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A Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület tagjai az 1997. 
február hó 20. napján kelt alapszabályunkat a Ptk-ról szóló 1959. évi 

IV. törvény, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. törvény, a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján a 2000. 
május hó 10. napján kelt módosítással egységes szerkezetbe az alábbiak 

szerint foglaljuk: 
 
 

I. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 

1. § 
(1) Az egyesület neve: Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület 

(a továbbiakban: Egyesület) 
(2) Az Egyesület rövidített neve: KFTE 

 
2. § 

(1) Működési területe: működését a Magyar Köztársaság egész területére 
kiterjedően végzi a II. fejezetben megfogalmazott célok érdekében. 

(2) Székhelye: Szolnok, Gutenberg tér 1. III/4. 
(3) Fióktelepei:   6000 Kecskemét, Rákóczi út 3. 
          1119 Budapest Solt utca 32. III/7. 
 
Módosítva a 2009. április 20. napján kelt módosítással. 

 
3.§ 

Az Egyesület határozatlan időre alakul. 
 
4. § 

(1) Az Egyesületet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság veszi 
nyilvántartásba. 

(2) Az Egyesület felett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyészség 
gyakorol törvényességi felügyeletet. 

 
5. § 

Az Egyesület önálló jogi személy. 
 
6. § 

(1) Az Egyesület elnöke - mint törvényes képviselő - az Egyesület 
jegyzésére önállóan jogosult. 

(2) Az elnök akadályoztatása esetén az  
 
7. § 

Az Egyesület pecsétje: kör alakú, alul az alapítás évszáma „1997”. Innen 
kiindulva a felirat köralakban: „Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos 
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Egyesület”. Középen Magyarország kontúrja, benne a rövidített név: 
„KFTE”. 

 
 
8. § 

Az Egyesületet a mellékelt tagjegyzék szerinti alapítók hozzák létre. 
 
 

II. 
 

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 
 
 
9. § 

Az Egyesület célja: A területfejlesztési célú kistérségek fejlődésének és 
együttműködésének szakmai és tudományos eszközökkel történő 
segítése. Az EU területfejlesztési gyakorlatával konform módszerek 
alkalmazásának segítése, terjesztése. Különböző területi szereplők 
kistérségi összefogásának elősegítése, kutatási, tanácsadási, kiadói, 
fejlesztési tevékenységek, képzések és programok színvonalas 
megvalósítása. E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység 
kiegészítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló 
tevékenység folytatását közhasznú Egyesület formájában végzi. 

 
10. § 
Az Egyesület céljának elérése érdekében: 

(1) Információs hálózatok részeként megfelelő monitoring rendszert épít 
ki, részt vállal az információk közvetítésében, kistérségi dokumentációs 
tár kialakításában. 
(2) Felkérésre közvetítői szerepet vállal a területfejlesztési szereplők, 
elsősorban a kistérségek közötti szakmai, érdekegyeztetési folyamatban. 

 
 

III. 
 

A TAGSÁGI VISZONY 
 
 
11. § 

(1) Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, 
valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki/amely: 

 elfogadja az Egyesület célkitűzéseit, az Alapszabályban 
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el; 

 írásban kéri felvételét. 
(2) Az Egyesület tagjai azok lehetnek, akiket a fenti feltételek alapján 
nyilvántartásba vettek. 
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12. § 
Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, 
illetőleg jogi személyiség nélküli szervezet, amely 

 az Alapszabályban foglaltakkal egyetért,  
 az Egyesület tevékenységét anyagilag vagy más meghatározott 

módon támogatja. 
 

13. § 
(1) A tagok felvételéről a Közgyűlés dönt.  
(2) A pártoló tagokat az Egyesület Elnöksége veszi fel. 

 

14. § 
Az Egyesület tagjainak jogai: 

(1) Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület céljai és tevékenységi 
körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni, a döntésekben 
szavazati joggal részt venni. 
(2) Az Egyesület tagja részt vehet a szakmai és egyéb rendezvényeken. 
(3) Az Egyesület tagja választhat és választható az Egyesület szerveibe. 

 

15. § 
(1) A pártoló tag jogai azonosak a tagok jogaival, azzal a megszorítással, 
hogy szavazati joggal nem rendelkezik, tisztségre nem választható. 
(2) A Közgyűlésen a természetes személy pártoló tag személyesen, a jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező pártoló tag 
képviselője útján, tanácskozási joggal vehet részt. 

 

16. § 
Az Egyesület tagjainak kötelezettségei: 

(1) Az Egyesület tagja köteles a szervezeti életben részt venni, tisztségbe 
való megválasztása esetén ezt a legjobb képességei alapján ellátni. 
(2) Az Egyesület tagja köteles a tagsági díjat az Alapszabály szerinti 
rendben megfizetni.  

 

17. § 
Az Egyesület pártoló tagjának kötelezettségei: 
A pártoló tag köteles anyagi támogatást adni és nyilvánosságra hozható 
támogató nyilatkozatot tenni. 
 

 

18. § 
Az Egyesület tagsági díja 
Az Egyesület tagsági díját és megfizetésének módját évente a Közgyűlés 
határozza meg. 
19. § 
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A tagsági viszony megszűnése: 
(1) Kilépéssel: az Egyesület minden tagjának joga van a kilépésre, ha az 
Egyesület munkájában nem kíván részt venni. A kilépési szándékot 
írásban kell bejelenteni az Elnökség részére. A tagsági viszony a 
bejelentés hónapjának utolsó napján szűnik meg. A kilépett tag a 
befizetett tagdíjat nem követelheti vissza. 
(2) Kizárással: a tagot kizárni csak a Közgyűlés határozatával lehet. A 
tagság megszűnésének időpontja a jogerős határozat keltének napja. 
(3) Törléssel: a Közgyűlés határozattal törli a tagok sorából azt, aki több 
mint egy évi tagdíjjal hátralékban van és ezen kötelezettségének 
felhívástól számított 30. nap elteltével sem tesz eleget. A tagság 
megszűnésének időpontja a határozat keltének napja. 
(4) Természetes személy tag elhalálozása esetén. 
(5) Jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli tag szervezet 
megszűnése esetén. 
(6) A pártoló tagság ezen megszűnési módok közül törléssel nem szűnhet 
meg. 

 
 

IV. 
 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 
 
20. § 
A Közgyűlés 

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok 
összességéből áll. A Közgyűlésre minden tagot meg kell hívni. 
(2) A Közgyűlés az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. 
(3) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

(a) Az Alapszabály, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat 
megállapítása, illetve módosítása. 
(b) Az Egyesület elnökének, alelnökének, titkárának, Elnökségi 
tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak 
megválasztása. 
(c) Az Egyesület Elnöksége és Felügyelő Bizottsága ügyrendjének 
elfogadása. Az Egyesület egyéb belső szabályzatainak elfogadása. 
(d) Az Egyesület Elnöksége és Felügyelő Bizottsága beszámolójának 
megtárgyalása és jóváhagyása. 
(e) Döntés a tisztségviselők tiszteletdíjáról. 
(f) Az Egyesület éves költségvetésének és zárszámadásának 
meghatározása. E körben a Közgyűlés elfogadja az éves költségvetés 
és zárszámadás kiadási és bevételi előirányzatának főösszegét az 
előirányzatok különbségeként jelentkező eredményt, hiánya esetén 
jóváhagyja a finanszírozás feltételeit és módját. 
(g) Az éves tagdíj mértékének és a tagdíjfizetés módjának 
meghatározása. 
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(h) Döntés a tagfelvételről, a tagsági viszony kizárással vagy törléssel 
történő megszüntetéséről, a pártoló tagság kizárással történő 
megszüntetéséről. 
(i) Döntés az Egyesület más társadalmi szervezettel való 
egyesüléséről, beolvadásáról, szétválásáról, átalakulásáról vagy az 
Egyesület feloszlatásáról. 
(j) Döntés mindazokban a kérdésekben, amelyet jogszabály vagy az 
Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 
(k) A közhasznú jelentés elfogadása. 

 
21. § 
A Közgyűlés összehívása 

(1) A Közgyűlést az Elnökség készíti elő és az elnök hívja össze 
évenként legalább egyszer, a helyszín, az időpont, napirend és 
tárgysorozat megjelölésével. Az összehívás a kitűzött időpont előtt 
legalább nyolc nappal írásban történik. 
(2) A tisztújító Közgyűlést 3 évente, a tisztségviselők megbízatása 
lejártát megelőző 30 napon belüli időpontra kell összehívni. 
(3) Az évi rendes Közgyűlésen kívül az Elnökség rendkívüli Közgyűlést 
hív össze, ha erről a Felügyelő Bizottság, az Elnökség vagy az előző 
Közgyűlés így határozott. Közgyűlést kell összehívni a tagság 25 %-ának 
- az ok és cél megjelölését tartalmazó - írásbeli kérelmére, vagy ha azt a 
bíróság elrendeli. 
(4) A közgyűlés ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet. 

 
22. § 
Határozatképesség 

(1) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van 
és a Közgyűlést szabályosan hívták össze. 
(2) Ha a szabályosan összehívott Közgyűlés nem határozatképes, akkor a 
későbbi időpontra összehívott Közgyűlés a megjelent küldöttek 
létszámára tekintet nélkül - az eredeti Közgyűlés napirendjén megjelölt 
tárgykörben - határozatképes. 
(3) A közzétett napirenden kívüli ügyekben a Közgyűlés csak akkor 
hozhat döntést, ha a tagok több mint fele jelen van és az ügy napirendre 
vételéhez egyhangúlag hozzájárult. 

 
 
23. § 
Jelenléti ív 

A Közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ív készül, amely tartalmazza 
a tag nevét és saját kezű aláírását. 
 
 
 

24. § 
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Közgyűlési jegyzőkönyv 
(1) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv 
tartalmazza: 

 az Egyesület nevét és székhelyét, 
 a Közgyűlés helyét és idejét, 
 a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és 

hitelesítőinek a nevét, 
 a Közgyűlési határozatokat, ideértve a szavazatok és 

ellenszavazatok, valamint a tartózkodás számszerű megjelölését, 
 elnökségi tag, Felügyelő bizottsági tag, illetve egyesületi tag 

tiltakozását valamely határozat ellen, 
 a Közgyűlésen elhangzott fontosabb eseményeket, indítványokat 

és minden olyan megjegyzést, bejelentést, amelyet valamely tag, 
elnökségi tag, felügyelő bizottsági tag jegyzőkönyveztetni kíván. 

(2) A Közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását bármely 
tag kérheti az Elnökségtől. 

 
25. § 
Szavazati jog gyakorlása 

(1) Az Egyesület minden tagjának egy szavazata van A Közgyűlés 
határozatait - ha jogszabály, vagy az Alapszabály másként nem 
rendelkezik - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 
(2) Az Alapszabály 20. § (3) (a) és (i) pontja szerinti témakörben a 
döntéshez a Közgyűlésen résztvevők 2/3-os többsége szükséges. 
(3) Az Elnökséget, a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait titkos 
szavazással kell megválasztani. 
(4) Az Egyesület elnökének, alelnökének, titkárának, valamint a 
Felügyelő Bizottság elnökének megválasztásához a leadott érvényes 
szavazatoknak több mint a fele szükséges. 
(5) Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai azok lesznek, akik a 
leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet kapták. 
(6) Az Egyesület bármely tisztségére történő választást jelölés előzi meg. 
Jelölt lesz, aki a Közgyűlésen a jelenlévők legalább egyharmadának 
szavazatát megkapta és a jelölést szóban - illetve távolléte esetén 
előzetesen írásban - elfogadta. 
 

 
26. § 
Elnökség 

(1) Az Elnökség öt tagból álló kollektív szerv. Elnökét, alelnökét, titkárát 
és tagjait a Közgyűlés válsztja az Egyesület tagjai közül. Az 
Elnökségbe a Felügyelő Bizottság tagja nem választható be. 

A Közgyűlés Schwertner Jánost  ---- alatti lakost elnöknek, 

Szoboszlai Zsolt ---- alatti lakost alelnöknek, 
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Retter Bertalan  ------ alatti lakost titkárnak, míg az Elnökség további 

két tagjának 

        Vincze Ferenc ------ alatti lakost és 

Rohonczi Sándor  -------- alatti lakost választotta  meg.     

 
A bankszámla feletti rendelkezés jogosultságát: 

1./ Schwertner Jánost  -------- alatti lakos, mint elnök 
2./ Szoboszlai Zsolt ------- alatti lakos, mint alelnök és 
Retter Bertalan  ---------- alatti lakos, mint titkár közösen látják el. 
 

(2) Az Egyesület tevékenységét két Közgyűlés közötti időszakban az 
Elnökség irányítja. Az Elnökség az Egyesület működését érintő 
valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, 
amelyek az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 
tartoznak, vagy amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe von, illetőleg 
az Egyesület más szervének a hatáskörébe utal. 
(3) Az Elnökség feladatai és hatásköre különösen: 

(a) Az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének 
biztosítása. 
(b) Gondoskodás a Közgyűlési Határozatok végrehajtásáról és a 
végrehajtás ellenőrzéséről. 
(c) Az Egyesület éves költségvetésének és zárszámadásának 
előkészítése. 
(d) Az Elnökség ügyrendjét maga készíti el és azt a Közgyűlés hagyja 
jóvá. 
(e) A pártoló tagok felvételi kérelmeinek elbírálása. 
(f) Együttműködési megállapodás kötése, illetőleg döntés más 
társadalmi szervezettel való együttműködésről. 
(g) Döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az 
Alapszabály, illetőleg a Közgyűlés a hatáskörébe utal. 

(4) Az elnökség testületként jár el, hatáskörét ülésein gyakorolja. Az 
ülést az Elnök írásbeli meghívóban hívja össze. A meghívóban fel kell 
tüntetni az ülés helyét, időpontját és javasolt napirendet. A meghívót az 
ülést megelőzően legalább nyolc nappal kell az Elnökség tagjainak 
megküldeni. Az Elnökség ülése nyilvános, azon bárki jelen lehet. Az 
Elnökség ülése határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen 
van. Az Elnökség évente legalább két ülést tart, az Elnök szükséges 
esetben bármikor összehívhatja az ülést. 
(5) Az Elnökségnek rendkívüli ülést kell tartania, ha bármely tagja vagy 
a Felügyelő Bizottság írásban kéri napirendi pont megjelölésével. 
(6) Az Elnökség ülésén határozatait szótöbbséggel hozza. Az Elnökség 
ülésein tanácskozási joggal részt vehet a Felügyelő Bizottság elnöke, 
illetve az Egyesület elnöke által meghívott más személy. 
(7) Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az Elnökség 
döntéseire a jelen alapszabályban rögzített közlés, nyilvánosságra hozatal 
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módja, iratokba való betekintés rendje szabályait értelemszerűen 
alkalmazni kell. 
(8) Az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A 
jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelen lévő minden tagja. 
 

27. § Elnök 
(1) Az Egyesület elnöke irányítja az Elnökség munkáját és végrehajtja az 
Elnökség által hozott határozatokat. 
(2) Az elnök az Egyesületet a jogszabályok, az Alapszabály, a 
Közgyűlési és Elnökségi határozatok és döntések, továbbá a Szervezeti 
és Működési Szabályzat által meghatározott keretek között vezeti. 
(3) Az elnököt megilleti a döntés joga minden olyan esetben, amely nem 
tartozik a Közgyűlés és az Elnökség kizárólagos hatáskörébe. Ezen 
esetekben teljes hatáskörrel és egyszemélyi felelősséggel dönt. 
(4) Az elnök az Egyesület feladatainak teljesítése érdekében törvényesen 
képviseli az Egyesületet, hatáskörébe tartozó ügyekben szerződéseket 
köt, ezen túl pedig előkészíti a szerződéseket megkötésre. 
(5) Az elnöknek utalványozási és aláírási joga van. 
(6) Saját hatáskörében hozott döntéseiért a Ptk. és a Btk. idevonatkozó 
részei alapján kártérítési és büntetőjogi felelősséggel tartozik. 
(7) Az elnök tevékenységéről beszámol a Közgyűlésnek és az 
Elnökségnek. 
(8) A Közgyűlésen az elnök terjeszti elő az Egyesület éves munkatervét, 
költségvetését, zárszámadását. 

 
 
28. § Alelnök 
Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. 

 
 
 

29. § Titkár 
(1) Az Egyesület ügyeinek operatív ellátásáért a titkár felelős.  

(a) Felelős a törvényi és jogszabályoknak megfelelő ügyvitel 
érvényesítéséért. 
(b) Felelős a tagnyilvántartásért. 
(c) Tevékenységéről beszámol az Elnökségnek. 

30. § 
(1) Az elnök, az alelnök és titkár a feladatukat társadalmi megbízatásként 
látják el. 
(2) A tisztségviselők által viselt tisztség megszűnik: 

(a) a tagsági viszony megszűnésével 
(b) lemondással 
(c) Közgyűlés általi visszahívással 
(d) a Közgyűlés által kimondott összeférhetetlenséggel. 
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31. § 
Felügyelő Bizottság 

(1) Az Egyesületnél 3-5 fős Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő 
Bizottság megbízása 3 évre szól, tagjai: 
 
Név: Dr. Csatári Bálint 
lakcím: ------ 
szig. sz.: -------- 
 
Név: Taffernerné Rácz Katelin 
lakcím: ------ 
szig. sz.: ------- 
 
Név: Juhász Éva 
lakcím: ------- 
szig. sz.: ------- 
 
Név:  
lakcím:  
szig. sz.:  
 
Név:  
lakcím:  
szig. sz.:  

 
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület alapszabályszerű 
működését, pénzügyi gazdálkodását, a rendelkezésre álló anyagi 
eszközök felhasználását. Egyes vizsgálatok elvégzéséhez külső szakértőt 
is igénybe vehet. 
(2) A Felügyelő Bizottság a Közgyűlésnek köteles beszámolni. 
(3) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga készíti el és azt a Közgyűlés 
hagyja jóvá. 

32. § 
Az Egyesület munkaszervezete 
A Közgyűlés munkaszervezetet hozhat létre. 

- A munkaszervezet megnevezése Titkárság. 
- A Titkárságvezető köteles az Elnökség által hozott döntések 

nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból 
megállapítható a döntés tartama, időpontja és hatálya. 

- Vezeti a tagnyilvántartást. 
- Munkáját az Elnök irányítja, a Titkárságvezető részt vesz az 

operatív feladatok megvalósításában. 
- Munkaköri leírását az Elnök készíti el. 

 
33. § 
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(1) Vezető tisztségviselők: az Elnök, az Alelnök, a Titkár, az Elnökség 
tagjai, a Felügyelő Bizottság elnöke, tagjai. A vezető tisztségviselők 
az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől 
elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek 
elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az 
alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok, 
kötelezettségeik vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott 
károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek. 

 
(2) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatása: 

(a) a megbízás időtartamának lejártával, 
(b) visszahívással, 
(c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, 
(d) lemondással, 
(e) elhalálozással. 

 
(3) A vezető tisztségviselői tisztségről bármikor lemondhat, azonban ha 

az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak 
annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, 
kivéve ha a legfőbb szerv az új vezető tisztségviselő 
megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás 
hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések 
meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles 
részt venni. 

 
34.§ 

(1) Az Elnök, Alelnök, Titkár, az Elnökség tagja nem lehet a felügyelő 
szerv elnöke, tagja. 

(2) A vezető tisztségviselő nem állhat az Egyesület munkaszervezetével 
munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, 
kivéve ha jogszabály másként nem rendelkezik, továbbá nem 
részesülhet az Egyesület cél szerinti juttatásaiból, kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat. 

(3) A vezető tisztségviselői hozzátartozója vezető tisztségviselői 
megbízatást nem teljesíthet az Egyesületben. 

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, aki olyan közhasznú szervezetnek 
volt vezető tisztségviselője – illetve töltött be vezető tisztséget –, 
amely a tisztség betöltésének megszűnésétől számított két éven belül 
köztartozását nem egyenlítette ki. 

(5) Az Elnökség vagy a Felügyelő Bizottság határozathozatalában nem 
vehet részt az a tag, aki vagy akiknek hozzátartozója kötelezettség 
vagy felelősség alól mentesül, vagy megkötendő jogügyletben 
érdekelt illetve bármilyen más előnyben részesül. 

 
35. § 
Az egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységet végzi (1997. 
évi CLVI. törvény 26. § c) pontja szerint): 
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(1) Tudományos tevékenység, kutatás, (TEÁOR szerint: 7320. 
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés.) 

(2) Euroatlanti integráció elősegítése (TEÁOR szerint: Máshova nem 
sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.) 

(3) TEÁOR szerint: 9133 
(4) TEÁOR szerint: 8042 (oktatás) 
(5) TEÁOR szerint: 7484 (máshova nem sorolt egyéb gazdasági 

tevékenységet segítő szolgáltatás). 
36. § 

Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített 
közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül 
más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásból. 

 

37. § 
Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységből, illetve vállalkozási 
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten 
nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell 
alkalmazni. 
Vállalkozási tevékenység csak ezen alapszabály szerinti tevékenység 
keretében, a közhasznú tevékenység megvalósítása érdekében, azokat 
nem veszélyeztetve lehet végezni. A gazdálkodási tevékenység 
eredménye nem osztható fel, azt teljes egészében az Egyesület céljainak 
megvalósítására kell fordítani. 

 

38. § 
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a 
keletkezett nyereséget, illetve annak melyrészét hogyan használja fel 
figyelemmel arra, hogy az Egyesület tevékenységéből származó nyereség 
nem osztható fel, az csak a jelen alapszabályban rögzített tevékenységre 
fordítható. 

 

39. § 
Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

40. § 
(1) A nyilvánosság biztosítása érdekében az Elnök gondoskodik arról, 

hogy a Közgyűlés, az Elnökség, a Felügyelő Bizottság üléseinek 
jegyzőkönyvei – testületenként, időrendi sorrendben – az Egyesület 
székhelyén egy helyen legyenek elhelyezve. A jegyzőkönyvekről 
tárolási helyükön olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyben 
szerepelni kell az adott testület elnevezésének, az ülések 
időpontjának, a hozott határozatok tartalmának, időpontjának és 
hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők számának. A 
nyilvántartásba és a jegyzőkönyvekbe bárki betekinthet, azokról – 
saját költségére – másolat adható. 
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(2) Ha valamely testület döntése valamely személyre rendelkezést 
tartalmaz, akkor az érintett személy részére a döntést tartalmazó 
iratot (vagy kivonatot) a meghozataltól számított nyolc napon belül 
meg kell küldeni. Nagy számú, vagy név szerint nem meghatározható 
érintettek esetén a döntést az Egyesület székhelyén megjelenő, 
legalább a megye területén terjesztett napilapban vagy országos 
napilapban hirdetményben kell közölni. Nagy terjedelmű határozat 
esetén, a hirdetményben elegendő a rövidített tartalmi ismertetés is. 

(3) Az Egyesület által esetlegesen nyújtandó ingyenes, vagy 
kedvezményes szolgáltatásról az előző bekezdésben foglaltak szerinti 
hirdetményt, vagy pályázatot kell megjelentetni. Pályázat kiírása 
esetén annak tartalmaznia kell a szolgáltatás megnevezését, a 
pályázat benyújtásának helyét, idejét, formai, tartalmi 
követelményeit, feltételeit, az elbírálás időpontját. 

(4) A közhasznúsági jelentés elfogadását követő tizenöt napon belül a (2) 
bekezdésben említett hirdetmény útján közölni kell a jelentésbe való 
betekintés lehetőségét, helyét, idejét. A betekintés időpontjának 
legalább heti egy munkanapot kell megadni, és az év során nem 
korlátozható. 

 
 
41. § 

Az évente kötelező közhasznúsági jelentést nem kell semmilyen 
ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervnek megküldeni, vagy ott 
letétbe helyezni, ugyanakkor biztosítani kell annak bárki általi 
hozzáférhetőségét (betekintését és saját költségre másolat készítését). 

 
 
42. § 

(1) Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet 
működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, 
illetve azokról felvilágosítást adni. 

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

 
(3) Az Elnök köteles bármely jogszabályban felhatalmazott szerv vagy 

személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az 
iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, 
illetve jogszabály, vagy hatósági határozat által előírt határidőben 
teljesíteni. 

(4) Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, 
melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, 
a kérelem és teljesítésének ideje. 

 
 

V. 
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AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 

 
43.§ 

(1) Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, 
jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásából 
képződik. 
(2) Az Egyesület bevételeiből tartja el önmagát, ezért szükség szerint 
kiadásainak fedezete céljából gazdasági tevékenységet is folytat. 
(3) Az Egyesület a Közgyűlés által meghatározott éves költségvetés 
alapján gazdálkodik. A gazdálkodás biztonságáért az Elnökség, a 
rendeltetésszerű felhasználásáért az elnök, a szabályszerűségért a titkár a 
felelős. 
(4) A különböző szervek által felajánlott eseti támogatások felett az 
Elnökség rendelkezik. 
(5) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 

 
 

VI. 
 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 
 
 

44. § 
(1) Az Egyesület megszűnik, ha tagjainak száma tartósan 15 fő alá 
csökken. 
(2) Az Egyesület megszűnik továbbá, ha a Közgyűlés kimondja 
feloszlását vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését, 
beolvadását, avagy a bíróság megállapítja megszűnését. 
(3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát térségfejlesztéssel 
összefüggő közérdekű alapítványba kell helyezni. 
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VII. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

45. § 
(1) Azokban a kérdésekben, amelyekről az Alapszabály nem rendelkezik, 
az Egyesület szerveinek határozatai, illetve a Közgyűlés által jóváhagyott 
Szervezeti és Működési Szabályzat szerint kell eljárni. 
(2) Az Egyesület tisztségviselői és a munkaszervezet tagjai nem 
állhatnak egymással közeli hozzátartozói kapcsolatban, e vonatkozásban 
az összeférhetetlenséget szabályozó jogszabályokat kötelező érvénnyel 
alkalmazni kell. 
(3) Az Egyesület tagja egy választási cikluson belül csak és kizárólag egy 
tisztségre választható meg. 
(4) Alapító tagnak számít az is, aki (vagy amely szervezet) csatlakozását 
az Egyesülethez alapítói szándékkal 1997. április 30-ig bejelenti és 
felvétele esetén az 1997. évi tagdíjat megfizeti. 
(5) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesületekről 
szóló 1989. évi II. törvény és a tevékenységi körrel összefüggő egyéb 
törvények és rendeletek az irányadóak. 
(6) Az Alapszabályt az Egyesület tagjai együttesen elfogadták és 
felhatalmazták az Egyesület elnökét a bírósági nyilvántartásba vétel 
kezdeményezésére. 

 
 
Kelt Szolnok, 2009. április 30. napján 


	ALAPSZABÁLYA

