JAVASLAT
turisztikai egyesület alapítására

Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Ózd Város Önkormányzata – felismerve annak lehetőségét és szükségességét –
támogatja Ózd városban és a térségben a turizmus fellendítését és fejlesztését.
Ennek érdekében megbeszélést kezdeményeztünk a városban működő
vállalkozókkal, gazdasági társaságokkal, magánszemélyekkel és az
önkormányzat egyes cégeivel, megkérdezve és meghallgatva a résztvevők
elképzeléseit, ötleteit, megvalósítási terveit. A megbeszélés eredményeképpen a
jelenlévők arra az elhatározásra jutottak, hogy a pályázati lehetőségek jobb
kihasználása és az érdekérvényesítési képességek növelése érdekében célszerű
lenne egy turisztikai egyesületet alapítani, amely a tagok megfogalmazott közös,
tartós, az alapszabályban rögzített céljait hatékonyan képes lenne megvalósítani.
Az egyesület célja elsősorban Ózd és vonzáskörzetében a turizmus fellendítése,
fejlesztése, a tagok együttműködése révén olyan programcsomag kidolgozása,
amely a városba érkezők számára szabadidős programot, hasznos időtöltést kínál,
magában foglalva az étkezési és szálláshely lehetőségeket is.
A program- és rendezvénysorozatok megszervezése a vállalkozások felfutását,
népszerűsítését eredményezné, mellette hozzájárulna a város és környéke
kulturális, gazdasági és sportéletének változatosabbá tételéhez.
Az egyesület keretében a tagok egymás között, valamint az egyesületen kívüli
vállalkozásokkal szoros együttműködést alakítana ki, szakmailag egymás részére
támogatást nyújtanának. Az egyesületi keretek között lehetőség van különböző
pályázatokon közösen indulni, valamint a várost és a környező településeket
népszerűsíteni bel- és külföldön, valamint online felületeken egyaránt.
A határozati javaslat mellékleteként csatoljuk az egyesület alapszabályának
tervezetét, amely az egyesület megalapítására, a vállalt feladatokra és az
egyesületi tagdíjra is javaslatot tesz. A vezető tisztségviselőkről az alakuló ülésen
fognak a tagok dönteni.
Az egyesület alapításában az Önkormányzaton kívül részt kíván venni az
Ózdinvest Kft., az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft., a Hangonyi
Pizzéria, a Menümágus Kft. (PizzázÓzd), a Forum-Regnum Kft. (aCapella
Étterem), a Zöld Panzió, a Hotel Ózd, a RIO Kft., Borbás Péter, Hócza László,
Árnyas András és Pető János magánszemélyek.

Ózd Város Önkormányzata az egyesület alapításában akkor vehet részt, ha ahhoz
a Képviselő-testület hozzájárul. Szintén a Képviselő-testület hozzájárulása
szükséges az egyesület nevében szereplő „Ózd” városnév használatához.
Javasoljuk engedélyezni az egyesület részére azt, hogy székhelyként az
Önkormányzat címe kerüljön bejegyzésre a nyilvántartásba, hiszen szeretnénk az
egyesület munkájában aktívan részt venni. Dönteni kell továbbá arról is, hogy a
Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésből, majd ezt követően minden évben
biztosítja az Ózd Város Önkormányzata által fizetendő tagdíjat.
Tekintettel arra, hogy a város részére kitörési pontot jelenthet a turizmus
fejlesztése, a vállalkozások megerősítése, javaslom, hogy a határozati javaslatot a
Képviselő-testület támogassa.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015.(X.29.) határozata
turisztikai egyesület alapításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
az Önkormányzat az Ózd és Térsége Turisztikai Egyesület alapításában
alapító tagként részt vegyen.
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület nevében az
„Ózd” városnév szerepeljen, és az egyesület Ózd és Térsége Turisztikai
Egyesület névvel kérje a civil szervezetek nyilvántartásába történő
bejegyzését.
3. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület székhelyként az
Önkormányzat tulajdonában álló Ózd, Városház tér 1. szám alatti ingatlant
ingyenesen, határozatlan ideig használja, azt székhelyként az
alapszabályban megjelölje, és kérje annak nyilvántartásba történő
bejegyzését.
4. A Képviselő-testület az egyesületi tagdíj fedezetét a 2015. évi költségvetés
általános tartalék kerete terhére biztosítja, majd ezt követően minden évben
a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben rendelkezik a fedezet
biztosításáról.
5. A határozat 1. mellékletét képező Alapszabályt a Képviselő-testület
elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület alakuló ülésén a
polgármester Ózd Város Önkormányzata képviseletében eljárjon, és a
megalakuláshoz szükséges dokumentumokat aláírja.

Felelős:

Polgármester

Határidő: értelemszerűen

1.

melléklet a …/2015.(X.29.) határozathoz

Ózd és Térsége Turisztikai
Egyesület

Alapszabálya

Ózd, 2015.

Az Ózd és Térsége Turisztikai Egyesület alakuló közgyűlésén az alapító tagok
kinyilvánították az egyesület, mint jogi személy létesítésére és működtetésére
vonatkozó akaratukat és az egyesület alapszabályát a következőkben állapították
meg:
I. Általános rendelkezések:
Az egyesület neve:

Ózd és Térsége Turisztikai Egyesület

Az egyesület rövidített neve:

ÓTTE

Az egyesület székhelye:

3600 Ózd, Városház tér 1.

Működési területe:

Magyarország

Az egyesület jogállása:
Az Egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet.
Az egyesület önálló jogi személy, amely saját nevében szerez jogokat és vállal
kötelezettségeket.
Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.
Az Egyesület működése:
Magyarország Alaptörvényében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvényben (a továbbiakban: Ctv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) foglalt rendelkezések figyelembevételével a saját
alapszabálya szerint történik.
II. Az egyesület célja:
Az egyesület célja elsősorban Ózdon és vonzáskörzetében a turizmus fellendítése,
fejlesztése. A tagok együttműködése révén olyan programcsomag kidolgozására
törekszik, amely a városba érkező vendég számára szabadidős programot, hasznos
időtöltést kínál, magában foglalva az étkezési és szálláshely lehetőségeket is. A
program - és rendezvénysorozatok megszervezése a vállalkozások felfutását,
népszerűsítését eredményezi, mellette hozzájárul a város és környéke kulturális,
gazdasági - és sportéletének változatosabbá tételéhez.
III. Az Egyesület tevékenysége:
Az egyesület a II. pontban megjelölt céljait az alábbi tevékenységek gyakorlásával
valósítja meg:

III.1. kapcsolatot épít ki Ózd városban és a környéken működő vállalkozásokkal annak
érdekében, hogy az ide érkező vendégek számára komplett szabadidős programot
tudjon kínálni;
III.2. a turizmus fejlesztése érdekében közösen pályáznak a rendelkezésre álló
erőforrásaik igénybe vétele mellett;
III.3. szakmai fejlesztési lehetőségeket nyújtanak egymásnak;
III.4. népszerűsítik a várost és környékét bel- és külföldön egyaránt, valamint online
felületeken a programcsomagok révén.

IV. Az egyesület tagjai:
IV.1. Az Egyesület tagja lehet minden olyan magyar magán- vagy jogi személy,
aki/amely az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja,
az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal a tagdíj megfizetésére.
IV.2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi
személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, és tevékenységében
részt kíván venni. A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni
hozzájárulásával vehet részt, a pártoló tagot az egyesület tagjai választják meg
e tagságra.
IV.3. Az egyesület közgyűlése az egyesület tiszteletbeli tagjává választhatja azt a
magyar magán – vagy jogi személyt, aki az egyesületi célok megvalósításához
rendszeres tevékenységével jelentősen hozzájárul. Az egyesület tiszteletbeli
tagjára vonatkozó jelölést az egyesület bármely tagja előterjesztheti, az
előterjesztésről a közgyűlés határoz.
IV.4. Az Egyesület tagjai – a pártoló tag és tiszteletbeli tag kivételével - azonos
szavazati joggal rendelkeznek, és részt vehetnek az Egyesület működését
érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A
szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Ha az adott napirendi
pontnál valamely tag személyesen érintett, a szavazás előtt a személyes
érintettségét be kell jelentenie, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy a
szavazásban részt kíván-e venni. A pártoló tag és tiszteletbeli tag az egyesület
szerveibe nem választhat és nem választható, az egyesületi szervek
döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt. Ha a közgyűlés
zárt ülést rendel el, a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt arról, hogy a
pártoló tag és tiszteletbeli tag a zárt ülésen részt vehet-e.
IV.5. Az Egyesület minden tagja – kivéve a tiszteletbeli tagokat - köteles a közgyűlési
határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni.
IV.6. A tag köteles az Alapszabályt, az egyesület határozatait betartani, és
elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.

V. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése:
V.1.

Az egyesületi tagság alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az
alapítást követően a belépési kérelem közgyűlés által történő elfogadásával jön
létre.

V.2.

Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással és
az egyesület megszűnésével. A pártoló és a tiszteletbeli tag tagi viszonya a tag
halálával, kilépésével, vagy az egyesület megszűnésével szűnik meg.

V.3.

A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével. A
kilépés az írásbeli közlést tartalmazó dokumentum tisztségviselő által történő
átvételét követő napon hatályosul.

V.4.

A közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja
az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan
vét.

V.5.

A kizárás szabályai:
A tag kizárását bármely egyesületi tag és az elnökség kezdeményezheti, ha a
tag jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy a közgyűlés határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. A tag kizárása tárgyában
hozott döntés a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A kizárás
tárgyában összehívott közgyűlést megelőzően a kizárással érintett taggal
ismertetni kell a kizárás alapját képező teljes tényállást és fel kell hívni a
tényállásra vonatkozó nyilatkozata megtételére, a kizárással érintett tag a
kizárás tárgyában az e tárgyban döntő közgyűlési napirend keretében is
nyilatkozhat. A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni, indoklással kell
ellátni. A határozatnak tartalmaznia kell a jogorvoslat lehetőségét. A kizárás
tárgyában hozott határozatot a taggal ajánlott, tértivevényes postai
küldeményként közölni kell.

VI. Az egyesület szervezete:
VI.1

Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége,
amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az Elnök
– akadályoztatása esetén az Alelnök – hívja össze az egyesület székhelyére,
vagy a meghívóban megjelölt más helyre. A meghívónak tartalmaznia kell a
közgyűlés helyét, időpontját, a tárgyalandó napirendi pontokat, a napirendi
ponthoz meghívott személyek nevét, valamint a határozatképtelenség miatt
megismételt közgyűlés helyére és időpontjára vonatkozó adatokat. A
közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni postai úton
megküldött ajánlott küldeményben, vagy közvetlenül kézbe történő átadás
útján, úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább
tizenöt nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani,
és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt - a cél
megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek
tartja. A közgyűlés ülése nyilvános. A közgyűlést az Elnök – akadályoztatása

esetén az Alelnök – vezeti. A közgyűlés határozatait a közgyűlésen szóban ki
kell hirdetni és a tagokkal közölni kell. A közgyűlés határozatait a jelen nem lévő
tagoknak postai úton, ajánlott küldeményként, vagy közvetlenül kézbe történő
átadás útján kell kézbesíteni.
VI.2. A Közgyűlés határozatképes, ha legalább a tagság több mint a fele jelen van.
Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az
eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül
határozatképes abban az esetben, ha erre a tagokat a meghívóban előzetesen
figyelmeztették. A megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség
miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 3. napon belüli időpontra kell
összehívni, amely időpontot az eredeti közgyűlés meghívójában kell megjelölni.
A közgyűlés a meghívóban megjelölt napirendi pontokat tárgyalja. A napirend
kiegészítését (új napirend felvételét) a tagok vagy az Elnökség a közgyűlést
összehívó személytől a meghívó kézbesítésétől számított 10 napon belül
kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A meghívóban szereplő napirendi pont
levételére a közgyűlést összehívó személy jogosult. A közgyűlésnek a
napirendet – az elhangzott módosításokkal együtt – el kell fogadnia.

VI.3. A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés a tisztségviselőket
(vezetőket), levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyv hitelesítőket,
valamint a szavazatszámlálókat nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
választja meg. A közgyűlés tisztségviselőire bármely tag javaslatot tehet. A
közgyűlés tisztségviselői csak az egyesület rendes tagjai közül választható,
pártoló vagy tiszteletbeli tag ilyen tisztséget a közgyűlésben nem vállalhat. A
közgyűlés tisztségviselőinek megbízatása az adott közgyűlésre szól.
VI.4. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és
képviselő szervek megválasztása és éves beszámolójának elfogadása, az
alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása és
az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a
kimondása. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület
feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a jelen lévő tagok
összessége háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozata (minősített
többség) szükséges.
A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok legalább egyharmada a cél,
az ok és a tárgyalandó napirend megjelölésével (rendkívüli közgyűlés). Ebben
az esetben az Elnök nyolc napon belül köteles intézkedni a Közgyűlés
összehívásáról. A rendkívüli közgyűlésen csak a kérelemben szereplő
napirendek tárgyalhatók.

VI.5. Az Egyesület képviselő szervei:

VI.5.1.
Az Egyesület képviseletét a Közgyűlés által választott 3 főből álló
Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai az ugyancsak közgyűlés által
megválasztott elnök, titkár és elnökhelyettes.
A közgyűlés mind az Elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket (képviselőket)
határozott öt év időtartamra választja, nyílt szavazással. A közgyűlés az
egyesület első Elnökségének az alábbi személyeket választotta meg.
Elnök:
Elnökhelyettes:
Titkár:
Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely
nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a
következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.
Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és
illető jogok vállalásáról - a közgyűlés, ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási
kötelezettség mellett - dönteni.
Az Elnökség három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükség
szerint, de évente legalább egyszer tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az
Elnökség ülése nyilvános. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend
közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a ülés napja között
legalább 15 nap időköznek kell lennie. Bármely az Elnökség döntésében
érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell
hívni. Az Elnökség határozatait az érintettekkel postai úton kell kézbesíteni,
ajánlott küldeményben.
Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol
jogszabály minősített többséget ír elő.
VI.5.2.
Az Elnök jogai és kötelességei:
 a Közgyűlést bármikor összehívhatja,
 a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja,
 a kiadások számláit ellenőrzi,
 megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez,
 harmadik személyekkel való szerződések megkötése,
 a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés
határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie,
 a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg
kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell,
 az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.
VI.5.3.
A titkár (vagy külön választott pénztáros) jogai és kötelességei:
 az Egyesület pénzállományának kezelése,
 a számlák kezelése és nyilvántartása,

 a pénztárkönyv vezetése,
 mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése,
 a számlák hitelességének ellenőrzése.

Vezető tisztségviselők összeférhetetlensége:
A Ptk. 3:22.§ alapján az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja nem lehet
az,
a) akinek a cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben
korlátozták.
b) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, addig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól
nem mentesült.
c.) 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.
d.) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Mind a közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben
rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén
további erre kijelölt két tag. A közgyűlés és az elnökség döntéseit, az egyesület által
nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó lehetőségek módját, valamint az
éves beszámolót az elnök a helyi önkormányzat hirdető tábláján történő
kifüggesztéssel, hirdetményi úton hozza nyilvánosságra.
A közgyűlés levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles
haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, amelybe bevezetésre kell kerülnie
a Kuratóriumi ülések időpontjának, hatályának, a napirendi pontoknak, a döntések
tartalmának, továbbá a döntést támogató és ellenzők számarányának, vagyis a
szavazati aránynak. A bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A
határozat csak ezt követően válik érvényessé.
Az Elnök köteles mind a közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések
nyilvántartását naprakészen vezetni.
Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli. Az Egyesület irataiba
az Elnökkel történt előzetes egyeztetés alapján, az egyesület székhelyén hétfőn 15.0016.00 óra közötti időtartamban bárki betekinthet.
Az Egyesület képviseletére az elnök, és a titkár jogosultak oly módon, hogy az
Egyesületre kötelezettségeket létesítő jogviszonyt együttes aláírással tehetnek. Az
Egyesület bankszámlája feletti rendelkezés akként történik, hogy az elnök és egy
elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni az egyesület bankszámlája felett.
VI.6

Felügyelő Bizottság

Kötelező Felügyelő Bizottság létrehozása a Ptk. 3:82§ (1) bek. alapján, ha a tagok több
mint a fele nem természetes személy, vagy ha a tagság létszáma a száz főt
meghaladja.
VI.6.1. A Felügyelőbizottság három tagból áll. A Felügyelőbizottság elnökét maga
választja tagjai közül.
VI.6.2. A Felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek valamint a jogszabályok,
az Alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának
ellenőrzése.
VI.6.3. A Felügyelőbizottság megválasztott tagjai
1.
2.
3.
VI.6.4. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása négy év időtartamra szól.
VII. Az egyesület gazdálkodása:
VII.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés
az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az
Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az
Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. Az Egyesület
vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület a gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
tevékenységre fordítja. Egyesület elsődlegesen gazdasági célra nem
alapítható.
Az egyesület közgyűlése a tagdíj összegét 10.000,-Ft/fő/év, pártoló tag
esetében szintén 10.000,-Ft/fő/év összegben határozta meg az egyesület
megalakulásakor. Az egyesület tagjai a tagdíjat az alapítás évében az
alapításkor egy összegben, majd ezt követő minden évben egy összegben,
készpénzben, legkésőbb a tárgyév február 28. napjáig kötelesek megfizetni.
Abban az esetben, ha a tag a tagdíjat az esedékességet követő 30 napon belül
nem fizeti meg, úgy az Elnök írásban szólítja fel a teljesítésre, 15 napos fizetési
határidő tűzésével. A felszólításban a tag figyelmét fel kell hívni a tagdíjfizetési
kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeire. Ha az írásbeli
felszólításban adott határidő eredménytelenül telik el, az Elnökség
kezdeményezheti a tag kizárását a közgyűlés előtt, az alapszabály V.5.
pontjában rögzített szabályok szerint.

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb
juttatásaiból, a külső támogatók által juttatott összegekből gazdálkodik. Az
Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.
A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban fenntartási, ügyviteli költségek,
valamint az Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.
VII.2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért
saját vagyonával felel. A tagok a tartozásért csak esedékes tagdíjbefizetésük
mértékéig felelnek.
A jogutód nélkül megszűnt egyesület – hitelezői igények kielégítése után –
megmaradt vagyonát a ……………………. Egyesület részére kell átadni. A
vagyon felhasználásának módját a Civil Információs portálon nyilvánosságra
kell hozni.
VII.3. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti
könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév
végével a képviselő az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára
mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.
VII.4. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az
elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az
elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja. A közgyűlés egyszerű
szótöbbséggel dönthet támogatói kártya kibocsátásáról azzal, hogy a
támogatás összegét, a kibocsátás módját és idejét a közgyűlés egyedi
határozata tartalmazza.
VIII. Záró rendelkezések:
VIII.1. Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
VIII.2. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független,
azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen
formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és
nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a Ctv. rendelkezései,
másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.
Kelt: Ózd, 2015. …………………...
……….. elnök
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