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PALÓC NŐK A HOLNAPÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 

 

 

 

 

Az Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése, valamint a 

közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt követelmények szerint 

elhatározták a „Palóc Nők a Holnapért Egyesület” létrehozását. 

 

A Palóc Nők a Holnapért Egyesület Közgyűlése 2014. május 22-én az alábbi alapszabályt 

fogadta el. 

 

 

I. 

 

 

AZ EGYESÜLET ADATAI 

 

 

 

1. Az Egyesület neve: Palóc Nők a Holnapért Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 

 

2. Székhelye:  3104 Salgótarján, Szécsényi út 27. 

 

3. Az Egyesület helyi és megyei hatáskörű önálló jogi személy. 

 

4. Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az Elnök jogosult önállóan. 

 

5. Az Egyesület működési területe: Nógrád megye közigazgatási területe, az Egyesület 

céljainak megvalósítása érdekében „Palócország” egész területén kapcsolatokat tart 

fenn, együttműködéseket alakít ki. 

 

6. Az Egyesület célja: Az Egyesület összefogja azokat a Nógrád megye városaiban és 

kistérségi településein élő nőket, és mindazokat a jogi- és természetes személyeket, 

akik személyes ügyüknek tekintik a nők esélyegyenlőségének megteremtését, 

társadalmi elismertségüknek növelését. Az Egyesület e cél elérése érdekében 

intézményes formákat biztosít tagjainak azon törekvésére, mellyel fel kívánják hívni a 

társadalom figyelmét a nők egyes csoportjainak hátrányos helyzetére, a nők 

munkavállalási körülményeire, a családra, a gyermekek nevelésének fontosságára, 

továbbá a családon belüli erőszak okaira, körülményeire, és ezek csökkentésének 

fontosságára. 

 

Az Egyesület célul tűzte ki továbbá a palóc kultúra és a palóc hagyományok 

megőrzését, a megyében élő nemzetiségek társadalmi integrációjának elősegítését. 

Az Egyesület tagsága – és a velük szimpatizálók – közreműködésével részt vállal a 

jogállamiság, a civil társadalom formálásába, a mindennapok szociális kultúrájának 

fejlesztésében. Céljaink megvalósítása érdekében támogatja a hasonló céllal már 

megalakult, vagy megalakuló szervezetekkel a közösségi összefogás elősegítését és 

szervezését. 
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7. Az Egyesület tevékenysége 

 

Az Egyesület a tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi az Alaptörvény 

keretei között, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési 

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

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és az azt módosított 2013. évi 

CCXIII. törvény alapján 

 

 

8. Az Egyesület vállalkozási tevékenysége 

 

 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem 

kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint önkormányzati képviselőjelöltet nem 

állít, és nem támogat. 

 

 

9. Az Egyesület feladata 

 

  

Az Egyesület céljainak érdekében önállóan és más szociális, kulturális társaságokkal, 

egyesületekkel, helyi önkormányzatokkal, intézményekkel és egyéb – az 

állampolgárok önigazgatását, érdekképviseletét megvalósító – szervezetekkel 

együttműködve szervez szociális és kulturális ismeretterjesztő rendezvényeket, 

előadásokat, sorozatokat, klubokat, konferenciákat, kiállításokat, valamint nagy 

rendezvényeket. 

 

 

Részt vállal Nógrád megye kulturális és szociális feladatainak megoldásában. 

Népszerűsíti a megye kulturális értékeit, palóc hagyományait, kulturális és 

hagyományőrző rendezvényeket szervez. 

 

Támogatja, kiegészíti az iskolarendszerű oktatást, részt vesz a gyermekek, a fiatalok 

kulturális, hagyományőrző és szociális nevelésében, valamint tudatformálásában. 

 

 Részt vállal az embereket közvetlenül érintő szociális ismeretek terjesztésében. 

 

Figyelemmel kíséri és javaslataival segíti a nőket foglalkoztató munkahelyek 

létesítését, esetleg megszűnését, különös tekintettel a szakképzett nők helyzetére. 

 

Kulturális és hagyományőrző ismeretterjesztő kiadványokat, audiovizuális anyagokat 

készít, azokat forgalmazza. 

 

Feladatai megvalósítása érdekében igényli az egyesületén kívüli állampolgárok, 

értelmiségiek és más szakemberek közreműködését, alkalmanként bevonja őket 

tevékenységébe. 
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Hozzájárul a megyén belüli nemzetiségek kulturális életének fejlesztéséhez, 

gazdagításához, hagyományainak megőrzéséhez. 

 

Ismeretterjesztő, kulturális rendezvényei, előadásai, sorozatai, klubjai, konferenciái, 

kiállításai, nagy rendezvényei stb. nyilvánosak (médiában, műsorfüzetekben, 

szórólapokon, plakátokon és egyéb felületeken nyilvánosságra hozottak), azokon a 

tagságon kívül mások is részt vehetnek. 

 

 

Kölcsönös kapcsolat teremtése és elmélyítése külföldi, elsősorban az Európai Uniós 

tagállamok civil szervezeteivel. 

 

 

 

II. 

 

A TAGSÁGI VISZONY 

 

 

1. Az Egyesület tagsági formái: 

 

 rendes tagság 

 tiszteletbeli tagság 

 pártoló tagság. 

 

 

 

Az Egyesület rendes tagja az a magyar és nem magyar jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet és természetes személy lehet, aki egyetért az alapszabályban 

megfogalmazott célkitűzésekkel, vállalja az Egyesület tevékenységében való aktív 

részvételt, a tagdíjat minden év március 31-éig befizeti. 

 

Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az 

Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés 

döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. 

Tisztségviselőnek bármelyik tag megválasztható. 

 

Az Egyesület rendes tagjává választását a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési 

nyilatkozat benyújtásával – kérelmezheti. A nyilatkozathoz – amennyibe jogi személy kéri 

felvételét – mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el 

küldöttként az Egyesület tagságában. A belépési nyilatkozatokat az Egyesület 

Elnökségének kell benyújtani, melyről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. A 

Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el.  
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 Az Egyesület rendes tagjainak jogai: 

 

- részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén, 

- tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a 

Közgyűlésen, 

- bármely társasági tisztségre választhatnak és választhatók, 

- jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein, 

- igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket, 

- a testületi szervek vezetőitől, valamint tisztségviselőitől tájékoztatást 

kaphatnak. 

   

 

Az  Egyesület rendes tagjainak kötelezettségei: 

 

- kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb Egyesületi szabályzatok 

rendelkezéseit, illetőleg az egyesület szerveinek határozatait, 

- kötelesek teljesíteni az egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként 

elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület 

célkitűzéseinek megvalósítását, 

- kötelesek a tagdíjat a tárgyév március 31-éig befizetni. 

 

 

Az Egyesület tagjai anyagi felelősséggel a tagdíj mértékéig felelnek az Egyesület 

gazdálkodásáért.  

 

 Az Egyesület Elnöksége köteles az Egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. 

 

 

3.  Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az Elnökség felkérése alapján – az a személy, 

aki az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület 

célkitűzéseit támogatja, segíti. A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire 

meghívhatók. A tiszteletbeli tag tisztségre nem választható, szavazati joga, 

tagdíjfizetési kötelezettsége nincs, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a 

rendes tagokéval. 

 

Tiszteletbeli tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a 

Közgyűlés felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat 

el. 

 

Az Egyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett 

személyek tiszteletbeli tisztségre választhatók, mint például Tiszteletbeli Elnök, 

akinek jogállása „Az Egyesület tisztségviselői” című fejezetben (5. pont) került 

meghatározásra. 

 

 

 

4. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személy, társadalmi vagy gazdálkodó 

szervezet (Ptk. 685. §), aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az Egyesület 

tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására. 
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A jogi személy pártoló tag jogait képviselő útján gyakorolja. A pártoló tag képviselője 

részt vehet az Egyesület testületi ülésein, nincs szavazata,tisztség viselésére nem 

választható, tagdíjat nem kell fizetnie, egyebekben jogai és kötelezettségei 

megegyeznek a rendes tagokéval. 

 

A pártoló tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés 

felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el. 

 

 

 

5. A tagsági viszony megszűnik:  

 

a) a természetes személy halálával, 

b) a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni 

c) a tagdíj befizetés egy éves elmulasztása miatt (a felszólítás után a 90 

napos határidő leteltét követően, a tagsági viszonyt megszüntető 

Elnökségi határozattal) 

d) jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével 

 

 

Az Elnökség dönt első fokon a tagkizárás ügyében, másodfokon a Közgyűlés jár el. A 

kizárás okai: a tag tevékenységével vagy magatartásával az Egyesület céljainak 

megvalósulását veszélyezteti. 

 

 

III. 

 

 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI 

 

 

 

1. Az Egyesület szervei: 

 

 Közgyűlés 

 Elnökség. 

 

 

 Az Egyesület tisztségviselői: 

 

 

 Elnök (Elnökségi tag) 

 Tiszteletbeli Elnök 

 Elnökségi tagok 

 Titkár (Elnökségi tag) 

 Gazdasági vezető (Elnökségi tag) 
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2. A Közgyűlés 

 

A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen a 

jogi személy tagok két küldöttjük útján vesznek részt. 

 

A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. A rendes Közgyűlést az Egyesület évente 

egyszer tart. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által 

írt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést össze 

kell hívni, ha azt az illetékes Bíróság elrendeli. 

 

 A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag és küldött írásbeli (levél, 

e-mail) értesítésével. Szabályszerűnek akkor minősül az összehívás, ha a tagok az 

ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az 

ülés napirendjéről leírást kapnak. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt 

vehet. 

 

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50% + 1 fő jelen 

van. Ha az egyébként szabályszeren összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az 

előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli 

időpontra ugyanazon napirenddel új Közgyűlést kell kitűzni, amely a megjelent tagok 

számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelen Közgyűlés az eddig 

megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok 

figyelmét az eredeti meghívóban előre felhívják. 

A Közgyűlésen az Elnök, akadályoztatása esetén a Tiszteletbeli Elnök elnököl. 

 

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés Elnöke 

(Tiszteletbeli Elnök) az Elnök (Tiszteletbeli Elnök) által felkért 2 tag hitelesít. 

 

A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a levezető Elnök szavazata dönt. Titkos szavazást 

rendelhet el a Közgyűlés az Elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának 

kezdeményezésére. 

 

A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 

közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §  b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: 

hozzátartozó) a határozat alapján  

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

- bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

 

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által 

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 

 

Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület 

Közgyűlésének vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél 

töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető 

tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozást nem 

egyenlített ki. 
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A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 

más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

A Közgyűlés, az Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás 

készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a 

döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye is). A 

jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot 

lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos 

kezelését az Egyesület Titkára látja el. 

 

A Közgyűlés, az Elnökség döntéseit, a döntés időpontját követő két héten belül írásban 

– igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület honlapján 

nyilvánosságra hozza.  

 

Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület 

székhelyén – az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki 

betekinthet, azokról saját költségére másolatot készíthet. 

 

Az Egyesület internetes honapján keresztül nyilvánosságra hozza az Egyesület 

szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, a működés módját, 

illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működéséről készített szakmai – 

pénzügyi beszámolót. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által 

megismerhetők. 

 

 

A Közgyűlés kizárólagos hatásköre: 

 

 

 megválasztja az Egyesület vezető testületét, az Elnökséget, annak 

tisztségviselőit: Elnököt, Tiszteletbeli Elnököt, Elnökségi tagokat, Titkárt, 

Gazdasági vezetőt, 

 az Egyesület célkitűzéseinek, programjának meghatározása, 

 határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, 

és kialakítja az Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az 

Elnökség köteles képviselni, 

 jóváhagyja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az Egyesület egyéb 

szabályzatait, 

 meghatározza a következő naptári évre esedékes költségvetést és a tagdíjak 

mértékét, 

 tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat, 

 megtárgyalja és elfogadja az Elnökség éves beszámolóját. Az Egyesület 

köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést 

készíteni. Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági 

jelentés elfogadásával egyidejűleg, legkésőbb a tárgyévet követő év 150. 

napjáig történik, 

 egyesülés más társadalmi szervezettel, valamint a feloszlás kimondása, 

 másodfokon tárgyalja az Elnökség által elutasított tagfelvételi kérelmeket, 
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 a tisztségviselők visszahívása, ha tisztségük ellátására méltatlanná válnak, és 

lemondásuk elfogadása, 

 döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az alapszabály 

kizárólagos hatáskörbe utal. 

 dönt a tagdíj összegének meghatározásában. 

 

 

3. Az Elnökség 

 

 

 Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat az 5 tagú Elnökség látja el. 

Az Elnökséget a Közgyűlés választja maximum 5 éves időtartamra. Az Elnökség 

tagjai: Elnök, Tiszteletbeli elnök,  Titkár, Gazdasági vezető és  Elnökségi tag. Az 

Elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok 

hívhatók meg. 

 

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 

közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont), élettársa (a továbbiakban: hozzátartozó) a 

határozat alapján 

 - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

- bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

 

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által 

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 

 

Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület 

Közgyűlésének vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél 

töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető 

tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozást nem 

egyenlített ki. 

 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 

más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egyszer tartja. 

Az Elnökségi üléseit az Elnök hívja össze írásban (e-mail, levél). Szabályszerűnek az 

összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját 

megelőzően írásban értesülnek, és az ülés napirendjéről leírást kapnak. Az Elnökségi 

ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult Elnökségi tagoknak több, mint a fele 

jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az Elnökség ülései nyilvánosak. 

 

Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 30 napon belül – az Elnökséget ismételten 

össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak 

akkor határozatképesek, ha azokon az Elnökség tagjainak több, mint fele jelen van. 
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Az Elnökség a Közgyűlés két ülése között teljes felelősséggel önállóan intézi és 

irányítja az Egyesület tevékenységét. Jogosult és köteles intézkedni minden olyan 

ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

 

Az Elnökség az ügyrendjét maga állapítja meg. 

 

Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés 

előtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá. 

 

Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyűlés dönt. A kizárási eljárást első 

fokon az Elnökség folytatja le. Az eljárás megindítását bármelyik tag írásban 

kezdeményezheti. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene 

felhozott okokat, annak bizonyítékait közölni kell. Lehetőséget kell biztosítani 

számára, hogy védekezést és bizonyítékait előadja. A taggal az Elnökség indokolással 

ellátott kizáró határozatát írásban közölni kell. Amennyiben az érintett tag nem volt 

jelen, a határozat meghozatalát követően 8 napon belül ajánlott küldeményként részére 

kézbesíteni kell azt. A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen 15 napon 

belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. Ezen felül a határozatot 30 

napos jogvesztő határidőn belül bíróság előtt megtámadhatja az Etv. 10. § alapján. 

 

5. Az Egyesület tisztségviselői 

  

Az tisztségviselőket a Közgyűlés tagjai közül választja meg 5 évre.  

 

Az Egyesület Elnöke: 

 

 képviseli az Egyesületet, aláírja az Egyesület szerződéseit és okiratait, 

 az Alelnökkel és a Gazdasági vezetővel együtt, három főből kettő, együttesen 

kiadmányozási, utalványozási jogot gyakorol és rendelkezik a bankszámla 

felett, 

 vezeti a Közgyűlést, beszámol a Közgyűlésnek az Elnökség tevékenységéről 

 koordinálja az Egyesület belső szervezetének munkáját, 

 a testület határozatainak és az Egyesület céljainak megfelelően folyamatosan 

intézi az ügyeket a két Közgyűlés között, 

 előkészíti a vezetőségi üléseket, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, 

 figyeli a pályázatokat. 

 

 

 

Az Egyesület Tiszteletbeli Elnöke: 

 

 az Elnök megbízása alapján képviseli az Egyesületet, melyről tájékoztatja az 

Elnököt, 

 az Elnök megbízása alapján levezeti a Közgyűlést, előterjeszti a tervezett 

napirendi pontokat (ebben az esetben a Közgyűlésről készített jegyzőkönyvet 

aláírja), 

 segíti az Elnök valamennyi munkáját. 
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Az Egyesület Titkára: 

 

 segíti az Egyesület igazgatási, szervezési teendőit,  

 

 

Az Egyesület Gazdasági vezetője: 

 

 az Egyesület pénzügyi és gazdasági ügyeit intézi, beszedi a tagdíjakat, 

 az Elnökkel és a Titkárral együtt, a három főből kettő együttesen 

kiadmányozási, utalványozási jogot gyakorol és rendelkezik a bankszámla 

felett, 

 az Elnök részére évente elkészíti az éves gazdálkodásról szóló előterjesztést, 

mely a Közgyűlés elé kerül, 

 elkészíti a következő év rendezvényjavaslatához a pénzügyi tervet, 

 tevékenységéről rendszeresen beszámol az Elnökségnek, munkáját az Elnökség 

ellenőrzi, 

 elkészíti és az előírt határidőben szolgáltatja az Egyesület állammal szembeni 

kötelezettségeivel kapcsolatos bevallásokat, adatszolgáltatásokat, 

kimutatásokat, azok helyességéért felelősséget vállal, 

 feladata az Egyesület pénzügyi adatainak vezetése és a szervezet vagyonának 

kezelése. 

 

 

Az Elnökség további tagjai: 

 

Az Elnökségi tagok, akik feladataikat az aktuális Egyesületi programban 

meghatározottak szerint végzik. 

 

 

 

 

IV. 

 

 

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 

 

 

Az Egyesület Közgyűlése Ellenőrző Bizottságot nem hoz létre mindaddig, ameddig ezt a 

törvényi előírások nem teszik kötelezővé. 
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V. 

 

 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

 

 

Az Egyesület a bíróság általi jogerős nyilvántartásba vétellel jön létre és a jogerős végzéssel 

történt bírósági nyilvántartásba vétellel kezdheti el működését. 

 

Az Egyesület vagyonát a tagdíjak, pártoló és tiszteletbeli tagok hozzájárulásai, adományok, 

hagyatékok, alapítványok, pályázati források és a gazdasági-vállalkozási tevékenységből 

származó bevételek képezik. 

 

A tagok tagdíjbefizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást 

vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 

felelnek. 

 

Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági – 

vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő 

tevékenysége. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt 

jelen okiratban meghatározott tevékenységekre fordíthatja. 

 

Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A 

következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az Elnök 

terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett.  

 

A bankszámla feletti rendelkezés, az utalványozás, továbbá az egyéb kifizetések az Elnök, a 

Titkár és a Gazdasági vezető bármelyik két tagjának együttes aláírásával teljesíthetőek.  

 

Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 

 

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. Az Egyesület 

megszűnik, amennyiben a Közgyűlés ¾-es többséggel kimondja a feloszlást vagy más 

társadalmi szervezettel való egyesülést. Az Egyesület megszűnik akkor is, ha a Bíróság 

feloszlatja, vagy a megszűnését megállapítja. 

 

 

 

VI. 

 

 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

 

Egyesület megszűnését a szavazásra jogosultak háromnegyedes szótöbbségével, a Közgyűlés 

határozhatja el.  

A megszűnés történhet jogutódlással:  

- amelynek során az Egyesület más, jogutód egyesülettel egyesül,  
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- szétválással, amelynek során, a kiváló egyesület a megszűnő egyesület jogutójává válik.  

A civil szervezetek egyesülésére, szétválására vonatkozóan, a 2013. évi CCXIII. törvénnyel 

módosított, 2011. évi CLXXV. törvény II/A. fejezetében foglalt rendelkezéseket kell 

alkalmazni.  

 A megszűnés történhet jogutódlás nélkül:  

- végelszámolással és kényszer –végelszámolással, melyre vonatkozóan a 2013. évi CCXIII. 

törvénnyel módosított, 2011. évi CLXXV. törvény II fejezet 2/A. pontjában foglaltakat kell 

alkalmazni, 

- ha az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10 főt, 

- ha a bíróság az ügyész keresete alapján az Egyesületet megszűnteti a Ptk. 348. § (1) d) pont 

alapján,  

- ha a bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja, hogy az egyesület megszűnt a Ptk. 348. 

§ (1) a), b) pontja, továbbá a 384. § a) és b) pontja alapján,  

- ha az egyesület fizetésképtelensége miatt indult eljárásban az egyesületet a bíróság 

megszünteti,  

- ha az Egyesületet a bíróság feloszlatja. 

Az előző pontokban szabályozott megszűnési, illetve megszűntetési esetekben, a 

megszűntetés egyszerűsített törlési eljárással történik, melyre vonatkozóan, a 2013. évi 

CCXIII. törvénnyel módosított, 2011. évi CLXXV. törvény II fejezet 2/B. pontjában 

foglaltakat kell alkalmazni.  

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése 

után fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott – ennek hiányában a nyilvántartó 

bíróság által kijelölt – az egyesület céljával megegyező, vagy hasonló cél megvalósítására 

létrejött szervezetnek kell átadni, a Ptk 3:85 § (1) bekezdése szerint.  

A jogutód nélkül megszűnt egyesületnek a tartozások rendezése után fennmaradó pénzbeli 

vagyonára vonatkozóan, amennyiben az Alapszabály a vagyonra vonatkozó rendelkezést nem 

tartalmaz, 2013. évi CCXIII. törvénnyel módosított, 2011. évi CLXXV. törvény II fejezet 

2/D. pontjában foglaltakat kell alkalmazni.  

Egyebekben, a civil szervezetek csődeljárására és felszámolási eljárására a 2013. évi CCXIII. 

törvénnyel módosított, 2011. évi CLXXV. törvény II fejezet 2/C. pontjában foglaltakat kell 

alkalmazni.  

Amennyiben az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, úgy a hitelezői igények kiegyenlítése 

után megmaradó vagyonát, a megszűnést kimondó Közgyűlés határozatában megjelölt civil 

szervezetnek, ennek hiányában, azonos, vagy hasonló célú tevékenységet folytató civil 

szervezetnek kell átadni.  

 A Ptk. 386. § rendelkezése szerint:  

(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 
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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.  

(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.  

    

VI. 

NYILVÁNOSSÁG 

 

Egyesületünk széleskörű tájékoztatással biztosítja a nyilvánosságot a programokon, 

rendezvényeken, azok közzétételével, a csatlakozás lehetőségének felajánlásával, 

elfogadásával, együttműködés hajlandósággal. 

Az Elnök köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek 

bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik 

személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet, a döntés meghozatalától számított 3 napon 

belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. 

Az Egyesület működésével, határozatai közzétételével, szolgáltatási igénybevétele módjával, 

beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot a honlapján való közzététellel 

biztosítja. (http://palocnokaholnapert.weebly.com ) 

Az Elnök köteles gondoskodni az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba 

való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni. 

A dokumentumokat személyes megtekintés céljából az Elnök előre egyeztetett időpontban 

rendelkezésre bocsátja az Egyesület székhelyén. 

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni. 

Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért 

iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás 

szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben 

teljesíteni. 

Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni amelyből megállapítható a 

kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és a teljesítésének időpontja. 

A Közgyűlés levezető Elnöke a Közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul 

bejegyezni a határozatok könyvébe. 

http://palocnokaholnapert.weebly.com/
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Az Elnökség köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések nyilvántartásáról 

gondoskodni, amely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a 

döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye is. Ezen iratok az Egyesület 

irattárában megtalálhatók.  

VII. 

AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE 

 

Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet a következő szervezetek látják el: 

az adóellenőrzést az állami adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának 

ellenőrzését az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve 

a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön 

jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a törvényességi felügyeletet pedig a reá irányadó 

szabályok szerint az ügyészség. 

 

VIII. 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Az alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv Egyesületekre 

vonatkozó rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 

 

Elfogadta a 2014. május 22-ei Közgyűlés. 

 

 

 

        Soltész Krisztina 

                  Elnök 

 

 

 

 

 


