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Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete
PÁKE

ALAPSZABÁLYA

A Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete (PÁKE) alapító tagjai, a 2011. szeptember  
12. napján megtartott alakuló közgyűlésen, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,  
illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és  
következő  §-ai  alapján,  a  közhasznú  szervezetekről  szóló  1997.  évi  CLVI.  törvény  
rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal  
fogadták el:

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az Egyesület neve: Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete 
      Az Egyesület rövidített neve: PÁKE
2. Az Egyesület székhelye: 2476 Pázmánd, Vadász u.12. 
3. Az Egyesület telephelye: 2476 Pázmánd Hrsz. 3782/4 és 3782/3
4. Az Egyesület  a  Magyar  Alkotmány  Szellemében  tevékenykedő,  önkormányzati  elven 

működő, elsősorban kutyák és kutyatartók megsegítésére alakult társadalmi szervezet.
5. Az Egyesület pecsétje : kör alakú kb 2 cm átmérőjű, rajta tappancs
6. Az Egyesület jogi személy. 

II.
AZ EGYESÜLET CÉLJAI, FELADATAI

7. Az Egyesület célja :

1. Az elkóborolt, gazdátlanná vált, vagy nem megfelelően tartott  állatok rehabilitációja és 
új gazdához segítése.       

2. Az egyesület által működtetett kutyaiskolán a problémamentes együttélés szabályaira,a 
kutyák és gazdák szükségleteinek kiszolgálására, kulturált kutyatartás megteremtésére, a 
hatályban lévő jogszabályok ismeretére és betartására tanítjuk az érdeklődőket és a leendő 
ill. gyakorló gazdákat.

3.  Oktatási  intézményekben  bemutatók  tartása,  a  fiatalok  között  a  felelős  állattartás 
fontosságára előadások szervezése, tartása. Előzzük meg a baleseteket! 
4. A gazdát kereső kutyákat lehetőség szerint ideiglenes befogadóknál helyezzük el, ahol 
családban élve szocializálódhatnak a későbbi végleges gazdához költözésig.



5.  A talált  kutyákat  örökbefogadási  szerződéssel  adjuk gazdához,  tartásukat  később is 
figyelemmel kísérjük.

6. Kutyakiállításokon és egyéb kutyás rendezvényeken a felelős állattartást népszerűsítjük. 

8. Az Egyesület fő tevékenységi köre TEAOR 08 besorolás szerint:

     9499  Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
     

III.
AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE

9. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) 
pontja alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

1. állatvédelem
2. ifjúságnevelés

IV.
A POLTIKIAI TEVÉKENYSÉG TILALMA

10. Az  Egyesület  közvetlen  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete  pártoktól 
független,  és  azoknak  anyagi  támogatást  nem  nyújt  sem  közvetlenül,  sem  közvetett 
módon,  országgyűlési,  illetve  önkormányzati  képviselőjelöltet  nem  állíthat  és  nem 
támogathat.

V.
A MŰKÖDÉS NYILVÁNOSSÁGA

11. Az Egyesület működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint 
beszámolói közléseiről az interneten, illetve szórólapokon  tájékoztatja a nyilvánosságot. 

12. Az Egyesület,  mint  közhasznú  szervezet  működése  nyilvános,  biztosítja,  hogy tagjain 
kívül  más  is  részesülhessen a  közhasznú szolgáltatásaiból,  illetve  szolgáltatásait  bárki 
megkötés nélkül igénybe vehesse – ezen szolgáltatásokból senkit kizárni nem lehet. 

VI.
AZ EGYESÜLET VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE

13. Az  Egyesület  mint  közhasznú  szervezet  vállalkozási  tevékenységet  csak  közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében,  azokat  nem veszélyeztetve végezhet;  gazdálkodása 
során  elért  eredményét  nem  osztja  fel,  azt  a  jelen  alapszabályban  meghatározott 
tevékenységére fordítja.



VII.
AZ EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

12.1 Az  Egyesület  nyitott  szervezet,  tagja  lehet  minden  magyar  vagy  külföldi 
állampolgárságú  (székhelyű)  természetes  és  jogi  személy  vagy  szervezet,  aki  a  jelen 
alapszabályban  foglaltakat  elfogadja  és  tagfelvételi  kérelmét  az  Elnökség  jóváhagyja.  A 
felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület 
létesítő okiratát  ismeri és az Egyesület  alapszabályát,  céljait,  szellemiségét,  értékrendjét és 
kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

12.2 A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. 
A  tag  felvételének  kérdésében  az  Elnökség  a  tag  kérelme  alapján,  egyszerű  szótöbbségi 
határozattal  dönt.  A  tagsági  viszony  a  tagfelvételi  kérelem  Elnökség  által  történő 
elfogadásával jön létre.

12.3 Az  Egyesület  Elnöksége  köteles  az  egyesületi  tagokról  naprakész  nyilvántartást 
vezetni.

12.4 Az Egyesület tagjait igazolvánnyal látja el, melyet a tagsági viszony megszűnésekor 
visszavon.

12.5 Az Egyesületi tagság négy különböző forma valamelyikében lehetséges:

a) alapító tag: aki 2011. szeptember 17-én lépett be az Egyesületbe
b) rendes tag: aki 2011. szeptember 17-ét követően lépett be az Egyesületbe
c) pártoló tag: a 12.6 pont alapján
d) tiszteletbeli tag: a 12.7 pont alapján.

12.6 Az  Egyesület  célkitűzéseinek  megvalósulását  elősegítheti  a  pártoló  tag,  akinek 
jogállását és a reá vonatkozó előírásokat az Alapszabály 12.13 és 12.14 pontjai tartalmazzák.

12.7 Az Elnökség minősített (2/3) többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak 
kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság 
annak a jelölt  általi  írásbeli  elfogadásával  jön létre.  A tiszteletbeli  tagság az Egyesületben 
tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet, azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag 
is  jogosult  a  Közgyűlésen  részt  venni,  felszólalni,  véleményét  az  adott  kérdéssel 
összefüggésben  kinyilvánítani  és  javaslatot  tenni,  valamint  egyben  köteles  az  alapszabály 
rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

12.8 A jelen  Alapszabályban  a  továbbiakban  mindazon  rendelkezéseknél,  ahol  a  „tag” 
kifejezés  szerepel,  csupán  az  Egyesület  rendes-  pártoló-  és  alapító  tagjait  kell  érteni,  a 
tiszteletbeli  tagokra  vonatkozó  eltérő  rendelkezések  mindig  pontosan  tartalmazzák  a 
„tiszteletbeli  tag”  kifejezést,  a  pártoló  tagokra  vonatkozó  eltérő  rendelkezések  mindig 
pontosan tartalmazzák a „pártoló tag” kifejezést.
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12.9 Az Egyesületi tagság megszűnik:

- a  természetes  személy  tag  halálával,  illetőleg  a  nem természetes  személy  tag  jogutód 
nélküli megszűnésével,

- a kilépés írásbeli bejelentésével,
- kizárással
- az Egyesület megszűnésével,
- tiszteletbeli tagi, pártolói tagi cím megvonásával.

12.10 Kilépési  szándékát  a  tag  köteles  írásban bejelenteni  az  Elnökséghez.  A kilépés  az 
Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

12.11 A Közgyűlés minősített többségi határozattal a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező 
tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, 
aki  valamely,  az  egyesületi  tagságból  eredő  kötelezettségét  ismételten  vagy  súlyosan 
megszegi, így különösen:
• ha három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette 

be a felszólítástól számított 15 napon belül,
• ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető 

magatartást tanúsít,
• ha akadályozza az Egyesület munkáját,
• ha tartósan nem vesz részt az Egyesület tevékenységében,
• ha nem teljesíti a vállalt, vagy rábízott feladatokat.

12.12 A tiszteletbeli  tagi  címet  a Közgyűlés  minősített  többségi határozattal,  a jelenlévő, 
szavazati  joggal  rendelkező  tagok  legalább  háromnegyedes  szavazat-többségével  jogosult 
megvonni  abban  az  esetben,  ha  a  tiszteletbeli  tag  az  Egyesület  céljával,  szellemiségével, 
értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

12.13 A  pártoló  tagi  címet  a  Közgyűlés  minősített  többségi  határozattal,  a  jelenlévő, 
szavazati  joggal  rendelkező  tagok  legalább  háromnegyedes  szavazat-többségével  jogosult 
megvonni abban az esetben, ha a pártoló tag a vállalt támogatást nem nyújtja határidőben.

12.14 A 12.11, 12.12 és 12.13 pontokban megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható 
meg a kizárásról, illetve a tiszteletbeli, pártolói tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a 
határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének 
előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.

VIII.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, TAGDÍJ

13.1 Az Egyesület tagja:

• azonos jogokkal, egyenlő szavazattal rendelkezik
• részt  vehet  az  Egyesület   működését  érintő  minden  kérdésről  rendelkezni  jogosult 

közgyűlés döntéshozatalában
• szavazati jogát személyesen gyakorolhatja
• megválasztható tisztségviselőnek azzal, hogy a kiskorú tagok az életkori sajátosságainak 

megfelelő teljes cselekvőképességet nem igénylő tisztségre választhatóak, de Ők maguk 
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mindig választhatnak.
13.2 Az Egyesület tagja jogosult:

• részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,
• a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a 

közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét 
kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni,

• a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy 
tagok  pedig  törvényes  képviselőik  útján  választhatják  meg  az  Egyesület  vezető 
tisztségviselőit.

13.3 Az Egyesület tagja köteles:

• az Egyesület  Alapszabályát  és  belső szabályzatait,  valamint  az  Egyesület  szervei  által 
hozott határozatokat megtartani,

• az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani,
• Az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,
• a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni,
• az Egyesület érdekeit lehetőség szerint előmozdítani és mindazt kikerülni, amely ronthatja 

az Egyesület hitelét és gátolhatja céljai elérését.

13.4 A  nem  természetes  személy  tag  törvényes  képviselője  útján  gyakorolhatja  és 
teljesítheti  jogait  és  kötelezettségeit.  A  természetes  személy  tag  jogait  csak  személyesen 
gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

13.5 Amennyiben  a  jelen  Alapszabály  eltérően  nem rendelkezik,  az  Egylet  valamennyi 
tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

14.1. Az  egyleti  tagdíj  mindenkori  mértékét  a  Közgyűlés  szavazza  meg,  az  Elnökség 
előterjesztésének figyelembevételével.

14.2. A következő évi tagdíj  mértékéről  a Közgyűlés  évenként  dönt,  határozatát  minden 
évben legkésőbb december hónapban köteles meghozni.

14.3. A tagdíjat egy összegben, egész évre kell kiegyenlíteni, legkésőbb minden év január 
hó 31-ig.

14.4. A  tagdíjakból  befolyt  összeg  célirányzatáról  az  Elnökség  dönt  és  annak 
felhasználásáról köteles tájékoztatni a Közgyűlést, az éves beszámoló keretében.

5



IX.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

15. Az Egyesület szervezete:

1. Közgyűlés

2. Elnökség

3. Felügyelő Bizottság

X.
A KÖZGYŰLÉS 

16. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az 
egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. 

17. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.) az alapszabály elfogadása és módosítása,

b.)  a két közgyűlés közötti munka értékelése, beszámoló elfogadása,

c) az éves beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása,

d.) az évi költségvetés megállapítása, az éves feladatok maghatározása,

e.) az elnökség tagjainak, ezen belül az elnöknek, az elnökhelyettesnek és a titkárnak a 
megválasztása, visszahívása, és beszámoltatása,

f.) a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak a megválasztása és visszahívása,

g.) egyesületi tagdíj mértékének megállapítása,

h.) döntés a tag kizárásáról,

i.) az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása,

j.)  döntés  mindazokban  az  ügyekben,  amelyeket  a  jogszabály,  illetve  az  alapszabály  a 
kizárólagos hatáskörébe utal.

18.1. A közgyűlést elnökség az írásbeli meghívóval hívja össze. A közgyűlés helyét, idejét, 
napirendjét az elnökség állapítja meg. A közgyűlésre minden tagot a napirendnek a közlésével 
kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt 
nap időköznek kell lennie. 

18.2. Rendes közgyűlést  évente legalább egyszer  kell  tartani,  összehívásáról  az elnökség 
gondoskodik.

18.3. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, amennyiben azt a bíróság elrendeli.

18.4. Rendkívüli közgyűlést az elnökség köteles összehívni a tagok egyharmadának - az ok 
és a cél megjelölésével közölt - írásbeli indítványára, annak benyújtásától számított 30 napon 
belüli időpontra.

18.5. A Közgyűlést az elnök vezeti. 
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19.1. A  közgyűlés  akkor  határozatképes,  ha  az  egyesület  tagjainak  több  mint  50%-a  a 
kitűzött  időpontban  megjelent.  Ha  a  szabályszerűen  összehívott  közgyűlés  nem  volt 
határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a 
megjelentek  számától  függetlenül  határozatképes.  A  megismételt  közgyűlést  az  eredeti  - 
határozatképtelenség  miatt  elmaradt  -  közgyűlés  időpontját  követően  tizenöt  napon belüli 
időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető. 
A  tagokat  a  megismételt  közgyűlés  időpontját  tartalmazó  közgyűlési  meghívóban 
figyelmeztetni  kell  arra,  hogy az  eredeti  napirendi  pontokban  a  megismételt  közgyűlés  a 
megjelentek számától függetlenül határozatképes.

19.2. A közgyűlés nyilvános. 

19.3. A közgyűlésen a hallgatóság csak a részére kijelölt helyen tartózkodhat, és semmilyen 
formában nem nyilváníthat véleményt. Az ülés rendjének megzavarása esetén a Kuratórium 
elnöke a hallgatóságot vagy annak egy részét az ülésről kiutasíthatja.

20.1. A közgyűlés döntéseit nyílt szavazással - az alapszabályban írt kivétellel - a jelenlévő 
tagok  egyszerű  szótöbbségével  hozza  meg,  szavazategyenlőség  esetén  az  elnök  szavazata 
dönt. A közgyűlés az elnökség tagjait, ezen belül az elnököt, az elnökhelyettest és a titkárt, 
valamint a felügyelő bizottság elnökét és tagjait nyílt szavazással választja meg.

20.2. Az egyesület minden tagjának egy szavazata van.

21. A  közgyűlésről  jegyzőkönyvet  kell  készíteni,  amely  tartalmazza  a  jelenlevők 
megnevezését, a határozatképességre vonatkozó megállapítást a tárgyalt napirendi pontokat, a 
hozzászólások lényegét,  határozat elfogadásának számarányát,  a határozat mellett és ellene 
szavazó tagok személyét és meghozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az egyesület elnöke, 
és a közgyűlésen erre megválasztott jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.

22. Az  elnök  köteles  mind  a  közgyűlés,  mind  az  elnökség  által  hozott  határozatok 
nyilvántartását naprakészen vezetni.

23.1. A Közgyűlés az egyesület  tisztségviselőit visszahívhatja , ha:

a.) - tisztségből eredő feladataikat nem az alapszabálynak megfelelően végzik, vagy

b.) - tevékenységükkel az egyesület céljainak elérését súlyosan veszélyeztetik.

23.2. Kötelező a visszahívás, ha a tisztségviselőt bűncselekmény miatt jogerősen elítélik. 

23.3. A  tisztségviselőt  a  tisztségéből  eredő  feladatának  az  alapszabálynak  megfelelő 
végzésére,  vagy  az  egyesület  céljainak  elérését  súlyosan  veszélyeztető  tevékenysége 
megszüntetésére az egyesület elnöke szólítja fel 15 napos határidővel ajánlott tértivevényes 
levélben. Az elnök esetében a felszólításra a felügyelő bizottság elnöke jogosult. Amennyiben 
a tisztségviselő a felszólításnak a megadott határidőben nem tesz eleget, illetőleg abban az 
esetben, ha a tisztségviselő bűncselekmény miatti jogerős elítéléséről az elnökség tudomást 
szerez,  úgy  az  elnökségnek  30  napon  belül  rendkívüli  közgyűlést  kell  összehívni  a 
tisztségviselő visszahívása, tisztségviselő választása napirendi ponttal. 
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23.4. A közgyűlésre az érintett tisztségviselőt írásban a meghívó megküldésével meg kell 
hívni, és határozathozatal előtt a közgyűlésen lehetőséget kell biztosítani a tisztségviselőnek 
álláspontja kifejtésére. A közgyűlés a jelenlévő tagok 2/3-os többségének igen szavazatával 
dönt  a  tisztségviselő  visszahívásáról,  és  szükség  esetén  egyben  gondoskodik  az  új 
tisztségviselő  megválasztásáról.  A  tisztségviselő  a  közgyűlés  határozata  ellen  a 
tudomásszerzéstől számított 30 napon belül bírósági jogorvoslatot kezdeményezhet.

XI.
AZ ELNÖKSÉG

24.1. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve az elnökség. 

24.2. Az  elnökség  3  főből  áll,  tagjai  a  megválasztott  elnök,  elnökhelyettes,  titkár.  Az 
elnökséget a Közgyűlés választja nyílt szavazással, 5 éves időtartamra. Az Elnökség tagjai az 
Egyesület vezető tisztségviselői. 

24.3. Az  elnökség  tagjai  közé  válaszható  az  a  tag,  aki  magyar  állampolgár,  büntetlen 
előéletű,  nincs  a  közügyek  gyakorlásától  eltiltva,  és  nem  esik  a  törvényben,  illetve  az 
alapszabályban  a  vezető  tisztségviselőkre  meghatározott  összeférhetetlenségi  szabályok 
hatálya alá.

25. Az  elnökség  szervezi  és  irányítja  a  szervezet  munkáját,  munkájáról  a  közgyűlést 
rendszeresen tájékoztatja.

26. Az elnök és az elnökség tagjai munkájukat díjazás nélkül társadalmi tevékenységként 
végzik.

27. 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  az  egyes  feladatok  ellátására 
állandó vagy ideiglenes jellegű munkabizottságokat hozhat létre.

28. Az elnökség jogosult  az Egyesületet  terhelő  kötelezettségek (szerződések)  és  illető 
jogok  vállalásáról  -  a  közgyűlés  ill.  tagok  felé  beszámolási  és  tájékoztatási  kötelezettség 
mellett - dönteni.

29.1. Az  elnökség  akkor  határozatképes,  ha  mindhárom  tag  jelen  van.  Az  elnökség 
szükséghez képest - de legalább évente kétszer - tart ülést, melyet az elnök hív össze és vezet.  
Az elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók 
elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Bármely az elnökség 
döntésében érdekelt  egyéb személyt,  szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell 
hívni.  Az  elnökség  két  tagja  együttesen  rendkívüli  elnökségi  ülés  összehívását 
kezdeményezheti írásban, a napirendi pontok megjelölésével.

29.2. Az Elnökség ülései  nyilvánosak.  A nyilvános ülésen csak az Elnökségi tagok és a 
meghívottak szólalhatnak fel.  A nyilvános ülésen a hallgatóság csak a részére kijelölt 
helyen  tartózkodhat,  és  semmilyen  formában  nem  nyilváníthat  véleményt.  Az  ülés 
rendjének megzavarása esetén az Elnök a hallgatóságot vagy annak egy részét az ülésről 
kiutasíthatja. 
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29.3. Zárt  ülés  csak  az  Elnökség  egyhangú  határozatával   rendelhető  el  akkor,  ha  az 
Elnökség  az  Egyesület  üzleti  titokkörébe  tartozó  vagy  az  Elnökségi  tagokat  érintő 
személyi  kérdésben  határoz.  Az  Egyesület  üzleti  titkát  kizárólag  az  Egyesület 
gazdálkodásához  kapcsolódó  olyan  tény,  információ,  megoldás  vagy  adat  képezheti, 
amelynek  titokban  maradásához  az  Egyesületnek  méltányolható  érdeke  fűződik,  és 
amelynek titokban tartása érdekében az Elnökség szükséges intézkedéseket megtette. 

Nem sorolhatók az üzleti titok körébe az olyan tények, információk, megoldások vagy adatok, 
melyek

a) jogszabályi előírás vagy jelen Alapszabály  rendelkezései folytán nyilvánosak,

b) az Egyesület cél szerinti juttatásaival összefüggésben keletkeztek.

 Az Elnökség a zárt ülésén hozott döntéseket is köteles nyilvánosságra hozni.

30.1. Az  Elnökség  határozatait  egyszerű  szótöbbséggel,  nyílt  szavazással  hozza.  Az 
elnökség  egyhangú  döntése  szükséges  az  egyesület  alapszabályának  módosítására,  az 
egyesület  feloszlásának  kimondására,  illetőleg  az  egyesületi  tagdíj  mértékének 
megállapítására vonatkozó közgyűlés elé terjesztendő határozati javaslatok kérdésében.

30.2. Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az ülés helyét, 
kezdetének  és  befejezésének  időpontját,  a  megjelentek  és  jegyzőkönyvvezető  nevét,  a 
határozatképességre vonatkozó megállapítást, az ülés napirendjét, a hozzászólások lényegét, a 
határozat  mellett  és  ellen  szavazók  számát  és  személyét,  és  a  hozott  határozatokat.  A 
jegyzőkönyvet az elnökség tagjai írják alá.

30.3. Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg.

31.1. Az  egyesület  elnöke  képviseli  az  egyesületet,  a  testületi  szervek  ülései  között 
gondoskodik a határozatok végrehajtásáról.

31.2. Az elnök jogai és kötelességei:

- az egyesület pénzeszközeiről a kezelőket elszámoltatja,

- a kiadások számláit ellenőrzi,

- megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez,

- harmadik személyekkel való szerződések megkötése,

-  a  tagság észrevételeit  mindenkor  figyelembe  kell  vennie,  a  közgyűlés  és  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.

32. Az elnökhelyettes joga és kötelességei:

- az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt,

-  az  elnök  három  hónapot  meghaladó  akadályoztatása  esetén  azonban  a  teljes  hatáskörű 
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helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges.

33.1. A titkár jogai és kötelességei:

- az egyesület pénzállományának kezelése,

- a számlák kezelése és nyilvántartása,

- a pénztárkönyv vezetése,

- elkészíti a szervezet pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót,

- mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén köteles az elnököt értesíteni,

- számlák hitelességének ellenőrzése.

33.2. Az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli.

34. Az  elnökség  jogosult  akár  a  tagok  közül,  akár  kívülálló  harmadik  személyt  a 
pénztárosi és könyvelői teendők ellátásával megbízni. A pénztáros illetve könyvelő részére 
díjazás állapítható meg.

XII.
HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA, NYILVÁNOSSÁGI SZABÁLYOK

35.1. A Közgyűlés és az Elnökség (vezető szerv) határozatairól nyilvántartást kell vezetni, 
emlékeztetőt,  amelyet  az  Egyesület  titkára  kezel.  A  nyilvántartásban  folyamatos 
sorszámmal ellátva fel kell tüntetni a határozatok tárgyát, tartalmát, időpontját, hatályát, a 
döntést  támogatók  és  ellenzők  számarányát,  (nyílt  szavazás  esetén)  személyét.  Az 
Egyesület elnöke a Titkár útján gondoskodik a döntéseknek az érintettekkel való írásbeli - 
igazolható módon történő - közléséről.

35.2. A  vezető  szerv  döntéseit  fő  szabály  szerint  az  Egyesület  székhelyén  elhelyezett 
hirdetőtáblán  kell  nyilvánosságra  hozni.  Az  Egyesületi  támogatásokról  szóló 
legfontosabb döntéseket  és  ezen támogatások igénybevételének feltételeit  (pályázatok, 
felhívások stb.) minden esetben hirdetmény útján, az egyesület honlapján teszi közzé.

35.3. A vezető  szerve  döntéseit  tartalmazó nyilvántartás  nyilvános,  abba  – az Egyesület 
székhelyén,  előre  egyeztetett  időpontban  -  bárki  betekinthet,  és  arról  a  költségek 
megtérítése mellett másolatot kérhet.

36. Az  Egyesület  működésével  kapcsolatos  iratokba  –  az  Elnökség  zárt  ülésével 
kapcsolatos iratok kivételével -  bárki betekinthet, abban az esetben, ha az nem veszélyezteti 
az egyesület érdekeit, ilyen szándékát köteles jelezni az Elnöknek. Az Elnök a bejelentéstől 
számított  8.  napon  belül  értesíti  a  bejelentőt  a  betekintés  időpontjáról,  amely  nem lehet 
későbbi,  mint  a  bejelentés  kézhezvételétől  számított  15.  nap.  A  betekintés  biztosításáért, 
kapcsolatos feladatokért az elnök felel.
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XIII.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

37.1. Az egyesület ellenőrző szerve a három tagú Felügyelő Bizottság. 

37.2. Az Felügyelő  Bizottság hatásköre és feladata:

-  az  Egyesület  Alapszabályának,  pénzügyi  tervének  betartása  érdekében  az  Egyesület 
gazdálkodásának, számvitelének, ügyvitelének, kötelezettségvállalásainak ellenőrzése, ennek 
érdekében a Felügyelő Bizottság az Egyesület irataiba betekinthet, az Elnöktől tájékoztatást 
kérhet,

- a Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi 
lényeges jelentést, minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 
tartozó ügyre vonatkozik,

-  a  Felügyelő  Bizottság  az egyesület  működését  érintő tapasztalatairól  szükség szerint,  de 
évente legalább egyszer beszámol a Közgyűlésnek.

38.1. A  Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját a Közgyűlés 5 éves időtartamra választja 
nyílt szavazással. 

38.2. A  Felügyelő  Bizottság  tagjai  közé  válaszható  az  a  tag,  aki  magyar  állampolgár, 
büntetlen előéletű, nincs a közügyek gyakorlásától eltiltva, és nem esik a törvényben, illetve 
az  alapszabályban  a  vezető  tisztségviselőkre  meghatározott  összeférhetetlenségi  szabályok 
hatálya alá.

38.3. A  Felügyelő  Bizottság  elnöke  és  az  elnökség  tagjai  munkájukat  díjazás  nélkül 
társadalmi tevékenységként végzik.

38.4. A Felügyelő Bizottság tagjaira a vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezéseket 
kell alkalmazni. 

39.1. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente ülést tart. Az üléseket az 
elnök hívja össze írásban, a napirend megjelölésével legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt. 
Kivételes esetben az ülés haladéktalanul is összehívható.  A Felügyelő Bizottság rendkívüli 
ülésének összehívását bármely tag kezdeményezheti, ennek a kezdeményezésnek az elnök 15 
napon belül köteles eleget  tenni.   Ha ez elnök e kérelemnek nem tesz eleget,  a tag maga 
jogosult a Felügyelő Bizottság összehívására. 

39.2. A Felügyelő  Bizottság  határozatképes  ha valamennyi  tagja  jelen van. A Felügyelő 
Bizottság  a  határozatait  egyszerű  szótöbbséggel  hozza.  A  Felügyelő  Bizottság  tagjai 
személyesen kötelesek eljárni. 

39.3. A Felügyelő Bizottság ülését az elnöke vezeti.

39.4. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az ülés 
helyét, kezdetének és befejezésének időpontját, a megjelentek és jegyzőkönyvvezető nevét, a 
határozatképességre vonatkozó megállapítást, az ülés napirendjét, a hozzászólások lényegét, a 
határozat  mellett  és  ellen  szavazók  számát  és  személyét,  és  a  hozott  határozatokat.  A 
jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság tagjai írják alá.
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39.5. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga határozza meg.

40. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:

- a tag halálával,

- a megbízás lejártával,

- lemondással,

- az Egyesület megszűnésével,

- visszahívással. 

41.1. A Közgyűlés visszahívhatja a Felügyelő Bizottság tagjait, ha:
a.) - tisztségből eredő feladataikat nem az alapszabálynak megfelelően végzik, vagy
b.) -  tevékenységükkel az egyesület céljainak elérését súlyosan veszélyeztetik. 

41.2. Kötelező a visszahívás, ha a felügyelő bizottság tagját bűncselekmény miatt jogerősen 
elítélik. 

41.3 A felügyelő  bizottság  tagjainak visszahívása  esetében,  az  ezzel  kapcsolatos  eljárás 
menetére  és  annak  garanciális  szabályaira  az  alapszabály  tisztségviselők  visszahívására 
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

XIV.
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 

42. Az Egyesület  Elnökségének tagja,  illetőleg  az Egyesület  képviselője  olyan magyar 
állampolgár,  Magyarországon letelepedett,  illetőleg magyarországi  tartózkodási  engedéllyel 
rendelkező  nem magyar  állampolgár  lehet,  aki  nem áll  a  közügyek  gyakorlásától  eltiltás 
hatálya alatt és tagja az egyesületnek.

43. Az Egyesület vezető szervének (Közgyűlésének, Elnökségének) határozathozatalában 
nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban 
együtt:  hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,  vagy 
bármilyen  más  előnyben  részesül,  illetve  a  megkötendő  jogügyletben  egyébként  érdekelt. 
Nem minősül előnynek az 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 okiratának, megfelelő cél szerinti juttatás.

44. Nem lehet  az  Egyesület  vezető  tisztségviselője,  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 tilalom a 
megszűnést követő két évig áll fenn.
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45. Az 1997. évi CLVI. Törvény 8. §. (2) bekezdése  értelmében nem lehet a felügyelő 
szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki  a vezető szerv elnöke vagy 
tagja, a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban  vagy  munkavégzésre  irányuló  egyéb  jogviszonyban  áll,  a  jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 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 az előbbiekben meghatározott személyek hozzátartozója szintén nem 
lehet a felügyelő-bizottság elnöke, vagy tagja. 

46. A  vezető  tisztségviselő,  illetve  az  ennek  jelölt  személy  köteles  az  Egyesületet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is 
betölt.

47. Vezető tisztségviselőnek minősülnek az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai.

XV.
AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

48.1. Az Egyesületet az elnök önállóan képviseli. 

48.2. Az  Egyesület  bankszámlája  feletti  rendelkezéshez  minden  esetben  két  képviseleti 
joggal felruházott személy együttes aláírása szükséges. Az egyesület bankszámlái felett 
az  Elnökség  -  Elnök,  Elnökhelyettes,  Titkár  -  bármely  két  tagja  együttesen  jogosult 
rendelkezni. 

XVI.
AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

49.3. Az egyesület  induló vagyona  130.000,-Ft,  amelyet  a  13 alapító  tag személyenként 
10.000,-Ft  30. napon belüli befizetésével bocsát az Egyesület rendelkezésére. 

49.4. 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.

49.5. Az  Egyesület  a  tagok  által  befizetett  tagdíjakból  a  tagok  önként  vállalt  egyéb 
juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel, pályázatokból származó 
bevételekből gazdálkodik. 

49.6. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az egyesület 
cél  szerinti  tevékenységére  (Alapszabály 5./,  7./  pont)  fordítja.  Az Egyesület  elsődlegesen 
vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

49.7. Az  egyesület  tisztségviselői  a  feladataikat  díjazás  nélkül  látják  el,  indokolt 
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készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.
49.8. A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban - fenntartási,- ügyviteli költségek, valamint 
az Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.

49.9. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - tagdíj megfizetésén túl - 
az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

49.10. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon 
hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha az egyesület feloszlatással szűnik meg 
vagy a bíróság ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után a helyi 
önkormányzat tulajdonába kerül, és azt helyi közérdekű célra kell fordítani.

49.11. 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.

50. Az  Egyesület  a  jóváhagyott  költségvetésnek  megfelelően,  annak  keretei  között,  a 
mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelően köteles gazdálkodni.

XVII.
AZ ÉVES BESZÁMOLÓ JÓVÁHAGYÁSA

51. Az  éves  beszámolót  és  a  közhasznúsági  jelentést  az  Elnökség  előterjesztésére  a 
Közgyűlés  egyszerű többséggel  hagyja jóvá.  A jóváhagyás  feltétele  a  Felügyelő  Bizottság 
jelentésének elfogadása. 

52. Az  éves  beszámoló  elkészítésére,  a  nyilvánosságra  hozatalra  illetve  a  letétbe 
helyezésére a számviteli jogszabályok irányadók. 
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XVIII.
A KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

53.1. Az  Egyesület mint közhasznú szervezet  köteles az éves beszámoló jóváhagyásával 
egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

53.2. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

53.3.  A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

a) a számviteli beszámolót;

b) a költségvetési támogatás felhasználását;

c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

d) a cél szerinti juttatások kimutatását;

e)  a  központi  költségvetési  szervtől,  az  elkülönített  állami  pénzalaptól,  a  helyi 
önkormányzattól,  a  kisebbségi  települési  önkormányzattól,  a  települési  önkormányzatok 
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

f)  a  közhasznú  szervezet  vezető  tisztségviselőinek  nyújtott  juttatások  értékét,  illetve 
összegét;

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

53.4. A  közhasznú  szervezet  éves  közhasznúsági  jelentésébe  bárki  betekinthet,  illetőleg 
abból saját költségére másolatot készíthet.

53.5. Az Egyesület  köteles a  közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb 
június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában a hirdetőtábláján, vagy a helyi sajtóban  a 
nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

53.6. Az  Egyesület   a  közhasznú  jogállásának  megszűnésekor  köteles  esedékes 
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő 
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

XIX.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

54.1 Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel 
való egyesülését kimondja.

54.2 Megszűnik  továbbá  az  Egyesület,  amennyiben  a  bíróság  feloszlatja,  illetőleg 
megszűnését megállapítja.

54.3 az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elődlegesen a hitelezők kielégítésére kell 
fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.

54.4 A közhasznú  szervezet  a  közhasznú  jogállásának  megszűnésekor  köteles  esedékes 
köztartozásait  rendezni,  illetőleg  közszolgáltatás  ellátására  irányuló  szerződéséből  eredő 
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
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XX.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

56.1. Az  Egyesület  a  bírósági  nyilvántartásba  vétellel  jön  létre.  A  tagok  az  Egyesület 
közhasznú bejegyzését kérik. 

56.2. Az  alapszabályban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Polgári  Törvénykönyv,  az 
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv.,  a közhasznú szervezetekről szóló  1997. évi CLVI.  
törvény, továbbá  a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései 
az irányadók.

56.3. Ezen  módosított  tartalmú  Alapszabály  az  Egyesület  2011.  szeptember  17.  napján 
megtartott közgyűlése 7/2009. határozatával fogadta el.

Kelt: Budapest, 2011. szeptember 17.

elnök

jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő

jegyzőkönyvvezető

16


	ALAPSZABÁLYA
	I.
	ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
	II.
	AZ EGYESÜLET CÉLJAI, FELADATAI

	1. Az elkóborolt, gazdátlanná vált, vagy nem megfelelően tartott  állatok rehabilitációja és új gazdához segítése.       
	2. Az egyesület által működtetett kutyaiskolán a problémamentes együttélés szabályaira,a kutyák és gazdák szükségleteinek kiszolgálására, kulturált kutyatartás megteremtésére, a hatályban lévő jogszabályok ismeretére és betartására tanítjuk az érdeklődőket és a leendő ill. gyakorló gazdákat.
	3. Oktatási intézményekben bemutatók tartása, a fiatalok között a felelős állattartás fontosságára előadások szervezése, tartása. Előzzük meg a baleseteket! 
	4. A gazdát kereső kutyákat lehetőség szerint ideiglenes befogadóknál helyezzük el, ahol családban élve szocializálódhatnak a későbbi végleges gazdához költözésig.
	5. A talált kutyákat örökbefogadási szerződéssel adjuk gazdához, tartásukat később is figyelemmel kísérjük.
	6. Kutyakiállításokon és egyéb kutyás rendezvényeken a felelős állattartást népszerűsítjük. 
	III.
	AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE
	IV.
	A POLTIKIAI TEVÉKENYSÉG TILALMA
	V.
	A MŰKÖDÉS NYILVÁNOSSÁGA
	VI.
	AZ EGYESÜLET VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE
	AZ EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE
	VIII.
	A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, TAGDÍJ
	IX.
	AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
	X.
	A KÖZGYŰLÉS 
	AZ ELNÖKSÉG

	29.2.	Az Elnökség ülései nyilvánosak. A nyilvános ülésen csak az Elnökségi tagok és a meghívottak szólalhatnak fel.  A nyilvános ülésen a hallgatóság csak a részére kijelölt helyen tartózkodhat, és semmilyen formában nem nyilváníthat véleményt. Az ülés rendjének megzavarása esetén az Elnök a hallgatóságot vagy annak egy részét az ülésről kiutasíthatja. 
	29.3.	Zárt ülés csak az Elnökség egyhangú határozatával  rendelhető el akkor, ha az Elnökség az Egyesület üzleti titokkörébe tartozó vagy az Elnökségi tagokat érintő személyi kérdésben határoz. Az Egyesület üzleti titkát kizárólag az Egyesület gazdálkodásához kapcsolódó olyan tény, információ, megoldás vagy adat képezheti, amelynek titokban maradásához az Egyesületnek méltányolható érdeke fűződik, és amelynek titokban tartása érdekében az Elnökség szükséges intézkedéseket megtette. 
	Nem sorolhatók az üzleti titok körébe az olyan tények, információk, megoldások vagy adatok, melyek
	a) jogszabályi előírás vagy jelen Alapszabály  rendelkezései folytán nyilvánosak,
	b) az Egyesület cél szerinti juttatásaival összefüggésben keletkeztek.
	 Az Elnökség a zárt ülésén hozott döntéseket is köteles nyilvánosságra hozni.
	35.1.	A Közgyűlés és az Elnökség (vezető szerv) határozatairól nyilvántartást kell vezetni, emlékeztetőt, amelyet az Egyesület titkára kezel. A nyilvántartásban folyamatos sorszámmal ellátva fel kell tüntetni a határozatok tárgyát, tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, (nyílt szavazás esetén) személyét. Az Egyesület elnöke a Titkár útján gondoskodik a döntéseknek az érintettekkel való írásbeli - igazolható módon történő - közléséről.
	35.2.	A vezető szerv döntéseit fő szabály szerint az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán kell nyilvánosságra hozni. Az Egyesületi támogatásokról szóló legfontosabb döntéseket és ezen támogatások igénybevételének feltételeit (pályázatok, felhívások stb.) minden esetben hirdetmény útján, az egyesület honlapján teszi közzé.
	35.3.	A vezető szerve döntéseit tartalmazó nyilvántartás nyilvános, abba – az Egyesület  székhelyén, előre egyeztetett időpontban - bárki betekinthet, és arról a költségek megtérítése mellett másolatot kérhet.
	A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
	ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 
	AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

	48.2.	Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy együttes aláírása szükséges. Az egyesület bankszámlái felett az Elnökség  - Elnök, Elnökhelyettes, Titkár - bármely két tagja együttesen jogosult rendelkezni. 
	AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA
	AZ ÉVES BESZÁMOLÓ JÓVÁHAGYÁSA
	A KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

	53.1.	Az  Egyesület mint közhasznú szervezet  köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.
	53.2.	A közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
	53.3.  A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
	a) a számviteli beszámolót;
	b) a költségvetési támogatás felhasználását;
	c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
	d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
	e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
	f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
	g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
	53.4.	A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
	53.5.	Az Egyesület  köteles a  közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában a hirdetőtábláján, vagy a helyi sajtóban  a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.
	53.6.	Az Egyesület  a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
	XIX.
	AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
	ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


