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Verebért Egyesület 

 

Alapszabály 
 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári 

Törvénykönyvről felhatalmazása alapján, a Verebért Egyesület egységes szerkezetbe foglalt 

Alapszabálya. 

 

I. 

Általános rendelkezések 

 

1. § Az egyesület neve, székhelye és jogállása 

 

(1) Az egyesület neve: Verebért Egyesület 

 

(2) Az egyesület székhelye: 2477 Vereb, Vajda János út 5. 

 

(3) Az egyesület működési hatóköre: területi  

 

(4) Önkéntes tagság alapján működik. Az egyesület a tagok közös, tartós alapszabályban 

meghatározott céljainak folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal ren-

delkező jogi személy, közhasznú szervezet. 

 

(5) Kiadásait tagdíjakból, pályázati forrásokból, valamint természetes- és jogi személyek 

adományaiból fedezi. 

 

(6) Az egyesület politikai pártoktól és csoportoktól független, azoknak anyagi támogatást 

nem nyújt, politikai tevékenységet nem végez, választásokon jelöltet nem állít.  

 

(7) Az egyesület bélyegzője kör alakú, benne körbe beírva az egyesület neve és az alapítási 

éve. 

 

II. 

Az egyesület céljai, feladatai és közhasznú tevékenysége 

 

2. § Az egyesület céljai 

 

(1) A sport eszméinek ápolása, terjesztése az ifjúság és a felnőttek körében. Biztosítani a 

lehetőséget a sport iránt érdeklődőknek, hogy a sportot versenyszerűen, szabadidő-és tö-

megsportszerűen végezhessék. 

 

(2) A lövészetet megismertetni és megszerettetni az egyesület tagjaival. 

 

(3) A helyi közművelődés támogatása, kulturális és hagyományőrző tevékenységének segí-

tése, továbbfejlesztése és a község helytörténetének, értékeinek ápolása. 
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(4) Lovas sport művelése. 

A Vereb és környékén lovaglást folytató polgárok egyesületi szervezetbe tömörítése  

Gyermeklovagoltatás, hobbilovaglás népszerűsítése. 

Lovas turisztika, lovas terápiás foglalkozások meghonosítása. 

Lovas hagyományok ápolása. 

Lovas versenysport művelése. 

 

(5) A Hucul lófajta tenyésztése, tenyésztésének figyelemmel kísérése. 

 

3. § Az egyesület feladatai 

 

(1) Céljai elérése érdekében az egyesület az alábbi konkrét tevékenységeket végzi, illetve az 

alábbi konkrét feladatokat látja el: 

 népszerűsíti az egyesület tevékenységét, eredményeit, 

 biztosítja az egyesület működéséhez szükséges technikai, műszaki, anyagi és a 

lövészsport végzéséhez előírt törvényes feltételeket, 

 a szabadidő hasznos eltöltése érdekében lövészversenyeket, technikai bemuta-

tókat szervez, 

 segíti sportolóinak felkészülését a hazai és nemzetközi versenyekre, 

 sport és egyéb célú létesítményeket hozhat létre és tarthat fenn, 

 kiemelkedő eredményt elérő tagjait erkölcsi és anyagi elismerésben részesítheti, 

 hazai sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, 

 közművelődési célú rendezvények, programok szervezésének segítése vagy 

szervezése, lebonyolítása, közművelődés pénzügyi támogatása, 

 a helyi újság működésének segítése, 

 a helyi rádió működésének segítése, működtetése, 

 a célok elérése érdekében kiadványok készítése, kiadása és forgalmazása, kiállí-

tások rendezése, 

 a Helytörténeti Gyűjtemény gondozása, karbantartása, bővítése tárgyi és írásos 

emlékekkel, 

 a népi hagyományok, ünnepekhez kapcsolódó szokások bemutatása, 

 a községtörténet ismerete, a szülőföld szeretetének elmélyítése az ifjúságban 

kisgyermekkortól, 

 egy információs bázis kialakítása: benne községtörténettel kapcsolatos kiadvány-

ok, fényképek, hanganyagok, elektronikus anyagok gyűjtése. 

 a község történetét, értékeit feldolgozó munkák létrejöttének, kiadásának segíté-

se pályázati úton, 

 a közművelődés eszközeinek korszerűsítésének segítése; 

 a kulturális munka tartalmi részének támogatása (programszervezés, klubok te-

vékenységének segítése), 

 támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, 

 a hajdani hagyományos háztáji gazdálkodás újra élesztése, 

 a település lakosságának élelmiszer szükségletét helyben termelt zöldségekből, 

gyümölcsökből és háztáji gazdaságokban nevelt állatokból biztosítani, 

 a még meglevő gazdálkodási kultúra megismertetése, továbbadása, 

 a hagyományos paraszti gazdálkodás turisztikai hasznosítása (lovagoltatás, be-

mutató parasztporta, élmény mezőgazdasági munka szervezése), 
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 őshonos magyar háziállatok elterjesztése, 

 turisztikai igények ösztönzése és segítése, programszervezés 

 szakmai rendezvények szervezése, azok elősegítése, 

 együttműködik az oktatási, művelődési és gazdasági szervezetekkel, 

 összefogja és segíti az egyesület tagjainak tevékenységét, 

 tagok szabadidejének hasznos eltöltéséhez megfelelő körülmények biztosítása, 

 sport, hagyományápoló táborok szervezése 

 A Vereb és környékén lovaglást folytató, illetve lósportot kedvelő polgárok, egye-

sületi szervezetbe tömörítését:  

A közös érdekképviselettel, az igények összehangolásával és a sport helyi szinten 

való optimális koordinálásával bővíti a lovagolni szeretők lehetőségeit. 

 Gyermeklovagoltatás, hobbilovagoltatás népszerűsítését: 

Gyermek lovas táborok szervezése. Iskolákkal történő együttműködés során akár 

tanóra keretén belül, egyre szélesebb körben megismertetni a gyerekeket az állattal, 

annak biológiájával, táplálkozásával, ápolásával.  

Betekintést ad a lovaglás biztosította élménybe 

 Lovas turisztika, lovas terápiás foglalkozások meghonosítását: 

állomást létesít a lovas túraútvonalak részére. Kielégíti a Vereben átmenő tranzit, il-

letve Verebet idegenforgalmi szempontból célállomásként tekintő turisták lovaglási 

igényeit. 

Szellemi, illetve testi fogyatékos gyermekek részére lovasterapeuta közreműködésé-

vel megszervezi a lóval való kapcsolatkialakítást és az állapotuk javulását célzó terá-

piás foglalkozásokat szervez. 

 Lovas hagyományok ápolása érdekében:  

Időszakos lovasbemutatók szervez (Lovas íjász bemutatók, ősmagyar lovas hagyo-

mányok felelevenítése, huszárbemutatók stb.) melyek korhű betekintést adnak a kü-

lönböző történelmi időszakokba, felkeltve az érdeklődést történelmünk, múltunk iránt. 

 A Hucul lófajta tenyésztés, tenyésztésének figyelemmel kísérését: 

A Hucul tenyésztésével foglalkozó lótartók összefogásával szakmai találkozók szer-

vezésével. 

 más szervekkel és szervezetekkel szemben képviseli a tagok érdekeit. 

 

(2) Az egyesület céljának megvalósítása érdekében - megállapodás alapján – szoros kap-

csolatot tart mindazokkal az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettekkel, amelyek elő-

segítik azok megvalósítását, részt vállalnak az egyesület működési feltételeinek biztosításá-

ban és fejlesztésében. 

 

4. § Az egyesület tevékenységi körei, közhasznú tevékenysége 

 

(1) Az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:  

 sporttevékenység: lövész és lovas sport művelése a munkaviszonyban és a polgári 

jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével - 

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 15; 23. § (5) 

17 

 kulturális tevékenység: a helyi közművelődés támogatása, kulturális és hagyomány-

őrző tevékenységének segítése, továbbfejlesztése és a község helytörténetének, ér-

tékeinek ápolása - 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársa-
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sági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatás-

köreiről 121. § a)-b), a 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 

13. § (1) 7 

 Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó ké-

pességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait (2011. évi CLXXXIX. 

tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a)-b) 

 

(2) Az egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a köz-

ség honlapján, www.vereb.hu, valamint a községi önkormányzat hirdető tábláin való közzété-

tel útján biztosítja. 

 

(3) Az egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesül-

hessen a közhasznú szolgáltatásaiból, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. 

 

(4) Az egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú cél-

jainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.  

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatáro-

zott tevékenységére fordítja. 

 

(5) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  

 

III. 

Az egyesület tagjai, jogaik és kötelességeik 

 

5. § Az egyesület tagjai, tagsági viszony keletkezése és megszűnése 

 

(1) Az egyesületbe való ki- és belépés önkéntes. 
 

(2) Az egyesület tagja lehet az a természetes személy illetve jogi személy, aki az egyesület 

céljaival és működési elveivel egyetért, a jelen Alapszabály rendelkezéseit magára nézve 

kötelezőnek elfogadja, kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében 

történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.  

A kérelmező kezdeményezi a tagfelvételét. 

 

(3) A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A leendő tagok belépési szándé-

kukat belépési kérelem benyújtásával az elnökségnek jelenthetik be. A tagokat az elnökség 

nyilvántartásba veszi és a rendelkezésére álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak meg-

felelően őrzi. Az egyesület elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást 

vezetni. (Nyilvántartott tagság - 1. sz. melléklet) 

 

(4) A felvételt kérőnek írásbeli kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy 

az egyesület létesítő okiratát ismeri és az egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, 

értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el, és a közügyektől 

nincs eltiltva. 

 

(5) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az elnökség hatáskörébe tartozik. A 

tag felvételének kérdésében a kérelem benyújtását követően az elnökség a soron következő 
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ülésén, a tag írásbeli kérelme alapján nyílt szavazással, egyszerű szótöbbségi határozattal 

dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem elnökség által történő elfogadásával jön 

létre. A tagfelvétel tárgyában hozott határozatot 15 napon belül írásban is meg kell küldeni 

az érintettnek az indokolást, jogorvoslati tájékoztatót tartalmazó döntésről. Az elnökség dön-

tése ellen a közgyűléshez írásban lehet fordulni a tudomásszerzéstől számított 30 napon 

belül. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. Az Egyesület tagjai tagsági 

díjat fizetnek. A tagsági díj mértékéről a Közgyűlés dönt. 

 

(6) Az egyesületi tagság megszűnik: 

 a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jog-

utód nélküli megszűnésével, 

 a kilépés írásbeli bejelentésével, 

 kizárással, 

 ha az egyesület megszűnik, 

 a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával. 

 

(7) A egyesületből való kilépést a tagnak az egyesület elnöke részére írásban kell bejelente-

ni, tagsági jogviszonyát bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti.  

A kilépés az elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos. 

A tagsági jogviszony megszűnéséről az Elnökség határozatot hoz. 

 

(8) Bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére a közgyűlés nyílt sza-

vazással, minősített többségi határozattal a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok leg-

alább háromnegyedes szavazat-többségével az egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki sú-

lyosan vagy ismételten jogszabállyal, az egyesület céljával, szellemiségével, közgyűlési ha-

tározatával vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető sértő magatartást tanúsít. 

 

(9) A kizárási eljárás: 30 napon belüli időpontra rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A rend-

kívüli közgyűlésre az érintett tagot írásban, igazolható módon meg kell hívni, a kizárásra okot 

adó körülmények vizsgálata a közgyűlésen történik, a közgyűlés bizonyítást vesz fel, az érin-

tett tag számára lehetőséget kell biztosítani, hogy bizonyítékait, védekezéseit érdemben elő-

adhassa. A kizárás tárgyában hozott határozatot indokolással 15 napon belül írásban is meg 

kell küldeni az érintett tagnak. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló 

tényeket és bizonyítékokat, továbbá, hogy a kizáró határozat ellen fellebbezésnek nincs he-

lye. 

 

(10) A tagsági jogviszony egyesület által felmondható, ha az egyesületi tag egy évig nem 

fizet tagdíjat és tagdíj-tartozását az Elnökség felszólításának kézhezvételét követő harminc 

(30) napon belül sem egyenlíti ki. A felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt 

elmulasztásának jogkövetkezményére – nevezetesen a megadott határidő eredménytelen 

eltelte esetén tagsági viszonyának megszűnésére – figyelmeztetni kell. A felmondásról az 

egyesület évi rendes közgyűlése dönt. A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. 

 

6. § Tagsági jogok és kötelezettségek 

 

(1) Az egyesületi tag jogai: 
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 részt vehet és véleményt alkothat az egyesület tevékenységében és rendezvényein, 

 választhat és választható az egyesület szerveibe tisztségekre, 

 az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és jogosult az egye-

sület közgyűlésén részt venni, szavazati jogát gyakorolni, kezdeményezheti egyes 

kérdések megvitatását, felszólalhat, véleményét kifejtheti, határozati javaslatot és 

észrevételt tehet, 

 az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát – a tudomására jutásától 

számított 30 napon belül – a törvényszék előtt megtámadhatja, 

 jogosult igénybe venni az egyesület szolgáltatásait, szakembereinek segítségét, 

 meghatározott feltételek mellett használhatja az egyesület létesítményeit, eszközeit, 

berendezéseit. 

 

(2) Az egyesületi tag kötelességei:  

 

 köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek, 

 az egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az egyesület szervei által 

hozott határozatokat megtartani, az egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét 

tiszteletben tartani, 

 az egyesület, illetőleg vezető szervei által meghatározott célkitűzések megvalósítását 

elősegíteni, 

 az egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni, 

 a tagdíjat határidőben befizetni, 

 az adatváltozást bejelenteni, 

 az egyesület vagyonát megóvni, 

 az egyesületet népszerűsíteni, hagyományait ápolni, 

 az érvényben lévő hazai és nemzetközi jogszabályokat, szabályokat, erkölcsi normá-

kat betartani és betartatni. 

 

(3) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti 

jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, 

meghatalmazotti képviseletnek nincs helye. 

 

(4) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az egyesület valamennyi tag-

ja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. 

 

IV. 

Az egyesület szervezete 

 

7. § Az egyesület vezető szervei: 

 közgyűlés 

 elnökség 

 

Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés (8. §), mely a tagok összessége. 

Az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve az elnökség (9. §). 

Az egyesület vezető tisztségviselői: az elnökség valamennyi tagja. 
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8. § A közgyűlés 

 

(1) Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal ösz-

sze kell hívni. Az elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a közgyűlést 

egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni a szükséges in-

tézkedések megtétele céljából, ha azt  

a) a bíróság elrendeli, 

b) ha a tagok legalább 10%-a – az ok és a cél megjelölésével – írásban kívánja. A tagok 

írásbeli kérelme alapján az elnök a kérelem beérkezést követő 30 napon belül, a kére-

lemben megjelölt ok megjelölésével, gondoskodik a közgyűlés összehívásáról. 

c) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

d) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíte-

ni; vagy 

e) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.  

A (c-e) pontok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot 

adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület meg-

szüntetéséről dönteni. 

 

(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabály megállapítása, módosítása, 

b) az éves munkaprogram és költségvetés meghatározása, elfogadása. 

c) az elnök előző évről szóló számviteli beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek 

az elfogadása, 

d) az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásá-

nak, megszűnésének kimondása, 

e) az egyesület tagjainak sorából történő kizárás, a tagsági jogviszony egyesület általi 

felmondása, 

f) az elnökség tagjainak megválasztása, esetleges költségtérítés, tiszteletdíj megállapítá-

sa, lemondásuk tudomásul vétele, 

g) az elnökség tagjai és az elnök visszahívása, 

h) az elnökség tagfelvételi kérelmet elutasító határozata elleni fellebbezés elbírálása, 

i) A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő 

az egyesülettel munkaviszonyban áll. 

j) Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt. 

k) A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni 

kártérítési igények érvényesítéséről való döntés. 

l) A tagnyilvántartás rendjének meghatározása. 

m) A tagsági díj összegének meghatározása. 

n) Gazdasági, vállalkozási tevékenység elhatározása. 

o) Végelszámoló kijelölése. 

p) Azok a kérdések, amelyeket az Alapszabály vagy bármely jogszabály a Közgyűlés ki-

zárólagos hatáskörébe utal. 

 

(3) A közgyűlést az elnök hívja össze, valamennyi egyesületi tag meghívásával.  

A közgyűlésen szavazati joggal vehet részt az egyesület minden tagja. Minden 18. életévét 

betöltött tagot egy szavazat illet meg. 
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A meghívót a tagoknak írásban, igazolható módon (levélben, e-mail-ben vagy személyesen) 

meg kell küldeni a közgyűlés ülésének tervezett időpontja előtt legalább nyolc nappal. A 

meghívó tartalmazza a jogi személy nevét és székhelyét, az ülés időpontját, helyszínét, a 

figyelemfelhívást határozatképtelenség esetére és napirendi pontjait.  

A közgyűlést az egyesület székhelyén kell megtartani.  

A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, 

kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 

megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. A napirendet a meghívóban olyan részletesség-

gel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspont-

jukat kialakíthassák.  

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 munkanapon belül a 

tagok a közgyűlést összehívó elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 

indoklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni egy napon 

belül és legkésőbb másnapig írásban értesíti a tagokat.  

Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt vagy azt elutasítja, két napon 

belül írásban értesíti a tagokat a napirend kiegészítésére tett indítványok, javaslatok 

közlésével. A közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően 

külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

A meghívót az elnök a nyilvánosság biztosítása érdekében közzé teszi a község honlapján, 

www.vereb.hu, valamint a községi önkormányzat hirdető tábláin, tekintettel arra, hogy a köz-

gyűlés ülése nyilvános. 

 

(4) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a leadható szavazatok több mint felét képviselő 

szavazásra jogosult részt vesz.  

A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.  

Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozata-

lánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napján, fél órával 

későbbi időpontban, változatlan helyszínen, az eredeti meghívóban rögzített napirendi pon-

tok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a 

távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.  

 

(5) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szó-

többséggel hozott határozata szükséges. 

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési dön-

téshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határoza-

ta szükséges. 

 

(6) A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló hatá-

rozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok 

egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. 

 

(7) A közgyűlés lefolytatásához levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és kettő hitelesítőt kell 

választani. Személyükről a közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal 

rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz. Szavazategyenlőség esetén a szava-

zást még két alkalommal – akár egy rövid szünet beiktatásával – meg lehet ismételni, és ha 

ebben az esetben sem történik változás, úgy a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
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(8) A közgyűlés határozatait és a tisztségviselők megválasztását nyílt szavazással hozza. 

Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell elrendelni. A határozatképességet min-

den határozathozatalnál vizsgálni kell.  

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhé-

re másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

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. 

A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 

többségével hozzák meg. Ha e törvény egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő a 

határozat meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb határozat-

hozatali arányt előíró rendelkezése semmis. Ha e törvény egyhangúságot ír elő a határozat 

meghozatalához, a létesítő okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. 

 

(9) A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon, ajánlott postai küldemény 

formájában közölni kell. Az elnök köteles a közgyűlés által meghozott határozatokat a Hatá-

rozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozato-

kat, hogy abból a közgyűlés döntésének teljes tartalma, időpontja és hatálya, illetve a dön-

tést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. 

A határozatokat ügyszámmal kell ellátni, amelynek első része 1-től induló növekvő sorszám, 

törve a határozathozatal dátumával (év, hó, nap), valamint megjelölve, hogy közgyűlési hatá-

rozat (Kgy. hat.). 

A közgyűlés a döntését 8 napon belül írásban a községi önkormányzat hirdető tábláin hozza 

nyilvánosságra. 

 

(10) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a közgyűlésen megválasztott két tag 

hitelesít. 

 

9. § Az elnökség 

 

(1) Az elnökség az egyesület képviseleti és ügyintéző szerve, mely a közgyűlések közötti 

időszakban az Alapszabály és a közgyűlési határozatok alapján szervezi, irányítja és ellen-

őrzi az egyesület munkáját és felelős annak eredményességéért. 

 

(2) Az egyesület vezető szerve (a közgyűlés mellett) a három fős elnökség. (Vezető tiszt-

ségviselők – 2. számú melléklet). 

A választás szabályai: 

Az elnökség tagjait az egyesület tagjai közül a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel öt (5) év időtartamra választja.  

 A tisztségviselők jelölését az elnökség által felkért két (2) tagú jelölőbizottság végzi. 

Az Elnökség által megbízott jelölő-bizottsági tagok önmaguk közül választanak jelö-

lő-bizottsági elnököt. A jelölő bizottság feladata, hogy az egyesületi tagokat szemé-
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lyesen megkeresse és az egyesületi tagok által tett javaslatokat feldolgozza, a jelölt 

listát elkészítse és a közgyűlés elé terjessze. 

 A jelölőlistára a közgyűlésen további jelöltek is felvehetők, amennyiben a közgyűlés 

egyszerű szótöbbséggel megszavazza. 

 A jelölést a jelöltnek szóban vagy írásban el kell fogadni. 

 Valamennyi egyesületi tag jelöltet állíthat az alábbi tisztségviselőre (egy elnök, két al-

elnök) a jelölőbizottság tagjainál szóban vagy írásban. 

 A jelölőlista véglegesítése után kezdődik a választás.  

 A választás egy fordulós (elnök-választás, alelnökök választása) és nyílt, valamennyi 

egyesületi tagot egy szavazati jog illeti meg. 

 A tisztségviselők közül azok a jelöltek kerülnek megválasztásra, akik a legtöbb sza-

vazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, de már 

csak azon jelöltek vonatkozásában, akik a legtöbb egyenlő számú szavazatot szerez-

ték. 

 

A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok: 

 Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a te-

vékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

 Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a termé-

szetes személyt, aki a vezető 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 mentesült. 

 Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit va-

lamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítélet-

ben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztség-

viselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

A vezető tisztségviselővel szembeni összeférhetetlenségi okok: 

 A közgyűlés, valamint az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a sze-

mély, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy fe-

lelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő 

jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet 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. 

 A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szer-

vezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább 

egy évig –, amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóság-

nál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel szemben az ál-

lami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel szemben az ál-

lami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást he-
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lyettesítő 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) Az elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést.  

Az elnökség határozatait három elnökségi tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg 

két elnökségi tag jelenléte esetén egyhangúlag hoz határozatot az elnökség.  

Az ülések nyilvánosak.  

 

(4) Az elnökség határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a szavazást még két alkalommal meg lehet ismételni, és ha 

ebben az esetben sem történik változás, úgy a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

A határozatot az érintettel igazolható módon (e-mailben vagy ajánlott küldeményként) 5 na-

pon belül írásban közölni kell. 

 

(5) Az elnökségi ülést az elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesí-

tésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc 

naptári nappal meg kell küldeni a napirendi pontok pontos megjelölésével, hogy a tárgyalan-

dó napirendi pontokat megismerhessék és arról az álláspontjukat kialakíthassák.  

Az elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 

 

(6) Az elnökség feladatköre:  

a) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre, 

b) az egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala, a tagság nyilvántartása, 

c) ügyrendjének és munkatervének elfogadása, 

d) az etikai szabályok elfogadása, 

e) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak be-

következte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;tagfelvétel jóváhagyása, 

f) a közgyűlés összehívása, javaslat a közgyűlés napirendi pontjaira, a tagság értesítése, 

g) beszámolók, programok, költségvetés tervezetének elkészítése,  

h) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a közgyűlés 

elé terjesztése, 

i) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a dön-

tések meghozatala, döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a közgyű-

lés kizárólagos hatáskörébe, 

j) a vezető tisztségviselő lemondásának tudomásul vétele. 

k) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó 

döntések meghozatala és végrehajtása,  

l) a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők 

érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezde-

ményezése. 

m) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, az 

egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése. 

n) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tiszt-

ségviselők megválasztatásának előkészítése. 

 



 12 

(7) A vezető tisztségviselő lemondását írásos nyilatkozatban nyújtja be az elnöknek címezve, 

az elnök az elnökségnek címezve. 

A lemondott vezető tisztségviselő helyett az új elnökségi tagot a 60 napon belül összehívott 

rendkívüli közgyűlés választja meg. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a 

már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól. 

 

(8) A visszahívásra okot adó körülmények: 

A vezető tisztségviselő visszahívható abban az esetben, ha magatartásával rombolja az 

egyesület jó hírnevét, olyan erkölcstelen életmódot folytat, amely méltatlanná teszi az egye-

sületi tisztségre, az egyesület működését szándékosan akadályozza, nehezíti, vagy ellehe-

tetleníti, a jogszabály, illetve alapszabályban rögzített kötelezettségeit nem teljesíti, illetve 

személyével a jogszabályban előírt összeférhetetlenségi ok beáll. 

A visszahívással kapcsolatos eljárás: 

A tisztségviselő visszahívását az egyesület tagjainak legalább 10% –ának indokolt írásbeli 

javaslatára az elnökség kezdeményezheti, mely alapján,  

30 napon belüli időpontra rendkívüli közgyűlést kell összehívni.  

A rendkívüli közgyűlésre az vezető tisztségviselőt írásban, igazolható módon kell meghívni. 

A visszahívásra okot adó körülmények vizsgálata a közgyűlésen történik, ahol a közgyűlés 

bizonyítást vesz fel.  

Az érintett tisztségviselő számára lehetőséget kell biztosítani, hogy bizonyítékait, védekezé-

seit érdemben előadhassa. 

A visszahívás tárgyában a közgyűlés nyílt szavazással, szótöbbséggel határoz; a határozat 

tartalmazza az indoklást és a jogorvoslati tájékoztatót. A határozatot 15 napon belül írásban 

meg kell küldeni az érintett tisztségviselőnek. A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, 

de ellene a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a Fejér Megyei Bíróság előtt jogor-

voslattal lehet élni az Etv. 10.§-a alapján. 

 

(9) A közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával 

és lemondásával is, amely esetekben a közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben 

választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumá-

val egyező időpontig szól. 

Megszűnik az elnökségi tagság a megbízás időtartamának lejártával, a törvényben szabá-

lyozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével és az egyesületi tagság meg-

szűnésével. 

 

(10) Az elnök köteles az elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe 

behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az 

elnökség döntésének teljes tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és 

ellenzők számaránya megállapítható.  

A határozatokat ügyszámmal kell ellátni, amelynek első része 1-től induló növekvő sorszám, 

törve a határozathozatal dátumával (év, hó, nap), valamint megjelölve, hogy az Elnökség 

határozata (E. hat.). 

 

10. § Az elnök 

 

(1) Az elnök a közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, 5 év időtartamra választott vezető 

tisztségviselő, aki az egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője. 
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(2) Az elnök hatásköre és feladatai:  

 az egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, 

 a munkáltatói jogok gyakorlása az egyesület munkavállalói felett, 

 utalványozási, aláírási, kiadmányozási jogokkal rendelkezik,  

 utalványozási jogkör gyakorlása bármely elnökségi taggal együttesen, 

 a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása, 

 az elnökség és a közgyűlés döntései alapján irányítja, tervezi, szervezi és ellenőrzi 

az egyesület munkáját, 

 felelős az egyesület pénzügyi, anyagi, technikai eszközeik célszerű, szabályos, taka-

rékos felhasználásáért, tárolásáért, őrzéséért, az egyesületi vagyon gyarapításáért, 

 az elnökségi ülések előkészítése és levezetése, 

 az egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bí-

róság előtt, 

 az egyesület közgyűlésének és az elnökség határozatairól olyan nyilvántartás veze-

tése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a 

döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható, 

 éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a közgyűlés elé ter-

jesztése, 

 a közgyűlés és az elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az 

érintettekkel történő közlése, 

 a közgyűlés és az elnökség által meghozott határozatokat valamint az egyesület be-

számolóit a község honlapján, www.vereb.hu, valamint a községi önkormányzat hir-

dető tábláin nyilvánosságra hozza. 

3) Az elnök – akadályoztatása esetén - képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az 

ügyek meghatározott csoportjára nézve az egyesület más elnökségi tagjára is átruházhatja. 

 

11. § A Felügyelő Bizottság 

 

Az egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele az ötvenmillió forintot nem haladja 

meg, ezért felügyelő szerv létrehozása nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel az öt-

venmillió forintot meghaladja, a közgyűlés gondoskodik az alapszabály megfelelő módosítá-

sáról és felügyelő szerv megválasztásáról. 

 

V. 

Az egyesület működése és gazdálkodása, vagyona 

 

12. § Az egyesület működése 

 

(1) Az egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló 

határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. 

 

(2) Az egyesület bankszámlája felett az elnök jogosult rendelkezni. 

 

13. § Az egyesület gazdálkodása és vagyona 

 

(1) Az egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb 

jövedelmekből gazdálkodik. 
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(2) A tagdíj összegét, befizetésének módját a közgyűlés határozza meg. 

Az egyesület tagja tagdíjfizetési kötelezettségének két részletben tehet eleget a tárgyévben, 

július 30-ig és december 31-ig.  

A tag tagdíj-befizetési kötelezettségét a házi pénztárba történő befizetéssel vagy a Kápol-

násnyék és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámon -57800019-10004885-

00000000 – teljesítheti. 

A tagok tagdíj-befizetéseiről az elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást 

vezet. (Verebért Egyesület tagdíja – 3. számú melléklet) 

 

(3) Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A 

tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

(4) Az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében különböző közvetlen 

és közvetett költségeket számolhat el. 

 

(5) Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabály-

ban meghatározott tevékenységére fordítja. 

 

(6) Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési 

kötelezettsége nincsen.  

 

(7) Az egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak 

írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a 

támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetősé-

geket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az egyesület, mint 

közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 

 

(8) Az egyesület, mint közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, 

valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgál-

tatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 

létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

 

(9) Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

 

(10) Az egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető 

mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fede-

zetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 

 

(11) Az egyesület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékle-

tet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és 

közzétenni.  

Az egyesület kötelező közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 

30. napjáig a község honlapján, www.vereb.hu, valamint a községi önkormányzat hirdető 

tábláin közzéteszi. 

 

(12) Az egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, 

alaptevékenységével közvetlenül összefüggő gazdasági vállalkozási tevékenységet céljainak 

elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytat. 
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(13) Az egyesület működése felett az ügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorol.  

 

(14) Az egyesület működése során keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a 

közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés 

lehetőségét a Verebért Egyesület elnöke biztosítja az érdeklődő részére előzetesen egyezte-

tett időpontban az egyesület székhelyén – 2477 Vereb, Vajda J. út 5.-, papír alapon, felügye-

let mellett.  

Az iratokba való betekintést előzetesen, írásban kell kérni, a megtekintett iratkör megjelölé-

sével.  

Az egyesület közhasznúsági jelentéséről az érdeklődő a költségek megtérítése mellett máso-

latot kérhet. 

Az Egyesület Elnöke megtagadhatja az iratok meghatározott körébe való betekintést az 

Egyesülettel jogvitában álló, vagy egyébként ellenérdekű fél számára, továbbá, ha az adott 

iratokba való betekintés az Egyesület érdekeit sérti. 

 

VI. 

Az egyesület képviselete és megszűnése 

 

14. § Az egyesület képviselete 

 

(1) Az egyesületet az elnök önállóan képviseli. 

 

(2) Az egyesület bankszámlája felett az elnök jogosult rendelkezni. 

15. § Az egyesület megszűnése 

 

(1) Az egyesület megszűnik, ha a közgyűlés a feloszlását vagy más egyesülettel való egye-

sülését kimondja. Egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. 

 

(2) Megszűnik továbbá az egyesület, amennyiben a bíróság feloszlatja, illetőleg megszűné-

sét megállapítja. 

 

(3) A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód 

nélkül megszűnik, ha az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megva-

lósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy az egyesület tagjainak száma 

hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

 

VII. 

Záró rendelkezések 

 

16. § Záró rendelkezések 

 

(1) Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv, 

valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működé-

séről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak  

 

(2) Az egyesület Alapszabályát az alapító tagok Vereben a Közösségi Házban (2477 Vereb, 

Vajda János. út 5.) 2011. január 25. napján tartott alakuló közgyűlése egyhangú határozattal 

jóváhagyta. 
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(3) Az egyesület alapszabályának módosítását a közgyűlés 6/2013. (IV. 22.) számú határo-

zatával elfogadta. 

 

(4) Az egyesület alapszabályának módosítását a közgyűlés 6/2015. (VI. 15.) számú határo-

zatával elfogadta. 

 

 

Kelt: Vereb, 2015. június 15. 

 

Kerekes Erzsébet 

elnök 

 

Záradék: 

 

Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások 

alapján hatályos tartalmának. 

Az egyesület alapszabályának változásbejegyzés iránti kérelmét az elnök a szükséges mel-

lékletekkel együtt benyújtja a Székesfehérvári Törvényszékhez. 

 

Kelt: Vereb, 2015. június 15. 

 

Kerekes Erzsébet sk 

elnök 


