és itt működő jogi személy, letelepedett, vagy 

tartózkodási engedéllyel rendelkező és komlói lakos külföldi állampolgár, valamint 

komlói telephellyel rendelkező külföldi jogi személy, aki (amely) az Alapszabályt 

elfogadja, a tagsági viszonyból magára vállalt kötelezettségeit teljesíti, az Egyesület 

célkitűzéseivel egyetért, és az Egyesület erkölcsileg, anyagilag támogatja. 

III.1. 2 Pártoló tag: azon magán vagy jogi személy, aki (amely) az Egyesület 

célkitűzéseivel egyetért és az Egyesület tevékenységében vagyoni hozzájárulással 

részt vesz. 

 

III.2 A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 

 

III.2.1 Az Egyesületbe való belépés, illetve kilépés önkéntes. A tagok felvétele 

közgyűlési hatáskör. Az elnökség az egyesületi tagjairól tagnyilvántartást vezet. 

III.2.2  Az Egyesületi tagság az elnökhöz intézett írásbeli belépési nyilatkozat, Közgyűlés 

általi elfogadásával keletkezik. A közgyűlés a kérelem beérkezésétől számított 30 

napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. 

Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan megküldi a 

tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén 

jogorvoslatnak helye nincs. 

III.2.3  A tagfelvételre vonatkozó döntését a közgyűlés az egyesületi célok elérését 

szolgáló egyesületi érdek figyelembevételével hozza meg. Tekintettel arra, hogy az 

egyesület tagja lehet önkormányzat, és önkormányzati hivatal is, a tagfelvétel során 

a közgyűlés különös figyelemmel tekint arra, hogy tagjai között közjogi 

összeférhetetlenség ne alakuljon ki.  

III.2.4 Az egyesületi tagság megszűnik az alábbi esetekben: 

- a tag kilépésével, 

- a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, 

- a tag kizárásával. 

 

III.2.5 A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli 

nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a 

nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg. 

 

III.2.6.1 Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület 

tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés 

határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. 



III.2.6.2 Kizárható a tag akkor is, ha 24 hónapon keresztül elmaradt a tagdíj 

megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható 

ki, ha a legalább 24 hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – 

póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő 

figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a 

póthatáridőn belül is eredménytelen maradt. 

III.2.6.3 A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az 

elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell 

hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő 

távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az 

ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel 

is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és 

indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául 

szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való 

tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás 

megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül közli az érintett 

taggal. 

III.2.6.4 A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a 

kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel 

élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de 

legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A 

közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát 

annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon 

is közli az érintett taggal. 

 

IV. 

 

A tagok jogai, kötelezettségei 
 

IV.1 A rendes tag jogai: 

 

IV.1. 1 Részt vehet az Egyesület tevékenységében. 

IV.1. 2 Az egyesület szolgáltatásait igénybe veheti, rendezvényein részt vehet 

IV.1. 3 Az egyesület természetes személy tagja személyesen, a nem természetes 

személy tag törvényes képviselője útján a közgyűlésen részt vehet, szavazati jogát 

gyakorolhatja, valamint jogosult a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, 

kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. 

IV.1. 4 Az egyesület irataiba betekinthet. 

IV.1. 5 A természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes 

személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg az egyesület 

vezető tisztségviselőit azzal, hogy törvényes képviselőik választhatók, amennyiben 

velük szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 

IV.1. 6 A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is 

gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű 

magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a 

közgyűlés kezdetén átadni.       

IV.1. 7  A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal 

rendelkezik. 

 

 



IV.2 A rendes tag kötelezettségei:  

 

IV.2. 1 Köteles az alapszabályt és az egyéb egyesületi határozatokat betartani, illetve 

betartásukat biztosítani. 

IV.2. 2 Köteles az Egyesület érdekeit védeni. 

IV.2. 3 Köteles a tagdíjat megfelelően fizetni. A tagdíjakat félévente kell a félév 

végéig befizetni.  

 

IV.3 A pártoló tag jogai és kötelezettségei 

 

IV.3. 1 Javaslatot tehet az Egyesület tevékenységét illetően. 

IV.3. 2 Tanácskozási joggal vehet részt az egyesület nyilvános ülésein. 

IV.3. 3 Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, és részt vehet az egyesület 

rendezvényein. 

IV.3. 4 Köteles az alapszabályt és a hozott határozatokat betartani. 

I.7  

V. 

 

Az Egyesület szervezete 

 
Az Egyesület állandó szervei: 

 Közgyűlés 

 Elnökség 

 Pénzügyi bizottság 

 

V.1 A közgyűlés 

 

V.1. 1 Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyet a tagok 

összessége alkot és amelynek ülései nyilvánosak. 

V.1. 2 A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A 

közgyűlést az elnökség hívja össze, amelyről a tagokat írásban (postai vagy 

elektronikus úton), az ülés előtt legalább nyolc nappal korábban értesíti. A közgyűlési 

meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a 

javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan 

részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat 

kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés 

határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az 

arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok 

tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. A közgyűlési 

meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. 

V.1. 3 A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon 

belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, 

a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 

napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a 

kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi 

pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül 

közli a tagokkal. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnökség nem dönt 

vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 

meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 



V.1. 4 Közgyűlést kell összehívni a tagok egyharmadának, a cél megjelölése mellett 

történő kívánságára, vagy ha a bíróság ezt írásban indítványozza. 

V.1. 5 A közgyűlés határozatképességéhez a szavazati joggal rendelkező tagok több 

mint 50%-ának (50%+1fő) jelenléte szükséges. Határozatképtelenség miatt 

elhalasztott közgyűlés másodszori összehívása során az eredeti napirendbe felvett 

kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, és e 

jogkövetkezményt a meghívónak is tartalmaznia kell. 

V.1. 6 A közgyűlés határozatait – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése 

hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület 

alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel 

hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület 

megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  

Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételten szavazásra kell bocsájtani. Ismételt 

szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A közgyűlésen 

minden tagot egy szavazat illet meg.  

A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az 

érintett tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban is közli. 

V.1. 7 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.  
V.1. 8 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az Egyesület 

nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét, napirendjét, a közgyűlésen történt 

fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a határozatokat (az azokra 

leadott szavazatokat, ellenszavazatokat, valamint a tartózkodók számát). A 

jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személy 

írja alá. 

V.1. 9 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

V.1.9.1 az alapszabály módosítása; 

V.1.9.2 az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

V.1.9.3 tagfelvételről való döntés; 

V.1.9.4 a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása; 

V.1.9.5 az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása; 

V.1.9.6 az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni 

helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása; 

V.1.9.7 a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll; 

V.1.9.8 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját 

tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 

V.1.9.9 a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni 

kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

V.1.9.10 a pénzügyi ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és 

díjazásuk megállapítása, és 

V.1.9.11 döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a 

hatáskörébe utal, így különösen amit a Ptk. 3:74. §-a a hatáskörébe utal. 

 



V.1.10 A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett 

szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

 akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 

terhére másfajta előnyben részesít, 

 akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 

 aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 

 akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem 

tagja, 

 aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll, vagy 

 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

V.1.11 Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul 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. 

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az 

összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni 

vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. 

 

 

V.2 Az Elnökség 

 

V.2. 1 Az Elnökség az Egyesület ügyintéző szerve. 

V.2. 2 Az elnökséget a közgyűlés öt évre választja, az elnökből, alelnökből és három 

tagból áll. Az elnökség tagjai vezető tisztségviselők. 

V.2. 3 Az Elnökségi tagok kötelesek az Egyesületet tájékoztatni arról, ha ilyen 

tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek. 
V.2. 4 Az Elnökség feladata és hatásköre: 

V.2.4.1 az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a 

döntések meghozatala; 

V.2.4.2 a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 

V.2.4.3 az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 

V.2.4.4 az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és 

befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó 

döntések meghozatala és végrehajtása; 

V.2.4.5 a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

V.2.4.6 az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak 

meghatározása; 

V.2.4.7 részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos 

kérdésekre; 

V.2.4.8 a tagság nyilvántartása; 

V.2.4.9 az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb 

könyveinek vezetése; 

V.2.4.10 az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

V.2.4.11 az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori 

vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt 

intézkedések megtétele; és 



V.2.4.12 döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a 

hatáskörébe utal 

V.2.5 Az elnökség szükség szerint, de évente legalább 

egyszer ülésezik, üléseit az elnök hívja össze. Az elnök az ülésekről az elnökségi 

tagokat az ülés időpontja előtt legalább nyolc nappal írásban értesíti, amelyben 

pontosan megjelöli az ülés idejét és helyét, továbbá napirendi pontok szerint 

ismerteti az ülés aktuális témáit. Az elnök a megtárgyalandó napirend sürgősségére 

tekintettel az elnökségi ülést rövid úton (szóban, telefonon) is összehívhatja.  

V.2.6 Az elnökség határozatképes, ha a tagjainak 

legalább a fele jelen van.  

V.2.7 Az elnökség határozatait nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel hozza. 

V.2.8 Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen 

szóban kihirdeti és az érintett tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon 

belül írásban is közli. 

V.2.9 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

 akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 

terhére másfajta előnyben részesít, 

 akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 

 aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 

 akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem 

tagja, 

 aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll, vagy 

  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

V.2.10 Vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok: 

V.2.10.1 Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 

korlátozták. 

V.2.10.2 A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

V.2.10.3 Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerős szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

V.2.10.4 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. 

V.2.10.5 Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet 

vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői 

tevékenységtől. 

V.2.10.6 A vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai részére köteles a jogi 

személyre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a jogi 

személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést 

biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a 

jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. 



V.2.10.7 A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba 

való betekintést, ha ez a jogi személy üzleti titkát sértené, ha a 

felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás 

ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a 

felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó 

bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás 

megadására. 

V.2.10.8 A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi 

személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való 

felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben. 

V.2.10.9 Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

 határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

 megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel 

bekövetkezésével; 

 visszahívással; 

 lemondással; 

 a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

 a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben történő korlátozásával; 

 a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 

 

V.3 Az elnök 

 

V.3. 1 Az elnököt a közgyűlés öt évre választja. 

V.3. 2 Az elnök feladata és hatásköre: 

V.3. 2.1 vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli az Egyesületet, 

V.3. 2.2 összehívja az elnökség üléseit; 

V.3. 2.3 vezeti a közgyűlés és az elnökség üléseit; 

V.3. 2.4 kapcsolatot tart állami, társadalmi szervekkel; 

V.3. 2.5 az Egyesület banki ügyeinek intézésében aláírási joggal rendelkezik; 

V.3. 2.6 irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, irányítja az Egyesület 

gazdálkodását; 

V.3. 2.7 munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott 

feltételek szerint; 

V.3. 2.8 intézkedik és dönt a közgyűlés, vagy az elnökség által hatáskörébe utalt 

ügyekben. 

V.3. 2.9 az elnökség határozatairól, a közgyűlés által hozott határozatokról 

folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok 

meghozatalát követően haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok 

Könyvébe, feltüntetve a közgyűlési jegyzőkönyvvel megegyezően: 

V.3. 2.9.1 a döntés tartalmát és időpontját 

V.3. 2.9.2 ha a határozat azonnal nem alkalmazandó, akkor a 

hatálybalépés idejét. 

V.3.2.10 A közgyűlés, illetve az elnökség döntései 

nyilvánosak, azok megtekinthetőségét az elnök köteles biztosítani az V.3.2.11. 

pontban foglaltaknak megfelelően. 



V.3.2.11 A Határozatok Könyve, a közhasznúsági 

jelentés és az Egyesület egyes nyilvános iratai megtalálhatók az Egyesület 

honlapján, illetve legalább 1-1 példányukat az elnök a székhelyen köteles 

tartani és lehetővé tenni, hogy előre egyeztetett időpontban bárki 

betekinthessen, illetőleg saját költségén másolatot készíthessen.  

V.3.2.12 A közgyűlés határozatait, az Egyesület 

jóváhagyott éves beszámolóját, a közhasznúsági jelentést és az Egyesület által 

nyújtott szolgáltatások igénybevételének módját a helyben szokásos módon (a 

székhelyen lévő hirdetőtáblán), vagy az Egyesület honlapján nyilvánosságra 

kell hozni. 

V.3.2.13 Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el. A képviseleti 

jog gyakorlásának terjedelme általános, a képviseleti jog gyakorlásának 

módja pedig önálló. 

 

V.4. Az alelnök 

 

V.4.1 Az Egyesület alelnöke 

V.4.1.1 Az Egyesület alelnöke segíti az elnök munkáját. Az elnök 

távollétében, helyettesíti az elnököt, és - a képviseleti jog kivételével - ellátja 

az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat. 
V.4.1.2 Ellátja a közgyűlés, illetve az elnökség által hatáskörébe utalt 

feladatokat. 

 

V.5 Az elnökségi tagok 

 

V.5.1 Az Egyesület elnöksége, tagjainak feladata és hatásköre: 

V.5.1.1 Rendszeresen és tevékenyen részt vesznek: 

 az Egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában; 

 a határozatok előkészítésében és megvalósításában; 

 a közgyűlés és az elnökség határozatainak, valamint a felügyelő szerv 

utasításainak végrehajtásában, illetőleg a végrehajtás ellenőrzésében. 

V.5.1.2 Jogosult és köteles az Egyesületet érintő körülményeket 

figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé 

terjeszteni. 

 

V.6 A Pénzügyi ellenőrző bizottság 

   

V.6.1 A Pénzügyi ellenőrző bizottság 3 főből áll. 

V.6.2 A Pénzügyi ellenőrző bizottság elnökét és tagjait a Közgyűlés választja 

titkos szavazással, megbízatásuk öt évre szól. 

V.6.3 A Pénzügyi ellenőrző bizottság üléseit a Pénzügyi ellenőrző bizottság 

elnöke hívja össze, lehetőleg 8 nappal az ülés kitűzött időpontját megelőzően 

megküldött írásbeli meghívóval. A Pénzügyi ellenőrző bizottság üléseit a 

Pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke vezeti.  

V.6.4 A Pénzügyi ellenőrző bizottság feladata az egyesületi szervek, 

valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok 

végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.  
V.6.5 A Pénzügyi ellenőrző bizottság megvizsgálja és ellenőrzi az Egyesület 

pénzügyi tevékenységével kapcsolatos dokumentumait, így különösen az 

Egyesület költségvetését és az éves pénzügyi beszámolóját. Szükség esetén 



bármikor tételes vizsgálatot tarthat. A Pénzügyi ellenőrző bizottság a 

vizsgálatról jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az Elnökség részére átadja. A 

vizsgálat eredményéről a bizottság írásban és szóban tájékoztatja a Közgyűlést 

is. 

V.6.6 A Pénzügyi ellenőrző bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, 

akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 

korlátozták. Nem lehet a Pénzügyi ellenőrző bizottság tagja, akivel szemben a 

vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a 

hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője. 

V.6.7 Vitás kérdésekben a Bizottság külső független gazdasági szakértő 

véleményét kéri. 

V.6.8 A Pénzügyi ellenőrző bizottság döntését – az alapszabály vagy törvény 

eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 

hozza. A Pénzügyi ellenőrző bizottság határozatképes, ha az ülésén a szavazati 

jogában nem korlátozott bizottsági tagok több mint a fele jelen van. Két 

bizottsági tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható döntés. 

 

 

VI. 

 

Az Egyesület jogképessége 
 

Az Egyesület jogi személy, melynek törvényes képviseletét az Egyesület elnöke látja el. 

 

VII. 

 

Az Egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása 
 

VII.1 Az Egyesület bevételei: 

VII.1.1 a tagok által befizetett tagsági díj, a pártoló tagok által befizetett 

hozzájárulás, belépési és egyéb díjak. A tagsági díj összegét a közgyűlés 

határozatban állapítja meg. 

VII.1.2 az állami, társadalmi szervek anyagi támogatásai, önkormányzati 

támogatás; 

VII.1.3 természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetek felajánlásai, adományai; 

VII.1.4 egyéb bevételek. 

VII.2 Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

VII.3 Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén 

túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

VII.4 Az Egyesület működésével kapcsolatos költségvetési gazdálkodást az elnökség 

által megbízott személy látja el. 

 

 

VIII. 

 

Az Egyesület megszűnése 
 



VIII.1 Az Egyesület megszűnik, ha 

VIII.1.1 a közgyűlés döntése alapján más egyesülettel egyesül,  

VIII.1.2 a közgyűlés döntése alapján más egyesületekre válik szét, 

VIII.1.3 a közgyűlés a feloszlásáról határoz, 

VIII.1.4 az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg, 

VIII.1.5 az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, 

VIII.1.6 a bíróság feloszlatja, 

VIII.1.7 a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeként a bíróság megszünteti, 

vagy 

megállapítja megszűnését, 

VIII.1.8 fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszűnteti, és az 

egyesületet a nyilvántartásból törlik. 

VIII.2 Az egyesület jogutódlással történő megszűnése: 

 

VIII.2.1  Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és 

csak egyesületekre válhat szét. 

VIII.3 Rendelkezés a fennmaradó vagyonról: 

VIII.3.1 Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek 

kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az egyesület céljával hasonló cél 

megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek, a Komló Városért 

Alapítványnak (7300 Komló, Városház tér 3.) kell átadni. A nyilvántartó 

bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont. 

VIII.3.2 A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó 

határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén 

ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület 

törlésével száll át az új jogosultra. 

VIII.4 A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén: 

VIII.4.1 Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel 

szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési 

igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül - az egyesület 

törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az 

érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi 

vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. 

VIII.4.2 Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen 

követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető 

tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség 

szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével 

fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez 

a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. 

 

 



IX. 
 

Záró rendelkezések 

 
Az alapszabályban nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, és a hatályos 

pénzügyi, számviteli, vagyonkezelési jogszabályok rendelkezése az irányadó. 

 

A tagok kötelezik magukat arra, hogy vitás ügyekben csak a közgyűlés határozatát követően 

fordulnak bírósághoz. 

 

 

Záradék: 
 

Jelen Alapszabály módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövegét az Egyesület 

Közgyűlése Komlón, 2016. …............  napján tartott ülésén a …/2016. számú határozatával 

jóváhagyta. 

 

Az Egyesület Alapszabályát a Pécsi Törvényszéknek az Elnök a változásbejegyzés iránti 

kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja. 
 

 

Kelt: Komló, 2016. …................ 
 

 ………………………………… 

 Polics József 

 elnök 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Tanú 1. 

Név:  ........................................................  

 

Lakcím:  ..................................................  

 

Aláírás:  ..................................................  

Tanú 2. 

Név:  ........................................................  

 

Lakcím:  ..................................................  

 

Aláírás:  ..................................................  

 


