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A Balatonakali Erdélyi Kör Egyesület

ALAPSZABÁLYA
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény alapján, a 2007. március 30-án létrehozott, és az
eddigi módosításokkal egységes szerkezetben. Az Egyesületet a Veszprémi
Törvényszék 19-02-0002818 számon tartja nyilván.
I.
Az Egyesület adatai
1. Az Egyesület neve: Balatonakali Erdélyi Kör Egyesület
Rövidített név: BEKE
2. Az Egyesület székhelye: 8244 Dörgicse, Fő u. 47.
Az Egyesület működési területe: Magyarország, Románia
3. Az Egyesület jogi személy. Az Egyesület civil szervezet
4. Az Egyesület jogállása: közhasznú civil szervezet
II.
Az Egyesület célja és feladatai
1. Az Egyesület célja:
Az Egyesület közhasznú tevékenységét a következő jogszabályban előírt közfeladathoz
kapcsolódóan végzi:
Az Egyesület közhasznú tevékenységként kulturális, közművelődési tevékenységet folytat, s
e közhasznú tevékenységét az alábbi közfeladatok hoz kapcsolódóan végzi:
– A közművelődés feltételeinek biztosítása. (1997. évi CXL törvény 73.§. (2).bek
– A települési önkormányzat helyi közművelődési tevékenysége támogatása kötelezettség
egyes konkrét formákhoz kapcsolódóan.” (1997. évi CXL törvény 76.§ (2.) bek. b
pontja.):
– a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása” (1997. évi CXL
törvény 76.§ (2.) bek. b pontja
– az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megism,erése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
(1997. évi CXL törvény 76.§ (2.) bek. c. pontja
– különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése 1997.
évi CXL törvény 76.§ (2.) bek. f. pontja
– A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység. Az Alkotmány deklarálja, hogy a Magyarország
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érez a határain kívül élő magyarok sorsáért és előmozdítja a Magyarországgal való
kapcsolatuk ápolását.
– A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII törvény
”2. § (1) A szülőföldön való megmaradást és gyarapodást, továbbá a kulturális és nyelvi
azonosságtudat megőrzését….”.
– Az Egyesület közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amely a fenti
törvény szerinti állami feladat.
– kulturális tevékenység
– kulturális örökség megóvása,
– valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység folytatásával a Kolozs
megyei (Románia) Várfalva (Plaiesti) község közigazgatási területéhez tartozó
helységek – elsősorban Kövend – múltjának és jelenének megismerése és megismertetése, kulturális emlékek feltárása. A település fejlődését elősegítő tevékenység
végzése, az Európai Uniós támogatási rendszer figyelembe vételével és alkalmazásával.
Balatonakali és Kövend község együttműködése, a falusi életvitel és gazdálkodás közös
tapasztalatainak kicserélése és hagyományainak megőrzése.
– Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, civil és
gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület
eredményes működését és céljainak megvalósítását.
– Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése
érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet
folytathat.Az Egyesület a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységetközhasznú szervezet esetében, ideértve a közhasznú tevékenységet is- folytathat éscélja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében- gazdaságivállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél illetve közhasznú
célok szerinti tevékenységet nem veszélyezteti.
– Amennyiben az Egyesület olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály engedélyhez
(feltételhez) köt vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerinti
hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre irányadó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol.
2. Az Egyesület feladatai:
– a célok megvalósítása érdekében találkozók szervezése legalább évi 2 alkalommal,
– az egyesület tagságának tájékoztatása összejövetel keretében,
– kulturális emlékekből kiállítások szervezése, filmvetítés
– kutatómunka végzése a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok
elkészítése,
– gyűjtések szervezése, lebonyolítása, jótékonysági rendezvények szervezése.
– helyi közéleti eseményekben való részvétel, folyamatos kapcsolattartás az előljáróságokkal.
– Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
– A közhasznú jogállású szervezet jogosult használni a közhasznú megjelölést.
3. Egyesület hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez,
amennyiben az előző évről szóló beszámoló közhasznúsági melléklete célcsoportra
vonatkozó adatai alapján az Egyesület szolgáltatásai az Egyesület tagjain, munkavállalóin,
önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.
4. A közhasznú jogállás kérelmezésének feltételének teljesülése a 2011. évi CLXXXI. törvény
32.§ (4) és (5) bekezdései alapján:
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(4) Megfelelő erőforrás áll az Egyesület rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év
vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak
figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.
(5) Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az egyesületnél, ha az előző két lezárt
üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a
szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül
számított összes bevétel kettő százalékát, vagy
b) közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes
ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz
közérdekű önkéntes tevékenységét végző személy segíti a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.
III.
Az Egyesület tagsága
1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és
belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában,
valamint fizeti a tagdíjat.
A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Elnöksége dönt.
Az Egyesület tagjának jogai:
– részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés
határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;
– a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
– felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon
belül köteles választ adni;
– 18. életévének elérése után választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és
képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire;
– indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
– betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;
– a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és
rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.
2. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja,
valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a rendes
tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási
joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de
tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei
megegyeznek a rendes tagokéval. Az Egyesület tagjain kívül a közhasznú szolgáltatásokból
más is részesülhet.
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3. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat
képviselőik útján gyakorolják.
4. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt
venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.
5.

A tagsági viszony megszűnik:
– a tag halálával,
– az Egyesület megszűnésével,
– a tag kilépésével,
– a tag kizárásával.

6. Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül
– azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj
megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a
kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a
tagdíjat.
– azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a
közügyektől eltiltott.
– Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyűlés dönt.
– A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül az Egyesület
Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.
– A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és
tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.
– A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni.
A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a
figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés
megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a
védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását
kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a
tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül
igazolható módon közli az érintett taggal.
7. A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg.
IV.
Az Egyesület szervezete
1. Az Egyesület szervei:
Közgyűlés,
Elnökség
Ellenőrző Bizottság
2. A Közgyűlés:
Az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja. A Közgyűlést évente
egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A
tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a
Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot,
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amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott
Közgyűlés nem határozatképes.
A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők
számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok
egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül
köteles összehívni a Közgyűlést.
3. A Közgyűlést össze kell hívni:
– ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
– ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
– ha a felügyeleti szerv a Közgyűlés összehívását elrendeli.
4. A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata.
5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok teljes tagságának több mint a fele jelen van. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett a megjelent
tagok számától függetlenül, abban az esetben ha az eredeti közgyűlési meghívóban
tájékoztatták a tagokat a megismételt közgyűlés időpontjáról, változatlan napirendjéről és a
határozatképességére vonatkozó szabályokról.
6. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is
megbízhat.
A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által
megválasztott tag hitelesít.
7. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
– az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a
kimondása;
– az Alapszabály elfogadása és módosítása;
– a közhasznúsági melléklet elfogadása
– tisztségviselők megválasztása és visszahívása;
– tagdíj mértékének megállapítása;
– az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
– döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.
8. A Közgyűlés határozatai egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van.
9.

A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:
– az Alapszabály elfogadásához, módosításához;
– az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához;
– a tag kizárásával kapcsolatos határozatához
– a közhasznúsági melléklet elfogadásához.

10. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a
személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte.
Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét,
abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb
szavazást kell tartani.
A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.
11. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a
nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag jogos magánérdekének védelme
vagy közérdek ezt szükségessé teszi.
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12. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági
szervezetek és magánszemélyek képviselőit.
13. Elnökség
Az Elnökség tagjai:
Kovács Dániel (elnök), Andó Eszter, Bekéné Bartha Erzsébet, Királyhegyi Otília, dr.
Palásthy Julianna.
Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve –
gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség szükség
szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze.
Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az
ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az
Elnökség ülései nyilvánosak.
Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén
legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség
miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 3
elnökségi tag jelen van. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell
tekinteni. Az Elnökség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további
tagok hívhatók meg. den olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe
utal.
A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa, a határozat hozatala alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) 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 vethető nem pénzeli szolgáltatás, illetve a
társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
– a vezető szerv elnöke,
– a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a
jogszabály másként nem rendelkezik,
– a közhasznú szervezet cél szerinti jutatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által a
tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
jutatást, illetve
– az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.
14. Az 5 (öt) tagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából három
éves időtartamra.
15. Az Elnökség feladata és hatásköre:
– tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;
– a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés
munkáját elősegítő szervező tevékenység;
– az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves
programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;
– az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;
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–
–
–
–
–

az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
személyzeti munka irányítása;
tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és
amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.

Az Elnökségnek csak olyan nagykorú személy lehet a tagja, aki nincsen eltiltva a közügyek
gyakorlásától és tagja az Egyesületnek.
16. Az Egyesület Elnöke
Az Egyesület elnöke: Kovács Dániel
Az Egyesület elnökét 3 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a
Közgyűlésnek felelős.
Az Elnök feladata és hatásköre:
– az Egyesület tevékenységének irányítása;
– a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
– döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe
tartozó kérdésekben;
– a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése;
– kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
– irányítja az Elnökség munkáját;
– vezeti az Elnökség üléseit;
– képviseli az Egyesületet;
– intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
– összehívja az Elnökség üléseit;
– vezeti az ügyintéző apparátust;
– irányítja az Egyesület gazdálkodását;
– utalványozási jogot gyakorol;
– gyakorolja a munkáltatói jogokat;
Az Elnök köteles az Elnökség határozatait haladéktalanul bejegyezni a határozatok
könyvébe.
A határozatok könyvét úgy kell vezetni, hogy abból a döntések tartalma, időpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye)
megállapítható legyen. A döntéseket az érintettekkel írásban külön is közölni kell.
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) érinthetnek, a döntés meghozatalától számított 8 napon
belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is külön megküldeni.
Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratok tartalma – ha jogszabály ezt
nem korlátozza – nyilvános. Kérésre az Elnökség köteles ezekbe betekintést biztosítani, egy
előre megbeszélt időben vagy egyéb módon, kivéve a személyiségi jogok védelmét és az
esetleges titoktartási eseteket.
Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a
Balatonakali Önkormányzatának lapjában – AKALI HÍREK – és az Akali TV-ben való
közzététel útján biztosítja.
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17. Ellenőrző bizottság
Az Egyesület felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely 3 (három) főből áll. Az
Ellenőrző Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. Az Ellenőrző Bizottság
ügyrendjét maga állapítja meg.
Az Ellenőrző Bizottság Tagjai:
Krajcz Józsefné, Lampérth Zoltánné, Biczó Anna
Az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. Az
Ellenőrző Bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében
vállalják.
Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.
Határozatképességéhez mindhárom tag egyidejű részvétele szükséges, amely biztosítja az
egyszerű szótöbbségi döntéshozatalt.
Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így
különösen: jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést,
tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, illetve
munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A
Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás
esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni.
Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít,
határozatait ugyancsak sorszámozza.
A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek
és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és
azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók
és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja
jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A
jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.
Összeférhetetlenségi szabályok: 2011. évi CLXXV. Törvény
38. §. (3) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e 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 az egyesület által tagjának a
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél
szerinti juttatást –, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
39. § (1) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig,
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a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
39. § (2) 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.
V.
Az Egyesület vagyona és gazdálkodása
1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az
Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a
Közgyűlés elé terjeszt.
2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
– az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy
működési költségei fedezésére kapott támogatás,
– közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
– tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg.
– magán és jogi személyek támogatásai;
– az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
– rendezvény bevétel;
– egyéb bevételek.
3. Az Egyesület költségei:
– A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, (ráfordítások, kiadások)
– az egyéb cél érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások)
– a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek (ráfordítások kiadások)
4. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az
Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem
felelnek.
5. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a
társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján
végzi.
– Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az I.
fejezetben meghatározott tevékenység folytatására kell fordítania.
– A Egyesület mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől – a normatív
támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban.
– Az Egyesület mint közhasznú szervezet a felelős személyt, támogatót, önkéntest,
valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével,- cél szerinti juttatásban nem
részesítheti.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
6. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli
7. Az Egyesület az Áfa körbe nem lép be és kettős könyvvitelt vezet.
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8. Ha az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz köti, a pályázat nem tartalmazhat
olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével –
megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).
Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
9. Az Egyesület köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza:
Az Egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági
mellékletet készíteni. A melléklet elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe
tartozik.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza:
– a számviteli beszámolót,
– a költségvetési támogatás felhasználását
– a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
– a cél szerinti juttatások kimutatását
– a központi költségvetési szervtől, elkülönített pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás
mértékét,
– a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
– a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót,
10. Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell
alkalmazni. Közhasznú jogállású civil szervezet esetén kötelező a kettős könyvvitel
alkalmazása.
11. A civil szervezet gazdálkodására és adománygyűjtésre egyebekben a 2011. CLXXV.
törvény V. fejezetének 17.§-26.§-a irányadó.
VI.
Vegyes és záró rendelkezések
1. A közhasznú szervezetek bírósági nyilvántartásból való törlésére a 2011. évi CLXXV.
törvény 48. valamint 49.§-ai az irányadóak.
2. A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból
származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből,
illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön
jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi
ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.
3. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződésből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
4. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei
között a Közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.
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5. Alulírott, mint az Egyesület Elnöke igazolom, hogy a 2011. évi CLXXXI. törvény 38.§. (2)
bekezdése alapján jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapszabály módosítások alapján hatályos tartalomnak.
6. Az Egyesület Jelen Egységes Szerkezetű Alapszabályát Egyesület 2021. október 14-én
megtartott közgyűlése 9/2021. (X.14.) számú határozatával hagyta jóvá.

Balatonakali, 2021. október 14.

……………………………………………………..
Kovács Dániel
az Egyesület elnöke

Ügyvédi ellenjegyzés: A Cnytv. 38.§ (2) bekezdés alapján, a Balatonakali Erdélyi Kör Egyesület jogi képviseletében
alulírott ellenjegyző ügyvéd i g a z o l o m, hogy a Balatonakali Erdélyi Kör Egyesület Alapszabályának jelen
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2021. október 14-én megtartott közgyűlés határozataival
elfogadott változások szerinti és hatályos tartalomnak. Az Alapszabály módosítására és átdolgozására a személyi
és egyéb adatváltozásokra tekintettel került sor. Az új vagy módosított rendelkezések dőlt betűvel kerültek
megjelenítésre.

Ellenjegyzem Balatonakalin, 2021. október hó 14. napján:
Dr. Palásthy Julianna
ügyvéd
1055 Budapest, Szalay u. 5/a.
kamarai azonosító szám: 36066675
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