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JEGYZŐKÖNYV

mely készült, a Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület közgyűlésén, Pakson
2018. március 1-én 16 óra 30 perckor a Paks Város Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő
termében.
A 16 óra 30 perckor meghirdetett közgyűlésen nem jelent meg a határozatképességhez
szükséges taglétszám, így az ismételt közgyűlés 17 órától kerül megtartásra az eredeti
napirendi pontokkal.
Közgyűlés napirendi pontjai:
1.) 2017. év gazdasági beszámoló Binder Edit
2.) 2018. év költségvetés Binder Edit
3.) 2018. évi programterv – munkák, rendezvények stb. - Koloh Tamás elnök
4.) CLLD – Szutor Péter elnökségi tag, Appelshoffer Regina elnökségi tag
5.) Alapszabály módosítás
6.) SZMSZ elfogadása
7.) Egyebek
Meghívó mellékelve.
Résztvevők:
Az egyesület tagjai a mellékelt aláírt jelenléti ív szerint.
Koloh Tamás elnök üdvözli a közgyűlésen megjelenteket. Jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja
Binder Editet, míg Szabó Attilát és Farkasdi Sándort a jegyzőkönyv hitelesítésére.
A jelenlévők 22 fő igen megszavazták Binder Editet jegyzőkönyv-vezetőnek, míg Szabó
Attilát és Farkasdi Sándort a jegyzőkönyv hitelesítésére, akik e megbízást elfogadták.
Elnök ismerteti e-mail útján írásban megküldött napirendi pontokat. Napirendi pontokhoz
további kiegészítést senki nem tett, ezért az elnök szavazásra javasolja a napirendi pontokat.
A kiküldött napirendi pontokat 22 fő igen elfogadta.
1. napirendi pont: 2017. év gazdasági beszámoló
Binder Edit (továbbiakban:B.E.) titkár elmondja, hogy a Közgyűlési meghívó mellékleteként
mindenki megkapta a 2017. évi terv és tényadatokat. Jól látszik, hogy mi az, amit
megvalósítottunk és mi az, ami nem valósult meg pl. benzines tárcsás bozótvágó vásárlása.
Ugyanezek a számok fognak szerepelni a 2017. évi egyszerűsített beszámoló és
közhasznúsági mellékletben is, csak másfajta bontásban. A 2017. évi terv- és tényszámokat
tartalmazó táblázat jelen jegyzőkönyvhöz csatolva.
Weisz Mátyás (továbbiakban:W.M) hozzászól, kérdései az alábbiak szerint:
Lehet-e negatívra tervezni az egyenleget? A 2017. év tervszámoknál a bevétel és kiadás
egyenlege mínusz 874.700,-Ft.
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Binder Edit válaszában kitér arra, hogy az lenne az ideális, ha a bevétel és kiadás közel nulla
vagy inkább pozitív. Ha mínusz, akkor ez csak úgy lehetséges, ha van az egyesületnek
megtakarított pénze, amiből ezt kipótolható.
W.M.: Ha a közgyűlés által jóváhagyott bekerülési értéket meghaladja valaminek az ára,
akkor túllépheti-e ezt a keretet a vezetőség?
B.E: Pl. Egy nagy értékű eszköz vásárlása, mint a bozótirtó, nem lehet ezt a keretet túllépni.
Ha a működéssel vagy a létesítménnyel kapcsolatban van(nak) előre nem látható kiadás(ok),
azt meg kell csinálni és ki kell fizetni.
W.M: miért nem vettünk fűkaszát, „lehet venni 150eF-ért is”?
Koloh Tamás (továbbiakban:K.T.) válaszol. Nem fűkaszát akarunk venni, hanem bozótirtót,
aminek a teljesítménye akkora, hogy a 3-5 cm átmérőjű fás szárú növényeket is le tudjuk
irtani a csónakház előtti dunai partoldalról. Egy ilyen teljesítményű gép többe kerül, mint
150eFt.
Appelshoffer Regina (továbbiakban:A.R.) közli, hogy az idei évben lehet, hogy pályázati
pénzből meg tudjuk majd venni. W.M. elfogadja a választ.
W.M.: Mi van ebben a pályázatban?
A.R.: NEA pályázat – bérleti díj, multifunkciós eszköz( fénymásoló, nyomtató egyben) házzal
kapcsolatos költségek, bozótirtó
W.M.: Mi került ennyibe (144.999,-Ft) a Házzal kapcsolatos kiadások költségei közül?
K.T és B.E.: A beszámolóban felsoroltakon kívül ősszel volt a fa- és bokorültetés, ehhez elég
sok minden lett vásárolva, karók, kipányvázáshoz gurtni, föld, trágya, madzag stb.), illetve lett
vásárolva szerszám (kalapács, kombinált fogó, csavarhúzók stb.) tároló dobozzal.
K.T.: Minden évben télen le kell fagytalanítani a csapokat, szifonokat, bojlert leereszteni,
ehhez szerszámok kellenek. Mivel ezt minden évben eddig én csináltam, hoztam otthonról a
szerszámokat. Mindenképpen célszerű, ha van a Csónakházban alapvető szerszámokkal egy
garnitúra. Ennek most jött el az ideje.
Az elnök felkéri a jelenlévőket, ha nincs további hozzászólás, akkor szavazzanak a 2017.
évről szóló beszámoló elfogadásáról.
1/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 21 fő igen és 1 fő tartózkodással megszavazták 2017. évről a beszámolót.
2. napirendi pont: 2018. év költségvetés
Binder Edit titkár ismerteti, hogy mit és miért gondolt így az Elnökség. Lásd. előző pontnál
bozótvágó gép.
Horváth Ferenc (továbbiakban:H.F.) hozzászól, hogy a bozótvágást adjuk ki.
W.M.: Miért nem lehet 150eFt-ért jó gépet venni?
K.T., A.R., elmondja, hogy egy komolyabb benzines, tárcsás bozótvágó gép kb. 200eFt250eFt-ba kerül. Az ennél olcsóbb gép, lényegesen kisebb teljesítményű. A kis teljesítményű
gép, a LaDIK munkáira, Csónakház előtti partszakasz bozótmentesítésére nem lenne
alkalmas. A bozótirtáshoz ez a gép lenne a megfelelő.
K.T.: Akarunk-e bozótirtóra 200eFt-250eFt-ot fordítani?
Appelshoffer János (továbbiakban:A.J.) elmondja, hogy ő most vett egy ilyet 237eFt volt és
ez még nem ipari gép. Ő arra használja, hogy max. 5 cm átmérőjű fás szárú növényeket le
tudjon vele vágni. A damilos gép ilyen vastagságot nem tud elvágni.
K.T.:Ha a közgyűlés nem akarja, akkor nem veszünk 150eFt-nál nagyobb összegért. W.M. a
választ elfogadja.
dr. Fritz Annamária (továbbiakban:dr.F.A.) javasolja, hogy feltétellel fogadjuk el a
költségvetést.
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K.T. a következő variációkat mondja el, mint lehetőségek: 1. verzió – nem akarunk bozótirtót
venni, 2. verzió – csak pályázati pénzből, 3. verzió – mindenképpen meg akarjuk venni.
Elsősorban pályázati pénzből legyen megvalósítva, de ha nem nyerünk, akkor a
Közhasznúsági beszámoló májusi elfogadásakor a költségvetés e sora, újratárgyalásra kerül.
Lojek Csaba (továbbiakban:L.Cs.) a közösségi munkát nem teljesítőknek küldjünk ki csekket.
B.E.: ez macerás és drága is.
W.M.: Ha a költségvetés sorai javítva lesznek, akkor újra küldjük ki a tagságnak a
költségvetést.
Az elnök felkéri a jelenlévőket, ha nincs további hozzászólás, akkor szavazzanak a 2018.
évről szóló költségvetés elfogadásáról.
2/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 21 fő igen és 1 fő tartózkodással megszavazták a 2018. év költségvetését az
előző kitétellel.
3. napirendi pont: 2018. évi programterv – munkák, rendezvények stb.

K.T.: mint minden évben tájékoztatom a jelenlévőket, hogy az elmúlt 2017. évben mi történt a
LaDIK-nál - eseményekről, programokról, közösségi munkákról
 önálló kezdeményezésre szemétszedés a Duna parton, a Csónakház környékén – Vass
Tóni bárkájától, a csónakházig teljes szélességben, a töltéstől a Duna part oldaláig
 a stég lezárása, lépcsővilágítás és kamera kiépítése
 a stég könnyebb mozgatásához Szabadi Vilmos tagunk eszközöket gyártott
 zárszerkezet csere a csónakház első és hátsó bejáratánál
 közösségi célokra új, alacsony energiafogyasztású hűtőszekrényt vásároltunk, melyet a
tetőtérben a közösségi helyiség bejárata mellett lett elhelyezve
 közösségi helyiség 3 db ablakára szúnyogháló vásárlása, mely komfortosabb nyári
használatot tesz lehetővé
 részvétel az első Város Napján, 1. helyezés a Halászléfőző versenyen Farkasdi Sándor
tagunk halászléfőző mester közreműködésével
 Paks várostól kaptunk egy stéget ajándékba
 kültéri mozgásérzékelős udvari világítás és kamerarendszer kiépítése
 2 napos nyári vízitúra 22 fővel 2017.08.05-tól 2017.08.06-ig Paks-Dunaföldvár távon,
az önkormányzat pályázati formában 60 eFt összeggel támogatta
 csónakház udvarán kerítésépítés, Müller Ferenc szomszéd által biztosított oszlopokkal
és betonnal
 a csónakház udvarán fásítási munka – fákat, bokrokat önkormányzat biztosította
 grillező vásárlása bekerülési költségen Fabrostone Kft.-től, melyet Ujszászy József
tagunk intézett
 közösségi célokra eszközök vásárlása – 4 db masszív kivitelű fából készült sörpad és 2
db sörasztal
 reklámtárgy készítése matrica formájában
 irodai munka könnyítése céljából scanner vásárlása
 szezonzáró rendezvény családi nap formában
 Duna part e szakaszáról készített látványtervek megtekintése a Paksi Képtárba, majd
ehhez kapcsolódóan tájékozódás, tárgyalás a főépítésszel, majd a polgármesterrel a
csónakház és a környék jövőjéről
 MVM PA Zrt. pályázaton 250 eFt támogatás elnyerése, kötött célú felhasználásra, vízi
eszköz- és mentőmellények vásárlása – januárban vettünk egy db 2 személyes túra
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kajakot 80eFt-ért, ezt fel kell szerelnünk (2 db lapát, 2 db mentőmellény, lámpa, kötél,
horgony stb.)
2018. évi programterv












jelenlegi stég engedélyeztetése folyamatban – Tresznics Károly segítségével
újabb tárgyalások polgármesterrel a csónakház előtti partszakasz lehetőségeiről pl.
sólya út, kikötő stb.
CLLD-HACS-Konzorciumi Megállapodás nyomon követése –aktív részvétel a mit és
a hogyan és a mennyit kérdésében
Város Napján aktív részvétel – halászléfőző verseny, bemutató sátor, csónakházi séta
stb.
Te-Szedd vagy saját kezdeményezésre szemétszedés
városi rendezvényeken közösségi munka
Atomfutáson, BrutálAtom sportrendezvényen frissítő pont szolgálat vállalása
saját közösségi munkák – betonoszlopokra drótháló kihúzása, fűnyírás udvaron és a
csónakház előtti területen, bozótirtás, csónakház takarítás és szezonra felkészítése,
főzőhely kialakítása – geotextília és zúzott köves borítással
nyári vízi túra – merre, mennyit és mikor
szezonzáró nap – ötletek, lehetőségek stb.

18 órakor Lojek Csaba elhagyja a termet.
Szabó Attila kéri, hogy a nyári túra időpontja ha előbb lenne meghatározva és nem a túra előtt
2-3 héttel, akkor szerinte többen vennének részt rajta.
18 óra 5 perckor megérkezik Kanczler István.
Farkasdi Sándor a szezonzáró nap is legyen előbb meghirdetve – pl. 2018. szeptember 15.
szombat. Ezt a javasolt időpontot a jelenlévők elfogadják.
Weisz Mátyás kérdezi, hogy a Duna átúszásában vállalunk-e munkát.
Koloh Tamás válaszol, hogy ez nem városi rendezvény így magunktól nem ajánlkozunk, ha
hívnak meg fogjuk hirdetni a tagjaink között.
További kérdés Weisz Mátyástól, hogy az Atomfutáson részt veszünk-e vagy sem?
Koloh Tamás válaszol, hogy csapatot régen indítottunk. Ez egy üzleti vállalkozás, tájékoztatás
szintjén midig ott voltunk. Ha érkezik az Atomfutásnál frissítő pont üzemeltetéséhez igény,
akkor természetesen hirdetjük a tagjaink között a közösségi munka lehetőséget.
Az elnök felkéri a jelenlévőket, ha nincs további hozzászólás, akkor szavazzanak a 2018. évi
programterv elfogadásáról.
3/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 21 fő igen és 1 fő tartózkodással megszavazták a 2018. év programtervet.
18 óra 15 perckor Lojek Csaba visszajött a terembe.
18 óra 15 perckor Fikó Dezső Attila elhagyta a termet.
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4. napirendi pont: CLLD – Szutor Péter elnökségi tag, Appelshoffer Regina elnökségi tag
Szutor Péter elnökségi tag elmondja, hogy a 8 db projektötletünkből egyet sem támogatott az
önkormányzat.
Az önkormányzat 800 MFt-ra pályázott, ebből 400 MFt-ot nyert meg. Az összeg felosztása
220 MFt elköltése – okos város, WiFi hot-spotok létesítése stb, 180 MFt Duna parti sétány
átépítése + rendezvényhajó.
Appelshoffer Regina hozzáteszi, hogy a LaDIK 12 másik szervezettel együtt 2018. február
13-án aláírta a Konzorciumi Együttműködési Megállapodást, mely a támogatásban részesített
projekt megvalósítására jött létre. Regina úgy gondolja, hogy ugyan egyik projektötletünket
sem támogatták, de ezzel a pozícióval, státusszal, itt vagyunk egy tárgyalási lehetőséggel,
amit nem volt célszerű kihagyni. Mivel gyorsan kellett, egy hét állt a rendelkezésre, így az
aláírás mellett döntöttünk.
Weisz Mátyás azt mondja, hogy vegyünk benne részt.
18 óra 20 perckor elhagyta a termet Virányi Tamás és Darnai Gábor.
Az elnök felkéri a jelenlévőket, ha nincs további hozzászólás, akkor szavazzanak arról, hogy a
LaDIK Egyesület maradjon benne a Konzorciumban.
4/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 20 fő igen megszavazták a Konzorciumban maradást.
5. napirendi pont: Alapszabály módosítás
Koloh Tamás elnök elővezeti, hogy a törvényi változások és egyéb okok miatt Alapszabály
módosítást kell végrehajtanunk.
Kiküldtük az 2017. december 14. Elnökségi ülésen megtárgyalt Alapszabály módosítási
változatot, amit minden tagunk időben megkapott.
Weisz Mátyás szerint fontos minden Alapszabályi pontot alaposan megtárgyalni.
18 óra 32 perckor Hamvas Sándor elhagyta a termet.
dr. Fritz Annamária tagunk azt javasolja, hogy pontról pontra haladjunk, és ahol van
észrevétel vagy hozzászólás azt tárgyaljuk meg és döntsünk.
18 óra 37 perckor Hamvas Sándor visszatért a terembe.
Koloh Tamás elnök elkezdi a javaslati pontokat felsorolni.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2. Az Egyesület székhelye: 7030 Paks, Báthori u. 25. fsz. 1.
5/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 20 fő igen megszavazták az I. Általános rendelkezések 2. pontját.
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II.
A TAGSÁGI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
1. Az egyesület tagjai lehetnek: a) természetes személyek, mint rendes tagok b) jogi
személyek, mint rendes tagok c) jogi személyek, mint támogató tagok (különleges jogállású
tag), továbbá d) tiszteletbeli tagok. Az egyesület tiszteletbeli tagjává az, az arra érdemes
személy válhat, aki kiemelkedő tevékenységével támogatja az egyesületet. E tagok jogai és
kötelezettségei eltérnek a rendes tagokétól. (különleges jogállású tag)
6/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 20 fő igen megszavazták II. A tagsági jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések
1. pontját.
5. Az Egyesület Elnöksége az Egyesület tagjairól és támogató tagjairól nyilvántartást vezet.
7/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 20 fő igen megszavazták II. A tagsági jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések
5. pontját.
6. Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve,
ha az Alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg.
8/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 20 fő igen megszavazták II. A tagsági jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések
6. pontját.
7. A rendes tagok jogai:
a) A Közgyűlésein tanácskozási, szavazati, felszólalási, véleményezési joggal részt
venni.
b) Az Egyesület különböző szerveinél, észrevételezési, véleményezési jogot
gyakorolni.
c) Az Egyesület egészének és szerveinek működésével, célkitűzéseinek és
terveinek megvalósításával, valamint a szervezet anyagi- és pénzügyi
helyzetével összefüggésben az Egyesület szerveihez, tisztségviselőihez
kérdéseket intézni, és azokra válaszokat kapni.
d) A tisztségekre történő megválaszthatóság.
e) Az Egyesület, és annak szervei tisztségére jelölni, jelöltetni, ezekre szavazni.
f) Részt venni az Egyesület tevékenységében, rendezvényein.
g) Az Egyesület szervei által megállapított feltételek mellett igénybe venni az
Egyesület szolgáltatásait és eszközeit, kedvezményes lehetőségeit.
h) az Egyesület kiskorú tagjai kizárólag csak az életkoruknak megfelelő tisztségre
választhatók;
i) jogi személy tagsági jogait kijelölt képviselője útján gyakorolhatja, a
kötelezettségek is e szerint terhelik.
9/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 13 fő igen, 1 fő nem, 6 fő tartózkodással megszavazták II. A tagsági
jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések 7. pontját.
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8. Az Egyesületi támogató tag jogai:
a) Az Egyesület rendezvényein részt venni.
b) A Közgyűlésein tanácskozási, felszólalási joggal részt venni.
10/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 20 fő igen megszavazták II. A tagsági jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések
8. pontját.
10. A rendes tag kötelezettségei:
a) az Alapszabály és a Közgyűlés által elfogadott szabályzatok betartása;
b) az Egyesület szervei által hozott határozatok végrehajtása;
c) a tagsági díj fizetése, mely a tagság feltétele, az Egyesületi vagyon megóvása;
d) az Egyesület munkájában tevékeny részvétel és/vagy lehetőség szerinti anyagi
támogatás;
e) a tagok lehetőségeikhez mérten kötelesek az Egyesület Közgyűlésén, annak
munkájában részt venni;
f) az Egyesület tagjai kötelesek az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában részt
venni, anyagi eszközeinek gyarapításában, megóvásában közreműködni, a szervezet
életében részt venni, illetve a vállalt közreműködést vagy anyagi támogatást
teljesíteni;
g) az Egyesület tagjai kötelesek az éves programtervben meghatározott társadalmi
munkát elvégezni, melyet az Egyesület vezetősége hirdet meg. Amennyiben a
társadalmi munka elvégzését a tag nem tudja vállalni (időhiány, egészségi állapot,
stb. miatt), akkor a közgyűlés által megállapított díj fejében azt megválthatja.
11/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 20 fő igen megszavazták II. A tagsági jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések
10. pontját.
13. A tagsági viszony megszűnése:
a) A tag kilépésével, melynek tényét írásban köteles az Egyesület Elnökségéhez
eljuttatni. A tag tagsági viszonyát az Elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indokolási kötelezettség nélkül megszűntetheti.
b) A tagok sorából való törléssel (a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával)
c) Fegyelmi döntés alapján kizárással, ha arra a tag alapos okot szolgáltat, különösen, ha
az Alapszabályban vagy a Közgyűlés által elfogadott szabályzatokban foglaltakat
megszegi, magatartásával akadályozza vagy lehetetlenné teszi az Egyesület
célkitűzéseinek elérését. Egyesülettel szemben fennálló kötelezettségeinek nem tesznek
eleget (tagdíjfizetés elmulasztásának esetét kivéve, ami törlést von maga után), továbbá,
akik az egyesületi tagságra az által váltak érdemtelenné, hogy egyesületi taghoz nem
méltó vagy etikátlan magatartást tanúsítottak. A tag kizárásról a Közgyűlés dönt.
d) Az Egyesület megszűnésével.
e) A tag halálával.
Abban az esetben, ha a tag tagdíjtartozását adott naptári év március 15 -ig nem teljesíti,
a Titkár 30 napos határidővel felszólítja a fizetést elmulasztó tagot, a
jogkövetkezményekre való kioktatással, a tagdíj megfizetésére. Amennyiben e
feladatának a tag 30 napos határidővel nem tesz eleget, úgy az Elnökség a tagok sorából
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törli azt a tagot, aki tagdíjának megfizetésével 1 éves késedelemben van és írásbeli
felszólítás ellenére, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül sem fizeti meg. A
tagok sorából való törlés megtörténtéről a tagot írásban értesíteni kell.
Az a tag, aki a tagok sorából tagdíjfizetés elmulasztása miatt törlésre kerül, az ismételt
tagfelvételi kérelmét követően 2 teljes naptári évig támogató tagként kerül
nyilvántartásra, csak utána kezdeményezheti a rendes taggá történő nyilvánítását az
Elnökségnél.
Fegyelmi eljárás lefolytatása az alábbiak szerint történik:
Amennyiben valamely tag ellen fegyelmi eljárás alapjául szolgáló tény, körülmény derül ki, a
Fegyelmi Bizottság a konkrét tényállás megjelölésével fegyelmi tárgyalásra idézi a tagot. A
Fegyelmi Bizottság az ülésen dönt a fegyelmi ügyről. A Fegyelmi Bizottság a kizárásról szóló
Fegyelmi eljárás eredményét tartalmazó dokumentumot a tárgyalást követő 3 napon belül
kézbesíti az Elnökségnek, ami a kézhezvételtől számítolt 60 napon belül a Közgyűlést
összehívja. A Közgyűlés dönt a tag kizárásával kapcsolatban.
Az a tag, aki közgyűlési határozattal fegyelmi eljárás keretében a tagok sorából
kizárásra kerül, 5 évig nem kezdeményezheti tagfelvételi kérelmét, vagy annak
kezdeményezése esetén elutasításra kerül a kérelme.
12/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 20 fő igen megszavazták II. A tagsági jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések
13. pontját.
14. Nyilvánosság érvényesülése az Egyesület tevékenységében
Az Egyesület Elnökével ill. Titkárával előzetesen egyeztetett időpontban bárki
betekinthet az Egyesület összes iratába – ideértve: a Közgyűlés és az Elnökség
határozatait, az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokat és a
közhasznúsági jelentést (közte: az éves beszámolót) is – és az iratokról saját költségére
másolatot készíthet, ill. az Egyesület Elnökétől ill. Titkárától egyéb szükséges
felvilágosítást kérhet.
Az Egyesület köteles az érintetteket a Közgyűlés és az Elnökség határozatairól a
határozat meghozatalát követő 30 napon belül írásban (e-mailben vagy postai úton)
értesíteni, valamint meg kell jelentetnie az Egyesület honlapján.
Az Egyesület köteles a Közgyűlés és az Elnökség határozatait az Egyesület honlapján –
biztosítva bárki számára a közzétett adatok teljes körű, folyamatos és határidő nélküli
megismerésének lehetőségét – közzétenni.
Az Egyesület köteles a működésével, szolgáltatásai igénybe vétele módjával kapcsolatos
információkat, valamint az éves beszámolót az Egyesület honlapján – biztosítva bárki
számára a közzétett adatok teljes körű, folyamatos és határidő nélküli elérésének
lehetőségét – közzétenni.
A Közgyűlés köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet is jóváhagyni. A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet az Egyesület
Elnöke a tárgyévet követő évben május 31-ig az a mindenkori illetékes hatóság részére
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megküldeni köteles, illetve legkésőbb június jó 30. napjáig az Egyesület honlapján
közzétenni köteles. Az éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet bárki
megtekintheti, illetőleg arról saját költségére másolatot készíthet
A más jogszabályok által a gazdálkodás és működés nyilvánosságát előíró vagy elősegítő
rendelkezések megfelelően irányadóak.
A fentiekben részletezett kötelezettségek teljesítéséért az Egyesület Elnöke a felelős, a
feladatok végrehajtásában a Titkár közreműködik.
13/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 16 fő igen, 3 fő nem és 1 fő tartózkodással megszavazták II. A tagsági
jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések 14. pontját.
19 óra 5 perckor Appelshoffer János és Molnár István elhagyta a termet
III.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
Az Egyesület szervei és tisztségviselői
1. Az Egyesület állandó szervei:
A. - Közgyűlés
B. - Elnökség
C. – Ellenőrző Bizottság
D. – Fegyelmi Bizottság
2. Az Egyesület tisztségviselői:
A. - Elnök
B. - Titkár
Az Elnökség tagjai:
A.- Elnök
B.- Titkár
C.- 3 elnökségi tag
1. Közgyűlés
a. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A
Közgyűlést az Egyesület Elnöke vezeti.
b. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. Az
összehívásra az Elnök jogosult. A meghívót a tagok részére a Közgyűlés napját
megelőzően 10 nappal kell kézbesíteni. A meghívónak tartalmaznia kell a Közgyűlés
idejét, napirendjét, és helyét. A tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével
kezdeményezheti az Elnöknél a Közgyűlés összehívását. A Közgyűlés ülései
nyilvánosak, azon bármely természetes személy részt vehet. Az ülés rendjének be nem
tartása esetén azonban az Egyesület Elnöke a természetes személyt kiutasítja.
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c. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni ha:
- az Elnökség határozata szerint szükséges;
- a tagok harmada az ok és a cél megjelölésével kezdeményezte az Elnöknél a
Közgyűlés összehívását;
- az ellenőrző bizottság indítványozza (Az Elnök 15 napon belül köteles
intézkedni a Közgyűlés összehívásáról, ha azt a felügyelő szerv
indítványozza);
- törvényszék döntése alapján.
d. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50%-a plusz 1 fő legalább jelen van.
Határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés másodszori összehívása során,
meghívóban szereplő kezdési időpontját követően 30 perccel, az eredeti napirenden
szereplő kérdésekben, a Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül akkor
határozatképes, ha erről a rendelkezésről a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatták.
e. A határozathozatal módja: a Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, amelyre a jogszabály, ill. az alapszabály
minősített többséget ír elő. A tagok személyesen gyakorolják szavazati jogukat.
f. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Egyesület megalakulásának, feloszlásának valamint más Egyesülettel való
b) egyesülésének kimondása;
c) az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság tevékenységéről
szóló beszámoló megtárgyalása és jóváhagyása;
d) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
e) az Egyesület közhasznú jelentésének elfogadása;
f) az Elnökség tagjainak, az Ellenőrző és Fegyelmi Bizottság tagjainak, valamint az
Egyesület tisztségviselőinek öt évre történő megválasztása, visszahívása;
g) a gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása;
h) A Közgyűlés köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági mellékletet is jóváhagyni. A beszámolót és a közhasznúsági
mellékletet az Egyesület Elnöke a tárgyévet követő évben május 31-ig az a
mindenkori illetékes hatóság részére megküldeni köteles, illetve legkésőbb június
jó 30. napjáig az Egyesület honlapján közzétenni köteles. Az éves beszámolót és
közhasznúsági mellékletet bárki megtekintheti, illetőleg arról saját költségére
másolatot készíthet;
i) az Egyesület költségvetésének megállapítása;
j) tagdíj összegének és fizetési módjának meghatározása;
k) a tagdíj fizetése alóli mentesség megállapítása;
l) döntés tag kizárásáról
m) az ellenőrző szervnek törvénysértő vagy Alapszabályba ütköző határozatának
megsemmisítése, megváltoztatása;
n) döntés mindazokban az ügyekben, melyeket jogszabály, vagy az Alapszabály
kizárólagos hatáskörbe utal, illetve a döntést magának fenntartotta.
g. Minősített többség szükséges, ami a szavazatok 2/3 részét jelenti:
 az alapszabály elfogadásához és módosításához;
 a fegyelmi határozat elbírálásához;
 az Egyesület megszűnése és más Egyesülettel történő egyesülése kimondásához.
h. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója, (Ectv. 2§ 17. pont) a határozat alapján
 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
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i.

j.

k.
l.

 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet célszerinti juttatásai
keretében, ha bárki által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a
létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatás.
Az Elnök köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Közgyűlés
döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
aránya kiderül.
Az Egyesület köteles az érintetteket a Közgyűlés és az Elnökség határozatairól a
határozat meghozatalát követő 30 napon belül írásban (e-mailben vagy postai úton)
értesíteni, valamint meg kell jelentetnie az Egyesület honlapján..
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az Elnök, a Titkár (akadályoztatása
esetén valamely elnökségi tag), valamint a Közgyűlés által választott két hitelesítő ír alá.
A Közgyűlésen az Egyesület Elnöke vagy az általa felkért elnökségi tag beszámol az
előző Közgyűlés óta tett intézkedésekről, a hozott határozatok végrehajtásáról, tagság
személyi változásairól.

14/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők a következők szerint szavaztak a III. Az Egyesület szervezete 1/c pontjáról.
5 fő igennel szavazott, hogy Rendkívüli Közgyűlés összehívására a tagok 50%-a szükséges és
12 fő igennel szavazott, hogy Rendkívüli Közgyűlés összehívására a tagok 1/3-a szükséges.
Egy fő tartózkodott.
Távszavazással kapcsolatban Vida Zoltán elmondja, hogy az Elnökség továbbra sem
támogatja a távszavazást.
dr. Fritz Annamária elmondja, hogy a Ptk. megengedi a megbízott útján való szavazást.
Szutor Péter is megerősíti ezt a jogszabályi hivatkozást.
Weisz Pál elmondja, hogy a távszavazás helyett legyen inkább megbízott útján lehetőség a
távollévő tagnak szavazni.
15/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 17 fő igen, 1 fő tartózkodással megszavazták III. Az Egyesület szervezete 1.
pontját.
19 óra 25 perckor Adorján Csaba elhagyta a termet.
2. Elnökség
1. Az Elnökség a Közgyűlés által 5 évre választott - általa visszahívható - Elnökből, Titkárból
és 3 elnökségi tagból áll.
2. Az Elnökség az Egyesület végrehajtó, ügyintéző és képviselő szerve. Gondoskodik a
Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az Alapszabályban meghatározott feladatok
megvalósításáról. Az Elnökség a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási
kötelezettséggel.
3. Az Elnökség hatáskörébe tartozik különösen:
a.) két Közgyűlés közötti időben az egyesületi munka vezetése;
b.) az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása;
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az Egyesületben mutatkozó feladatok végzésére alkalmas személy megbízása;
az Egyesület költségvetésének kidolgozása, az éves gazdasági beszámoló elkészítése;
az Egyesület vagyonának kezelése;
az Egyesület anyagi forrásainak bővítése (pályázatot készít és ad be);
az Elnökség tagjának felfüggesztése fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén, döntés - a
kizárást kivéve - az egyesületi tag törléséről;
h.) a Közgyűlés elé terjesztendő kérdések, javaslatok megvitatása, a Közgyűlés határozatai
végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése, a tisztségviselők beszámoltatása;
i.) nyilvántartás vezetése a tagokról;
j.) döntés olyan ügyekben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Két
Közgyűlés közötti időben született döntéseiről, intézkedéseiről, munkájáról a
következő Közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni;
k.) az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések, közhasznú
társasággal kapcsolatos döntések) és illető jogok vállalásáról - beszámolási
kötelezettség mellett – dönteni;
l.) döntés a rendes tagok felvételéről, támogató tag rendes taggá történő felvételéről;
m.) a társadalmi munka megállapítása.
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)

4. Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze és vezeti. Az Elnökségi ülést szükség szerint,
de legalább negyedévenként össze kell hívni. Az Elnökségi ülés időpontját és
napirendjét az Elnökség tagjaival írásban, postai vagy távközlő-rendszer útján, 10
nappal az ülés előtt közölni kell. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon jelenléti
joggal az egyesületi tagok részt vehetnek illetve bármely döntésben érdekelt egyéb
személyt, szervet az ülésre külön is meg lehet hívni. Az Elnökség akkor
határozatképes, ha azon legalább 3 tagja jelen van. Az Elnökség határozatait elsősorban
személyesen, szóban történő szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A kötelezően
előírtakon túli Elnökségi ülések elektronikus levelező rendszeren keresztül is
lebonyolíthatóak. Ebben az esetben az Elnökségi tagok számára a tervezet kézhezvételétől
számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat
megküldjék. A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot
megküldenek, amennyi szavazati jog a határozatképességéhez szükséges lenne ülés
tartása esetén. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül
- ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított három napon belül - az Elnök megállapítja a szavazás
eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja
a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az
utolsó szavazat beérkezésének napja.
5. Határozatképtelenség esetén a megismételt Elnökségi ülés határozatképességére az előző
pontban leírtak az irányadóak.
6. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója, (Ectv. 2§ 17. pont) a határozat alapján
 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet célszerinti juttatásai keretében, ha
bárki által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak
megfelelő célszerinti juttatás.
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7. Az Elnökség és Közgyűlés köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről,
amelyből döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők aránya kiderül.
8. Az Elnökség döntéseire a jelen szabályzatban rögzített közlés, nyilvánosságra hozatal módja, iratokba való betekintés rendje szabályait értelemszerűen
alkalmazni kell.
9. A döntésekről, határozatokról jegyzőkönyv készül, melyet a jegyzőkönyvvezető,
az Elnök és az Elnökség egy másik tagja ír alá.
Weisz Mátyás véleménye szerint az Elnökségnek 7 vagy 9 főből kellene állnia, de
semmiképpen nem 5 főből.
Koloh Tamás elmondja, hogy az Elnökség ezzel kapcsolatban azon a véleményen van, hogy
az 5 főnél több tag nem könnyítené a munkát, hanem inkább nehezítené.
Weisz Pali véleménye szerint, ha sok a munka hívjunk meg aspiránsokat (értsd: jelölteket).
Ha nincs önként jelentkező, akkor erről nincs értelme tovább vitatkozni.
Az elnök feltesz szavazásra hogy ki az, aki arra szavaz, hogy az Elnökség létszáma továbbra
is 5 fő legyen.
16/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 13 fő igen, 2 fő nem és 2 fő tartózkodással megszavazták, hogy az Elnökség
létszáma továbbra is 5 fő legyen.
17/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 17 fő igennel megszavazták III. Az Egyesület szervezete 2. pontját.
3. Ellenőrző Bizottság (EB)
a. Az Egyesület EB-a a Közgyűlés által öt évre választott három tagból áll a Közgyűlésnek
tartozik felelősséggel, általa visszahívható, és annak beszámolni tartozik. Az Ellenőrző
Bizottság saját tagjai közül titkos szavazással elnököt választ.
b. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság Elnöke vagy tagja:
 a vezetőszerv Elnöke vagy tagja;
 a Fegyelmi Bizottság tagja;
 az Egyesület gazdasági feladatait ellátó szakember;
 az Egyesülettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a
jogszabály másképpen nem rendelkezik;
 az Egyesület célszerinti juttatásában részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott alapszabálynak megfelelő
célszerinti juttatás-, illetve
 a jelen pont első, harmadik és negyedik bekezdésében meghatalmazott
személyek hozzátartozója.
c. Az EB évente legalább egy alkalommal ülésezik, működésére az Elnökség
működésének szabályait kell megfelelően alkalmazni. Feladata az Egyesület, annak

14

szervei és tisztségviselői működése törvényességének, alapszabályszerűségének,
vagyonkezelésének, a tagsági díj fizetésének, valamint vagyonkezelésének ellenőrzése. E
körben ellenőrzi az Egyesület költségvetésének végrehajtását, a pénz és vagyonkezelését,
a bizonylati fegyelmet, a zárszámadást és az alapul szolgáló okmányokat is. Ennek során
a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület esetleges munkavállalóitól, pedig
tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe,
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
Az EB tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt a vezetőség ülésein, illetve részt
vesznek, ha jogszabály vagy az Alapszabály ezt előírja, betekinthetnek az Egyesület
irataiba, tájékoztatást kérhetnek az elnökségi tagoktól. Az Ellenőrző Bizottság köteles az
intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni,
ha arról szerez tudomást, hogy
 a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszűntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult vezetőszerv intézkedését teszi szükségessé;
 vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
d. Az EB hiányosság észlelése esetén annak súlyához mérten:
- felhívja a tisztségviselőt a helyes eljárásra;
- felhívja az Elnökséget állásfoglalásra és a hiba kijavítására;
- rendkívüli Közgyűlés összehívását indítványozza;
- indítványozza a tisztségviselő visszahívását, illetőleg ellene fegyelmi eljárás
megindítását;
- hatósági intézkedés megfontolása érdekében megkeresi az Egyesület tekintetében a
törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészséget;
e. Az intézkedésre jogosult vezető szervet az ellenőrző szerv indítványára - annak
megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte esetén a vezető szerv összehívására az ellenőrző szerv is jogosult.
f. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző szerv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
g. Az EB tevékenységéről jelentést tesz a Közgyűlésnek.
18/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 17 fő igennel megszavazták III. Az Egyesület szervezete 3. pontját
4. Fegyelmi Bizottság
a. A Fegyelmi Bizottság a Közgyűlés által öt évre választott háromfős testület, amely a
Közgyűlésnek tartozik felelősséggel, általa visszahívható, és annak beszámolni tartozik. A
Fegyelmi Bizottság saját tagjai közül titkos szavazással elnököt választ.
b. Fegyelmi Bizottság két tagja és Elnöke az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek.
c. A Fegyelemi Bizottság feladata a fegyelmi szabályzat alapján, a fegyelmi eljárás
lefolytatása. A fegyelmi határozat ellen a Közgyűléshez fellebbezésnek van helye.
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d. A Fegyelmi Bizottság Elnöke és tagjai az Egyesület irataiba betekinthetnek és az
Elnökségtől információkat kérhetnek.
19/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 17 fő igennel megszavazták III. Az Egyesület szervezete 4. pontját
IV.
AZ EGYESÜLET JOGKÉPESSÉGE ÉS KÉPVISELETE
2. Az Elnök
Az Elnök az Elnökség által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással legfeljebb 5 év
időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre
önállóan jogosult vezetője.
Az Elnök hatásköre és feladatai:
 az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése;
 az Elnökség megfelelő irányítása, a feladatok kiosztása és végrehajtásuk
ellenőrzése;
 a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett;
 a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása;
 az Elnökségi ülések előkészítése és levezetése, Közgyűlések levezetése;
 az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok,
illetőleg törvényszék előtt;
 az Egyesület Közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan
nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya
megállapítható;
 éves beszámoló tervezetének készítése;
 rendelkezés a bankszámla felett;
 felelős az Egyesület törvényes és az Alapszabály szerinti működéséért;
 utalványozási jogot gyakorol;
 gondoskodik az Egyesület forrásainak növeléséről, vagyonának
gyarapításáról;
 irányítja az Egyesület tevékenységét, gondoskodik a működéshez
szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről;
 kivizsgálja a beérkezett panaszokat, bejelentéseket.
Koloh Tamás elnök szerint az Elnökség úgy tud harmonikusan együtt dolgozni, ha az Elnököt
az Elnökség tagjai maguk közül válasszák és nem a Közgyűlés.
Weisz Pál támogatja Koloh Tamás véleményét, mely szerint az Elnököt az elnökségi tagok
közül lehessen választani és ne a Közgyűlés válassza.
20/2018. számú közgyűlési határozat:
Koloh Tamás 2 verziót tesz fel szavazásra.
1 verzió: az Elnököt az elnökség válassza – 15 fő igen, 1 nem és 1 tartózkodás
2. verzió: az Elnököt a Közgyűlés válassza – 16 fő nem, 1 igen
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21/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 15 fő igen, 1 fő nem és 1 fő tartózkodással megszavazták a IV. Az Egyesület
jogképessége és képviselete 2. pontját.
3.

A Titkár

A Titkár az Elnökség által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással legfeljebb 5 év
időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre
önállóan jogosult vezetője.
A Titkár hatásköre és feladatai:
-

-

-




biztosítja az Egyesületen belül az információáramlást,
elkészíti az Elnökségi ülésekről és a Közgyűlésekről - az ülést követő
legkésőbb 15 napon belül - a jegyzőkönyvet, amelyet véleményezés
céljából megküld az érintetteknek. A véleményezésre nyitva álló határidő a
jegyzőkönyv megérkezésétől számított 5 nap. A véleményezési határidő
lejártát követően 5 napon belül a jegyzőkönyvet véglegesíti, majd 5 napon
belül írásban (e-mailben vagy postai úton) el kell juttatnia az érintettek
részére, valamint meg kell jelentetnie az Egyesület honlapján,
nyilvántartja a határozatokat, amelyből a Közgyűlés és az Elnökség
döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók
és ellenzők aránya megállapítható,
intézkedik az Egyesület működése során keletkezett iratokba való
betekintés lehetővé tételéről előre egyeztetett időpontban betekintést
kérővel egyeztetett helyszínen az Elnök jelzése alapján,
közli az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel a Közgyűlés és
az Elnökség határozatait,
tájékoztatást ad az Egyesület beszámolóinak közzétételeiről a szervezet
internetes honlapján,
ellenőrzi az egyes kifizetéseket és átveszi a befizetéseket az Egyesület
nevében,
az Elnök akadályoztatása esetén helyettesíti,
előkészíti a Közgyűlés és Elnökségi üléseket,
gondoskodik a határozatok kihirdetéséről, érintettekkel való közléséről,
segíti az Elnök munkáját,
ellát minden olyan feladatot, amivel Közgyűlés, Elnökség, Elnök megbízza.
az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a Közgyűlés elé terjeszti

22/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 17 fő igen megszavazták a IV. Az Egyesület jogképessége és képviselete 3.
pontját.
V.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
1. Az Egyesület bevételei:
a.) az Egyesület tagjai által fizetett tagdíjak,
b.) jogi-, és természetes személyek felajánlásai, hozzájárulásai;
c.) az Egyesület gazdálkodási - vállalkozási tevékenységének eredménye (Az Egyesület
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d.)

e.)
f.)
g.)

vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem
osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.);
különböző pénzalapokból, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól
közhasznú céljára vagy a működési költségek fedezésére kapott támogatás illetve
adomány, vagy alapítványokból pályázat útján nyert támogatás; közhasznú
tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
egyéb célszerinti tevékenység folytatásából származó bevétel,
az Egyesület eszközeinek befektetéseiből származó bevétel,
a működés egyéb bevételei.

2. A tagdíj, hozzájárulás mértéke évi 9.000,-Ft. A tagok az éves tagdíjat minden tárgyév
március hó 15. napjáig kötelesek befizetni az adott év vonatkozásában az Egyesület
bankszámlájára átutalással vagy a házi pénztárba történő befizetéssel.
3. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
4. Az Egyesület éves költségvetés alapján dolgozik.
5. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok az Egyesület kötelezettségeiért a
tagdíj befizetéséig vállalnak felelősséget, saját vagyonukkal nem felelnek.
6. A Ptk. 3:85.§ (1) bekezdése értelmében az Egyesület megszűnése esetén a fennmaradó
vagyont a Közgyűlés határozata alapján a Paksi Duna-partért Közalapítvány részére adja
át.
23/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 17 fő igen megszavazták a V. Az Egyesület gazdálkodása 1. pontját.
Kanczler István szerint a tagdíj 9.000,-Ft-ra emelése teljesen reális, ő már most ki is tudja
fizetni.
Lojek Csaba szerint, ha már emelünk, legyen 10.000,-Ft.
Weisz Pál szerint a tagdíj ne emelkedjen, a tárolást emeljük.
Szutor Péter szerint a tárolást is abban a mértékben emeljük, mint a tagdíj mértékét emeltük..
24/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 13 fő igen, 4 fő nem megszavazták az V. Az Egyesület gazdálkodása 2. pontját.
25/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 17 fő igen megszavazták a V. Az Egyesület gazdálkodása 3. pontját.
VII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Az alapszabályba nem foglalt kérdésekben az 1989. évi II. törvény alapján létrehozott
és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az Ectv. és a 2013. évi
V. törvény (Ptk.) szabályai és annak módosítása (2016. évi LXXVII. törvény) az
irányadóak.
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26/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 17 fő igen megszavazták a VII. Záró rendelkezések 1. pontját.
2. Az alapszabályt az Egyesület Pakson, 2009. november hó 9. napján megtartott alakuló
Közgyűlése elfogadta, Pakson 2009. december 18. napján a 2/2009 (XII.18.) sz.
Határozatával, 2014. június 30. napján a 6/2014 (VI.30.) sz. Határozatával, 2014.
szeptember 23. napján a 8/2014 (IX.23.) Határozatával, majd 27/2018 (III.1) számú
Határozatával az Egyesület Közgyűlése módosította, egységes szerkezetbe foglalta és
elfogadta.
27/2018. számú közgyűlési határozat:
Az 5. napirendi pontot, a megtárgyalt és módosult Alapszabály pontjait és változtatásait 17 fő
igen megszavazták.
28/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 17 fő igen megszavazták a VII. Záró rendelkezések 2. pontját.
6. napirendi pont: SZMSZ elfogadása
Lojek Csaba azt javasolja, hogy az SZMSZ-t klónozzuk az Alapszabály alapján
Appelshoffer Regina elmondja, hogy ezt nagyjából ő is így gondolta és ezért van nagyon sok
átfedés.
Csónakház használata tag számára csak évente 1* legyen lehetséges díjmentesen, 2-ik
alkalommal már fizessen érte.
Farkasdi Sándor javaslata, hogy amikor rendezvény van (pl. Város Napja) akkor ne lehessen
igénybe venni a Csónakházat.
20 óra 5 perckor Hamvas Sándor elhagyta a termet.
Weisz Mátyás hozzászólása, hogy ne Jelölő Bizottság legyen, helyette legyen inkább
Választási Bizottság. Aki nem csak a jelöléseket, de magát a választást is levezényli.
Koloh Tamás javasolja, hogy mivel a termet el kell hagynunk 20 óra 15 perckor, így az
SZMSZ-t most nem tudjuk elfogadni, de még tárgyalni sem, így egy későbbi Közgyűlésen
újra napirendre vesszük.
29/2018. számú közgyűlési határozat:
A jelenlévők 16 fő igen megszavazták, hogy az SZMSZ egy későbbi közgyűlésen újra legyen
tárgyalva.
7. napirendi pont: Egyebek
Egyebek napirendi pontban nincs megtárgyalandó, így Koloh Tamás elnök a közgyűlést 20
óra 20 perckor bezárja.
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Paks, 2018. március 1.

A közgyűlés jegyzőkönyvét a megválasztott jegyzőkönyv hitelesítők, aláírásukkal hitelesítik.

