ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK
Közhasznú Egyesülete
Alapszabálya
Módosításokkal egységes szerkezetben
A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról
szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi
IV. törvény 61. és következı §-ai alapján, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény
rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta
el:
I.
Az Egyesület neve, székhelye és jogállása
1. Az Egyesület neve: Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete
Az Egyesület rövid neve: Crohn-Colitis Egyesület
2. Az Egyesület székhelye: Zalaegerszeg, Zrínyi út 1.
3. Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet.

II.
Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége
1. Az Egyesület céljai:
A gyulladásos bélbetegségekben szenvedı, jellemzıen Crohn és Colitis Ulcerosa; angol
eredető, széles körben elterjedt rövidítése szerint IBD betegségekben szenvedık számára
csoportfoglalkozások szervezése a következı célokkal:
Tájékoztatás patronáló és meghívott orvosaink személyes jelenléte által a betegség
jellemzıirıl, a tünetmentesség elérésének lehetıségeirıl, a gyógymódokról, az új kutatási
eredményekrıl, a lehetséges szövıdményekrıl és azok megelızésének lehetıségeirıl.
Támogatás személyes példákon keresztül, tanácsokkal, táplálkozási javaslatokkal, lelki
segítségnyújtással, szabadidıs programok szervezésével.
Kapcsolatépítés más országos s regionális szervezetekkel, amelyek hasonló céllal jöttek létre.
Célunk betegtársaink életminıségének javítása.

2. Az Egyesület a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában
megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
Egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

3. Az Egyesület közhasznú mőködésével kapcsolatos rendelkezések:
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyőlési és megyei,
valamint fıvárosi önkormányzati képviselıjelöltet nem állít, és nem támogat.
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Az Egyesület mőködése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével
bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegő jogellenes
megkülönböztetés nélkül igénybe veheti.
Az Egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a
közhasznú szolgáltatásaiból.
Az Egyesület mint közhasznú szervezet mőködése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül
igénybe veheti.
Az Egyesület mőködésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a szórólapokon,
szakfolyóiratokban és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja.
Az Egyesület irataiba bárki betekinthet. A betekintést az Egyesület elnökénél kell írásban vagy szóban
kezdeményezni, aki öt napon belül köteles azt biztosítani.
Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést
készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyőlés hatáskörébe tartozik.
Az Egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetıleg abból saját költségére
másolatot készíthet.
Az Egyesület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követı évben legkésıbb június 30. napjáig
saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosságszámára elérhetı módon közzétenni, és az
érintetteknek megküldeni.
Az alapítók rögzítik, hogy az Egyesület éves bevétele várhatóan nem éri az ötmillió forintot, ezért
felügyelı szerv létrehozásáról nem rendelkezik. Amennyiben az éves bevétele a késıbbiekben az
ötmillió forintot eléri, vagy meghaladja, a tagok gondoskodnak felügyelı szerv létrehozásáról.

III.
Az Egyesület tagjai
1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabályban
foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérınek
kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítı okiratát ismeri és az
Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve
kötelezınek fogadja el.
2. A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag
felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerő szótöbbségi határozattal dönt.
A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történı elfogadásával jön létre.
3. Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.
4. Az Elnökség egyszerő többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan
természetes személyeket, akik szakmai és erkölcsi téren támogatják az egyesületet. 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 Közgyőlésen 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.
5. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes és jogi személy, illetve társadalmi vagy
gazdálkodó szervezet, aki, illetıleg amely vállalja az egyesület tevékenységének rendszeres erkölcsi
és anyagi támogatását. A pártoló tagok felvételérıl az Elnökség dönt. A jogi személy tag jogait
képviselıje útján gyakorolja. Az Egyesület pártoló tagjai részt vehetnek az egyesület közgyőlésén, az
egyesület rendezvényeire meghívhatóak, véleményt nyilváníthatnak, javaslatokat tehetnek az
egyesületet érintı kérdésekben, részesülhetnek az egyesület által nyújtott kedvezményekben. A
pártoló tag tisztség viselésére nem választható, szavazati joga nincs.
6. A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés
szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérı
rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a "tiszteletbeli tag" és a „pártoló tag” kifejezést.
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7. Az egyesületi tagság megszőnik:
– a természetes személy tag halálával, illetıleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli
megszőnésével,
– a kilépés írásbeli bejelentésével,
– ha az Egyesület megszőnik.
8. Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt
bejelentéssel egyezı idıpontban hatályos.
9. A tiszteletbeli tagi címet a Közgyőlés minısített többségi határozattal, a jelenlévı, szavazati joggal
rendelkezı tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az
esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethetı magatartást tanúsít.

IV.
Tagsági jogok és kötelezettségek
1. Az Egyesület tagja jogosult:
– részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,
– a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselıje útján a
közgyőlésen a többi taggal egyenlı 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 képviselıik útján választhatják meg az Egyesület vezetı tisztségviselıit.
2. Az Egyesület tagja köteles:
– az Egyesület alapszabályát és belsı szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott
határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani
– az Egyesület közgyőlésének a tagokra nézve kötelezı határozatok szerint eljárni,
– a közgyőlés által évente meghatározott mértékő tagdíjat határidıben megfizetni,
3. A nem természetes személy tag törvényes képviselıje útján gyakorol-hatja és teljesítheti jogait és
kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti
képviseletnek nincs helye.
4. Amennyiben a jelen Alapszabály eltérıen nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlı
jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

V.
Az Egyesület szervezete
1. Az Egyesület legfıbb szerve a Közgyőlés, amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintézı és
képviseleti teendıit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintézı képviselı szerve, az
Elnökség irányítja és látja el. Az Egyesület vezetı tisztségviselıi: az elnökségi tagok és az Elnök.
2. Az Egyesület ügyintézı szervének tagja, illetıleg az Egyesület képviselıje olyan magyar
állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetıleg magyarországi tartózkodási engedéllyel
rendelkezı nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya
alatt.
3. Az Egyesület tisztségviselıire vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
Az Egyesület vezetı szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy bármilyen más elınyben részesül, illetve a
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megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek az Egyesület cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az
Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti
juttatás.
Nem lehet a felügyelı szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a vezetı szerv 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 vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı
tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszőntét
megelızı két évben legalább egy évig – vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
4. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet elızetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

VI.
A Közgyőlés
1. Az Egyesület legfıbb szerve a Közgyőlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell
hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerő szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyőlést egyéb
alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban
kéri.
1

(2) A közgyőlés hatáskörébe tartozik:
a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása.
b) Az éves költségvetés meghatározása.
c) Az Elnök éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása.
d) Az Egyesület más egyesülettel történı egyesülésének, feloszlásának kimondása.
e) A tiszteletbeli tagi cím visszavonása
f) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása
g) A Felügyelı Bizottság tagjainak megválasztása.
3. A közgyőlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag elızetes írásbeli értesítésével. A
meghívót a tagoknak a tervezett idıpontot megelızıen legalább nyolc naptári nappal meg kell
küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges
megismételt közgyőlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A közgyőlés nyilvános.
4. A közgyőlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fı jelen van. A
határozatképtelenség miatt megismételt közgyőlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok
tekintetében a jelenlévık számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás
jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.
5. A közgyőlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévı, szavazati joggal rendelkezı
tagok egy-szerő szótöbbségével hozza, kivéve az a), d) és g) pontot, ahol a jelenlévı, szavazati joggal
rendelkezı tagok minısített többségének (legalább három-negyedének) igenlı szavazata szükséges.
Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem
gyakorolhatja.
6. A közgyőlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát az
1

Módosítva: 2010. október 20-i közgyőlési határozattal.
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általános szabályok szerint, azaz a jelenlévı, szavazati joggal rendelkezı tagok egyszerő
szótöbbségével hozza, elfogadásáról a tárgyévet követı év április 30-ig határoz.
7. A levezetı elnök személyének megválasztásáról a Közgyőlés az ülés megkezdésekor a jelenlévı,
szavazati joggal rendelkezı tagok egyszerő szótöbbségével határoz.
8. A közgyőlés a személyi döntések (e), f) és g) pontok) kivételével határozatait nyílt szavazással, a
személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza.
9. A Közgyőlés ülésein jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvben a közgyőlésen elhangzottak
lényegét kell rögzíteni. A Közgyőlés határozatait szó szerint kell a jegyzıkönyvnek tartalmaznia. A
jegyzıkönyv elkészítésérıl az elnök vagy az általa kijelölt elnökségi tag gondoskodik. A jegyzıkönyvet
a Közgyőlés elnöke és a Közgyőlés elnöke által felkért két tag hitelesíti.
10. Az elnök a közgyőlési határozatokról írásban (postai levélben vagy e-mailben) értesíti az
érintetteket, és gondoskodik a határozatoknak az Egyesület székhelyén történı kifüggesztésérıl,
kiadványában vagy honlapján történı közzétételérıl.
11. Az Elnök köteles a Közgyőlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni.
A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyőlés döntésének
tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya (ha lehetséges
személye) megállapítható.

VII.
Az Elnökség
1. Az Egyesület vezetı szerve az 5 tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyőlés egyszerő
szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év idıtartamra választja.
2. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése
határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele (legalább 3 fı) jelen van.
Határozatképtelenség esetén – legkésıbb 8 napon belül, ugyanazon napirenddel – az Elnökséget
ismételten össze kell hívni, amely szintén akkor határozatképes, ha az elnökségi tagok több mint fele
jelen van.
3. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel
igazolható módon közölni kell.
4. Az elnökségi ülést az Elnök – akadályoztatása esetén bármelyik elnökségi tag - hívja össze
valamennyi elnökségi tag elızetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a
tervezett idıpontot megelızıen legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, az ülés helyének,
idejének és a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga
állapítja meg. Az ülések nyilvánosak.
5. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendı éves tagdíj kivételével,
b) az Egyesület tagjaira kötelezı határozatok meghozatala.
c) az ügyrend elfogadása,
d) az etikai szabályok elfogadása,
e) tagfelvétel jóváhagyása,
f) az Elnök utasítása a közgyőlés összehívására,
g) az Egyesület mőködésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a
közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyőlési határozatokba való betekintés biztosítása
az érdeklıdık részére,
h) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyőlés elé
terjesztése
i) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe.
6. Az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is megszőnik, amely esetekben a Közgyőlés
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új elnökségi tagot választ. Az idıközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévı
2
elnökségi tagok mandátumával egyezı idıpontig szól.
7. Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A
Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének
tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya, személye
megállapítható.
Az Elnökség döntéseirıl az elnök az érintetteket írásban (postai levélben vagy e-mailben) értesíti, és
gondoskodik a határozatoknak az Egyesület székhelyén történı kifüggesztésérıl vagy honlapján
történı közzétételérıl.

VIII.
Az Elnök
1. Az Elnök a Közgyőlés által egyszerő szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év idıtartamra választott
vezetı tisztségviselı, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetıje.
2. Az Elnök hatásköre és feladatai:
– az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
– a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
– a közgyőlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
– az elnökségi ülések elıkészítése és levezetése,
– az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetıleg bíróság elıtt,
– az Egyesület közgyőlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelybıl a
vezetı szerv döntésének tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık
számaránya és személye megállapítható,
– éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyőlés elé terjesztése
– a Közgyőlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel
történı közlése
– amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, a
Közgyőlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az
Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.

IX.
Az Egyesület mőködése és gazdálkodása
1. Az Egyesület mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételrıl szóló határozat
jogerıre emelkedése napján kezdheti meg.
2. Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekbıl és esetleges egyéb
jövedelmekbıl gazdálkodik.
3. A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendı
tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseirıl az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó
nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal
nem felelnek.
4. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. A következı évre szóló költségvetést és az
elızı év gazdálkodásáról szóló beszámolót az Elnök terjeszti a Közgyőlés elé jóváhagyás végett.
5. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
6. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület gazdálkodása során elért
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eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítására és
közhasznú tevékenységére fordítja.
7. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési
kötelezettsége nincsen.
8. Az Egyesület az államháztartás alrendszereitıl - a normatív támogatás kivé-telével - csak írásbeli
szerzıdés alapján részesülhet támogatásban. A szerzıdésben meg kell határozni a támogatással való
elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehetı támogatási lehetıségeket, azok mértékét és
feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület mint közhasznú szervezet által nyújtott
cél szerinti juttatások bárki által megismerhetık.
9. Az Egyesület a felelıs személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzá-tartozóját - a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban
nem részesítheti.
10. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsáthat ki.
11. Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztetı mértékő
hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitıl kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel
törlesztésére nem használhatja fel.
12. Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. törvény 1820. §-ai az irányadók. Az Egyesület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követı évben
legkésıbb június 30. napjáig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosságszámára
elérhetı módon közzétenni.
13. Az Egyesület mőködése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.
14. Az Egyesület mőködése során keletkezett iratokba a betekintés lehetıségét az Egyesület elnöke
biztosítja az érdeklıdı részére munkanapokon elızetesen egyeztetett idıpontban az Egyesület
székhelyén, felügyelet mellett. Az Egyesület közhasznúsági jelentésérıl az érdeklıdı a költségek
megtérítése mellett másolatot kérhet.

X.
Az Egyesület képviselete
1. Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a 2. pontban foglalt kivétellel.
2. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy további elnökségi tag együttesen jogosult
rendelkezni.

XI.
Az Egyesület megszőnése
1. Az Egyesület megszőnik, ha a Közgyőlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való
egyesülését kimondja.
2. Megszőnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetıleg
megszőnését megállapítja.
3. Az Egyesület megszőnése esetén vagyonát elsıdlegesen a hitelezık kielégítésére kell fordítani. A
hitelezık kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyőlés dönt.
Ha az egyesület feloszlatással szőnt meg, vagy megszőnését állapították meg, és a vagyon
hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezık kielégítése után állami tulajdonba
kerül, és azt közérdekő célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell
hozni.

7

4. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszőnésekor köteles esedékes köztartozásait
rendezni, illetıleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerzıdésébıl eredı kötelezettségeit
idıarányosan teljesíteni.
XII.
Záró rendelkezések
1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a
közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény, illetıleg a további vonatkozó hatályos
jogszabályok rendelkezései megfelelıen irányadók.
2. Az Egyesület Alapszabályának módosítását az alapító tagok a 2010. október 20-án napján tartott
Közgyőlése egyhangú határozattal jóváhagyta.
3. Az Egyesület Alapszabályát a Zala Megyei Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti
kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja

Kelt: Zalaegerszeg, 2010. október 20.

……………………………………………………
Kaffka Andrea elnök
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