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A POLYÁN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA
1.§ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.) A Szervezet elnevezése: Polyán Egyesület
2.) A Szervezet rövidítése: Polyán Egyesület
3.) A szervezet alapítási éve: 2008. október 14.
4.) A szervezet székhelye: Mikóháza Petőfi S. utca 32/A
5.) A szervezet jogállása: Önálló jogi személy
6.) A szervezet működési területe: Magyarország egész területe
7.) A szervezet működését szabályozó dokumentumok: A legfőbb szabályozó dokumentum a
Egyesület Alapszabálya.

2.§ KÖZHASZNÚSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
Az Egyesület az 1997. évi közhasznú szervezetekről szóló CLVI. trv 26. § c./ pont 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.
11. 13. 18. 20. alpontjában szereplő tevékenységet végzi.
Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet, amennyiben az általánosan
meghatározott pályázati és egyéb feltételeknek megfelel.
A közhasznúság követelményeinek megfelelően az Egyesület:
a., vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez;
b., gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott
tevékenységére fordítja;
c., közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
d., közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény, vagy törvény
felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek, vagy a helyi
önkormányzatnak kell gondoskodnia.

3.§. AZ EGYESÜLET CÉLJA , TEVÉKENYSÉGE
1.) AZ EGYESÜLET CÉLJA
Gyakorlati természetvédelem megvalósítása és annak bemutatása, hogy az ember hogyan tud
együttműködni a természettel. „A természet nem forrás, hanem társ” alapelv gyakorlati
megvalósítása.
A gyakorlati természetvédelemhez szükséges kutatási tevékenységek megvalósítása.
A természettel együttműködő gazdálkodás megvalósítása Mikóháza felett lévő Nagypolyán és
Kispolyán elnevezésű területeken, valamint a Bózsva patak völgyében.
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Szemléletformálás, környezeti nevelés és oktatás, képzés a gyakorlati természetvédelem és a
természettel együttműködő gazdálkodás körében, valamint ehhez kapcsolódó média tevékenység
(film, könyv, kiadvány megjelentetése).
Tagjaink számára biztosítani akarjuk az egészséges (helyi, adalék-, és színezékmentes, gazdag
tápanyag tartalmú) ételeket.
Az emberek és közösségek fejlődésének és együttműködésének elősegítése és megerősítése a
fenntartható fejlődés érdekében.
Helyi igényekre, szükségletekre, helyi tudásra épülő fejlesztési folyamatok megvalósítása és segítése.
Közösségi elvű vállalkozások fejlesztése.
Gazdasági, társadalmi, környezeti szempontokat integráló, tehát a társadalmi fenntarthatóságot
elősegítő kezdeményezések támogatása és megvalósítása.
Turisztikai célú fejlesztések megvalósítása és turisztikai szolgáltatások működtetése.
A lovas-, és ökoturizmus elveinek megvalósítása és terjesztése.
Céljainknak megfelelő tevékenységek megvalósítása és terjesztése Magyarországon és nemzetközi
szinten.

2.) AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖREI
természetvédelem, állatvédelem és környezetvédelem, környezeti nevelés
önkormányzati törvény 8. §-ának értelmében a települési önkormányzat feladata)

(Az

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
természetvédelmi célú, tájfenntartó gazdálkodás
tájfajták megőrzése és visszahonosítása
a tájban jelentős szerepet játszó természetes rendszerek kialakítása, megőrzése és
regenerálódásuk elősegítése
tudományos tevékenység, kutatás, műhelymunka, önképzés
kulturális örökség megóvása, kulturális tevékenység, turisztikai fejlesztések megvalósítása és
turisztikai szolgáltatások működtetése
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a
kapcsolódó szolgáltatások, (Az önkormányzati törvény 8. §-ának értelmében a települési
önkormányzat feladata)
közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető
- szolgáltatások;
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3.§. AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
1.) AZ EGYESÜLET VEZETŐ SZERVEI
Az Egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, vezető szerve az Elnökség.

2.) A KÖZGYŰLÉS
a.) A Közgyűlés a tagok összessége, így az Egyesület legfőbb szerve és legfőbb, legdemokratikusabb
döntéshozói fóruma.
b.) A Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni.
A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a Bíróság elrendeli.
Továbbá össze kell hívni a Közgyűlést, ha a tagok egyharmada kéri a napirendi pontok
megjelölésével. Ez esetben a tagoknak nevükkel és aláírásukkal kell ellátniuk a Közgyűlés
összehívására vonatkozó kérelmüket. A kérelmet az elnökségnek kell benyújtani, mely köteles
gondoskodni a Közgyűlés összehívásával kapcsolatos teendők ellátásáról.
Az Egyesület Közgyűlését az Elnök hívja össze. A tervezett időpont előtt legalább két héttel kell a
meghívót elküldeni minden tagnak postai, vagy elektronikus levélben. A meghívónak tartalmaznia
kell a Közgyűlés helyét, idejét, és tervezett napirendi pontjait.
c.) A Közgyűlésnek joga van bármely egyesületi kérdésben határozatot, döntést hozni, amennyiben
határozatképes. Határozatképtelen Közgyűlés semmilyen döntést, illetve határozatot nem hozhat. A
határozatképességet minden Közgyűlés esetében meg kell vizsgálni. Határozatképes a Közgyűlés, ha
legalább a tagság 50%-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelen Közgyűlés esetében ugyanazon
napirenddel össze kell hívni a Közgyűlést 2 hónapon belül. Az így összehívott Közgyűlés a megjelentek
számától függetlenül határozatképes, amennyiben a tagok figyelmét erre a következményre az újból
kiküldött meghívóban felhívták és az elnökség teljes létszámban jelen van.
A Közgyűlés nyilvános, azon megfigyelőként bárki részt vehet.
d.) A Közgyűlésen a határozathozatal szavazással történik. Csak tag szavazhat. Minden tagnak,
minden kérdés esetében egy szavazati joga van.
Közgyűlés döntéseit egyhangú szavazással hozza meg.
A döntéseket a Közgyűlés nyílt szavazással hozza meg, de egy tag kérésére titkos szavazást kell
elrendelni. A Közgyűlés határozatai, döntései ellen fellebbezésnek lehetősége nincs, de az Egyesület
bármelyik tagja a számára sérelmes határozatot a bíróság előtt megtámadhatja - tekintettel az 1989.
évi II. tv. 10. §-ára. Egyes egyesületi kérdésekben kizárólag a Közgyűlésnek van joga döntést,
határozatot hozni. Ilyen az Alapszabály módosítása, az Egyesület éves beszámolójának
jóváhagyásával egyidejűleg, a közhasznúsági jelentés elfogadása, az éves költségvetés
meghatározása, a tisztségviselők megválasztása, új tagok belépésének elfogadása, a szervezet
feloszlása, más szervezetekkel való egyesülés.
A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a számviteli beszámolót;
a költségvetési támogatás felhasználását;
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
a cél szerinti juttatások kimutatását;
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a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól,
a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásaitól, az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
az Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
Az Egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére
másolatot készíthet. Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az
interneten saját honlapján nyilvánosságra hozza.
e.) A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján
/1/ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
/2/ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A /2/ pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

3.) AZ ELNÖKSÉG
A Közgyűlés három főből álló elnökséget választ. Az Elnökség tagjai: elnök, és két alelnök.
A Közgyűlés az elnökség tagjait 3 évre választja. A Közgyűlés Miklósné Molnár Esztert elnöknek,
valamint Emri Bélát és Vágvölgyi Gusztávot elnökhelyetteseknek megválasztotta.
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 (pld.: szerződések) és illető jogok
vállalásáról - beszámolási kötelezettség mellett- dönteni.
Az Elnökség szükség szerint - de évente legalább 3-szor - tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az
Elnök az elnökségi ülés összehívásáról az elnökség tagjait, és a teljes tagságot, legalább az ülés előtt 5
nappal postai, vagy elektronikus levélben értesíti. A meghívó tartalmazza az elnökségi ülés helyét,
idejét és a tervezett napirendet. Sürgős esetben az elnökségi ülés telefonon is összehívható az ülés
előtt egy nappal. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet illetve bármely döntésben
érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az Elnökség
határozatát egyhangú szavazással hozza.
Az Elnökség akkor határozatképes, ha mind a 3 elnökségi tag jelen van.
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.
§ b) pont), élettársa a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg.
Az Elnök feladatköre:
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nyilvántartás vezetése a Közgyűlések, és az Elnökség döntéseiről, a működésről,
a döntések nyilvánosságra hozatalának biztosítása,
az Egyesület beszámolóinak, éves terveinek elkészítése,
az Elnökségi ülések és a Közgyűlés összehívása,
az Egyesület képviselete,
az Egyesület nevében az Egyesületet terhelő kötelezettségek és illető jogok vállalásáról
szerződés kötése, az Elnökség megbízása alapján,
a tagra vonatkozó kötelezettség nem teljesítése esetén a tag figyelmét erre felhívja.
A Közgyűlés, illetve az Elnökség döntéseiről olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből
megállapítható a döntések tartalma, ideje, hatálya, a mellette és ellne szavazók számaránya, illetve nyílt szavazás esetén a személye.
A Közgyűlés, illetve az Elnökség döntéseit az érintettekkel a döntést követő két héten belül postai,
vagy elektronikus levélben közölni kell.
A Közgyűlés és az Elnökség döntéseit, a működés módját, a szolgáltatások igénybevételének módját,
az Egyesület beszámolóit az Elnök hozza nyilvánosságra az egyesület saját honlapján való
nyilvánosságra hozatallal.
A működéssel kapcsolatos iratokba az Egyesület székhelyén bárki betekinthet.

4.) A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
Az alapszabály úgy rendelkezik, hogy a társaságnál három tagú Felügyelő Bizottság működik. Az első
Felügyelő Bizottság megbízatása öt évre szól, tagjai:
Név: Molnár Géza
lakcím: 3957 Zalkod, Dózsa Gy. u. 14.
szig.sz.: 295086IA
Név: Benedek János
lakcím: Vílyvitány Somogyi út 80.
szig.sz.: AP866458
Név: Cselószki Tamás
lakcím: 4400 Nyíregyháza Leffer Sámuel u. 45.
szig.sz.: AS403128
A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt
napon belül azokat a gazdasági társaságokat, és a közhasznú szervezeteket, amelyeknél már
felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja
meg.
A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre különösen:
Összehívja az Egyesület legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak
napirendjére, ha megítélése szerint a tisztségviselők (vezetés) tevékenysége jogszabályba, az
alapszabályba, illetve a legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az
Egyesület vagy a tagok érdekeit.
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Köteles megvizsgálni a közgyűlés ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges
jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozó ügyre vonatkozik.
Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény (a továbbiakban:
számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a
közgyűlésnek.
Ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.
Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást az
Egyesület munkavállalóitól.
Megvizsgálhatja ill. betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba.
A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Ha a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - nem
hívták össze Közgyűlést, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a Felügyelő Bizottság is
jogosult.
Haladéktalanul értesíteni kell a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a
törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.
A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az
ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a
felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság
ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

5.)A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE
A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ.
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel
hozza.
A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő
Bizottság tagját e minőségében az Egyesület tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél
megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem
kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének
harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a
tag maga jogosult az ülés összehívására.
A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.
Tanácskozási joggal részt vesznek a legfőbb szervek ülésein.
Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy
nincs aki az ülését összehívja, az Egyesület elnöke a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű
működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szervet.
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Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés
megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a Közgyűlést.

6.)ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) az Egyesület vagy legfőbb szervének elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem
rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
Az Egyesület vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója *Ptk. 685. § b) pont+ ugyanannál a
szervezetnél a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
Nem lehet könyvvizsgáló az Egyesület alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá az
Egyesület vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója
*Ptk. 685. § b) pontja+, továbbá az Egyesület munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított
három évig.
Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a
könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára
(részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
A könyvvizsgálatért felelős személy az Egyesület részére más megbízás alapján munkát nem
végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a
megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a feladatait.
Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetetlenségi szabályokat is megállapíthat.

4. §. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA
1.) Az Egyesület tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, aki belépési nyilatkozat
aláírásával vállalja az Egyesület Alapszabályának elfogadását. A felvételhez két tag ajánlása
szükséges, ez alapján kerülhet sor a belépési nyilatkozat aláírására. Új tag felvételéről a Közgyűlés
dönt az Elnökség ajánlása alapján.
2.) A tagsági viszony a belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával és a Közgyűlés döntéssel veszi
kezdetét.
3.) Minden tagnak joga van:
részt venni a folyó programokban és az Egyesület napi munkájában,
részt venni az Egyesület nyilvános rendezvényein,
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gyűléseken részt venni, ott véleményt nyilvánítani,
javaslatot tenni személyi és tevékenységi kérdésekben,
az életkorának megfelelő tisztség betöltésére,
az Egyesületet felügyelő szervnél indítványozni az jogszabályokba ill. az Alapszabályba
ütköző határozatok megsemmisítését,
részesülni a Közgyűlés által meghatározott kedvezményekben,
az Egyesület vagyontárgyait használni.
az egyesületi gazdálkodásba való betekintésre.
A tagok a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek, választók, és választhatók.
A tagokat megilletik egyéb olyan jogok is, amelyek az Alapszabály egyes részeiben külön fel vannak
tüntetve.
4.) Minden tag kötelessége:
az Alapszabály betartása,
tagdíj fizetése
5.) A tagsági (jog)viszony megszűnik: önkéntes kilépéssel, a tag halálával, kizárással.
A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével.
Az Elnökség feladata, hogy a tagra vonatkozó kötelezettség nem teljesítése esetén a tag figyelmét
erre írásban felhívja. Az írásos figyelmeztetésben a kézhezvételtől számított 30 napos határidőt kell
megadni a tag alapszabálysértő tevékenységének megszüntetésére ill. tagdíj hátralék befizetésére.
A Közgyűlés kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan
vét, vagy nem fizeti a tagdíjat és az alapszabály megsértését, illetve a tagdíj nem fizetést a
figyelmeztetés ellenére fenntartja. A kizárás esetében az érintett tagnak nincs szavazati joga.
A tagsági viszony megszűnésével kapcsolatos egyéb feladatok az Elnökség hatáskörébe tartoznak.
A tagsági viszony megszűntével megszűnik vele együtt az Egyesület és a volt tag közötti minden
Alapszabályban rögzített jog és kötelezettség is, valamint a volt tag elveszti minden addig betöltött
funkcióját is. Nem szűnnek meg viszont az egyedi kötelezettség vállalásokban (szerződésekben,
megállapodásban, stb.) rögzítettek.

5.§. AZ EGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI, GAZDÁLKODÁSA
1.) AZ EGYESÜLET BEVÉTELEI
tagsági díj,
a tagok adományai, támogatása, juttatása,
külső személyek támogatásai, juttatásai, adományai,
reklámszerződésekből, szponzorálásból befolyt összegek,
rendezvényekből, kiadványokból befolyt összegek,
munkavállalás útján szerzett bevételek,
pályázatokból befolyt összegek,
az Egyesület által létrehozott vállalkozások bevételei,
bérbeadásból származó bevételek
pénzügyi befektetésekből kapott pénzösszegek,
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az alaptőke kamatai.

2.) AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
Az Egyesület éves költségvetés alapján dolgozik. Az Egyesület tartozásait saját vagyonával fedezi, az
Egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.
Az Egyesület, az Alapszabályban rögzített tevékenységi köröknek, feladatoknak, céloknak
megfelelően vállalkozási tevékenységet folytathat, valamint non-profit vállalkozásokat hozhat létre.
Ezen vállalkozási tevékenységeket a közhasznú szervezet céljainak megvalósulása érdekében, azt
nem veszélyeztetve végzi. A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a
tevékenységeire fordítja.
Az Egyesület bankszámlája felett a három tagú Elnökség bármely két tagja együttes aláírással
rendelkezhet.

6.§. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
1.) Az Egyesület megszűnik, ha a feloszlását a Közgyűlés kimondja, ha a Közgyűlés más társadalmi
szervezettel való egyesülését kimondja, ha tagjainak száma 10 fő alá csökken, ha eljárással
feloszlatják.

7.§. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1., Az Egyesület önálló jogi személy, működésére az 1989. évi II. törvény, valamint az 1997. évi CLVI.
tv rendelkezései és a Ptk vonatkozó szabályai az irányadóak.
Sárospatak, 2008. november 20.
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