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A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület Alapszabálya

az Egyesület Közgyűlése által 2017. július 25. napján elfogadott módosítással egységes szerkezetbe
foglalva azzal, hogy a módosítás szövege – a főcímek kivételével - vastagon szedett szöveg.
I.
Preambulum
A Mecsekvidék Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület (továbbiakban: Egyesület) magyar
természetes személyek, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, jogi személyek és önkormányzatok
által önkéntesen létrehozott, saját belső önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező,
politikailag és világnézetileg semleges társadalmi szervezet, amely önálló jogi személyként működik
és a jelen Alapszabályban meghatározott cél érdekében szervezi tagsága tevékenységét. Az Egyesület
kapcsolatot keres és tart fenn más, magyar és külföldi regionális és kistérségi fejlesztésre szerveződött
szervezetekkel és csatlakozhat az ilyen szervezeteket tömörítő magyar és nemzetközi szövetségekhez.
1. §
Általános rendelkezések
A jelen alapszabályt a tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény-, az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény szabályai alapján módosították.
(1)
(2)
(3)
(3) a)
(4)

Az Egyesület teljes neve: Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület
Az Egyesület rövidített neve: Mecsekvidék Egyesület
Az Egyesület székhelye: 7621 Pécs, Rákóczi út 1.
Az egyesület fióktelepe: 7677 Orfű, Széchenyi tér 1.
Az Egyesület jogi személy.
2. §
Az Egyesület célja, tevékenységei

(1) Az Egyesület célja:
A 11/2012. ( II.29.) KIM rendelet 40. számú mellékletére figyelemmel
1.1.
kulturális és információs, kommunikációs tevékenység
1.3.
sporttevékenység,
1.4.
szabadidős és hobbitevékenység,
1.5
oktatási tevékenység
1.8.
szociális tevékenység
1.10. környezetvédelmi tevékenység
1.11. településfejlesztési tevékenység
1.16. nemzetközi tevékenység
1.19. egyéb tevékenység:
- A vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek
nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem
mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások
javítása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi
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hozzáférést, és a vidéki területeket vonzóbbá tévő beruházások végrehajtása révén a
gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák
visszafordítása érdekében.
- Vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések
bevezetése.
- A szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések
közötti területi koherencia és szinergia megerősítése a helyi stratégiákon keresztül.
- euroatlanti integráció elősegítése.

(2) Törölve
(3) Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.
(4) Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összegfüggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult.
3. §
Az Egyesület tagjai
(1) Az Egyesületnek rendes-, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek.
(2)
a) Korlátozásmentesen az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes és jogi
személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki nyilatkozik belépési
szándékáról, egyetért az Egyesület céljaival, elfogadja az alapszabályt, és vállalja az abban foglalt – a
tagot terhelő – kötelezettségek teljesítését.
b) Pártoló tag az a magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet lehet, aki/amely az egyesület célkitűzéseit elfogadja, azok megvalósítását anyagi
eszközökkel és szakmai munkájával támogatja, azonban az egyesületben tagként nem kíván részt
venni.
c) Tiszteletbeli tag az a közéleti, társadalmi tevékenységével kitűnt bármely természetes,
vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet aki/amely kimagasló
tevékenységével az egyesület célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását eredményesen segítette,
szakmailag és erkölcsileg támogatta.
(3) Az egyesületi rendes- és pártoló tagság az alapítást követően a belépési kérelemnek az Elnökség
általi elfogadásával keletkezik. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló
adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli és őrzi.
A tiszteletbeli tagot az Elnökség javaslatára a Közgyűlés választja meg. A tiszteletbeli tag tagsági
viszonya a Közgyűlés általi megválasztásával jön létre, feltéve, hogy az a tiszteletbeli tagságot
elfogadja. A tiszteletbeli tag megválasztásáról az Elnökség írásban értesíti a megválasztott személyt és
egyben kéri elfogadó nyilatkozatát.
(4) hatályon kívül
(5) A rendes tag jogai:
a) Az Egyesület természetes személy tagja választhat és az Egyesület bármely tisztségére
megválasztható, amennyiben nem esik a jogszabályban megfogalmazott korlátozások hatálya
alá azzal, hogy a 18 év alatti tagok csak az életkori sajátosságaiknak megfelelő, teljes
cselekvőképességet nem igénylő tisztségre választhatók.
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b) Személyesen részt vehet az Egyesület Közgyűlésének munkájában, egyéb ülésein,
rendezvényein. Felszólalhat, szavazati jogával élhet.
c) Javaslatokat, indítványokat tehet, kezdeményezhet.
d) Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.
- Alanyi jogon látogathatja az Egyesület rendezvényei
- Kérvényezheti az Egyesület fenntartásában működő intézmény szolgáltatásainak
kedvezményes igénybevételét.
- A közgyűlés döntése alapján az Egyesület céljait szolgáló továbbképzésen részt vehet.
e) Jogosult betekinteni az Egyesület irataiba a következők betartásával:
- az egyesület működésével kapcsolatos iratokba az Elnökkel történő egyeztetést követően
betekinthet;
- a betekintést kérő kötelezettséget vállal mások személyiségi jogainak tiszteletben tartására
és a törvényes működés tekintetében az Egyesület ügyeiben a titoktartásra;
- az iratok az Egyesület székhelyén tekinthetők meg az Elnök vagy megbízottja
jelenlétében;
- a személyiségi jogokat és az egyesület gazdasági érdekeit nem sértő iratokról az Elnök
engedélyével másolat készíthető.
(6) A rendes tag kötelezettségei:
a) Az Egyesület céljainak megvalósításában való aktív közreműködés.
b) az egyesület Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Közgyűlés és az
elnökség által hozott határozatok betartása,
c) A tagdíj rendszeres befizetése.
d) Az Egyesületet erkölcsi támogatása, a kívülállók tájékoztatása annak feladatáról,
jellegéről.
e) A tag nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását.
(7) A pártoló tag jogai:
a) Tanácskozási joggal való részvétel az Egyesület Közgyűlésein és rendezvényein.
b) Javaslattétel az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására
b) Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele.
(8) A pártoló tag kötelezettségei:
a) az egyesület Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Közgyűlés és az
Elnökség által hozott határozatok betartása,
b) a Közgyűlés által a rendes tagokra megállapított tagdíj 50 %-nak megfelelő összeg pártoló
tagsági díj befizetése.
c) Törölve
d) A pártoló tag nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását.
(9) A tiszteletbeli tag jogai:
a) részvétel az Egyesület Közgyűlésein és rendezvényein.
b) a közgyűlésen javaslatot tehet és véleményt nyilváníthat az egyesület működésével
kapcsolatosan,
c) javaslatot tehet az egyesületet érintő kérdések megtárgyalására
(10) A tiszteletbeli tag kötelességei:
a) az egyesület Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Közgyűlés által hozott
határozatok tiszteletben tartása,
b) Az Egyesületet erkölcsi támogatása, a kívülállók tájékoztatása annak feladatáról,
jellegéről.

5
c) A tiszteletbeli tag nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását.
4. §
A tagsági viszony megszűnése
(1) Az egyesületi tagság megszűnésének esetei:
a) a tag kilépése
b) törölve
c) a tag kizárása
d) természetes személy halála
e) jogi személy jogutód nélküli megszűnése

(2)

a) Az egyesületi rendes tag az Egyesületből az elnökségnek címzett írásbeli bejelentéssel
bármikor kiléphet.
b) Az egyesületi pártoló tag az Egyesületből az elnökségnek címzett írásbeli
bejelentéssel
bármikor kiléphet.
c) A tiszteletbeli tag az Egyesületből az elnökségnek címzett írásbeli bejelentéssel
bármikor kiléphet.

Törölve
A tagsági viszony a bejelentés egyesület általi átvételének napján szűnik meg.
(3.1)

a) Az Elnökség határozattal kizárhatja az egyesületből azt a rendes tagot, aki az
Egyesülethez méltatlan magatartásával sérti, vagy veszélyezteti az Egyesület céljainak
megvalósítását, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít, vagy az Egyesület hátrányos
közvéleményi megítélését eredményező tevékenységet folytat vagy magatartást tanúsít.
Kizárható továbbá az a rendes tag, aki önként vállalt kötelezettségét nem teljesíti és ezzel az
Egyesületnek kárt okoz, valamint, ha az Egyesület elnökének írásbeli meghatalmazása és
megbízása nélkül az Egyesület képviseletében eljár vagy jognyilatkozatot tesz, továbbá az,
aki a tagdíj fizetési kötelezettségét elmulasztja.
b) Az Elnökség határozattal kizárhatja az egyesületből azt a pártoló tagot, aki az
Egyesülethez méltatlan magatartásával sérti, vagy veszélyezteti az Egyesület céljainak
megvalósítását, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít, vagy az Egyesület hátrányos
közvéleményi megítélését eredményező tevékenységet folytat vagy magatartást tanúsít.
Kizárható továbbá az a pártoló tag, aki önként vállalt kötelezettségét nem teljesíti és ezzel az
Egyesületnek kárt okoz, valamint, ha az Egyesület elnökének írásbeli meghatalmazása és
megbízása nélkül az Egyesület képviseletében eljár vagy jognyilatkozatot tesz, továbbá azt,
aki a pártoló tagsági díj fizetési kötelezettségét elmulasztja.
c) Az Elnökség határozattal kizárhatja az egyesületből azt a tiszteletbeli tagot, aki az
Egyesülethez méltatlan magatartásával sérti, vagy veszélyezteti az Egyesület céljainak
megvalósítását, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít, vagy az Egyesület hátrányos
közvéleményi megítélését eredményező tevékenységet folytat vagy magatartást tanúsít.
Kizárható továbbá az a tiszteletbeli tag, az Egyesület elnökének írásbeli meghatalmazása és
megbízása nélkül az Egyesület képviseletében eljár vagy jognyilatkozatot tesz.

(3.2) Mindhárom tagtípus esetén
a) Az Elnökség a kizárást kimondó döntés meghozatala előtt, minden esetben
elnökségi ülés keretében meghallgatja az érintett tagot, más személyeket és egyéb
információkat szerezhet be. A meghallgatáson elhangzottakat jegyzőkönyvbe kell foglalni.
b) Az Elnökség a kizárás jogát a kizárásra okot adó cselekmény elkövetéséről történt
tudomásszerzéstől számított három hónapon belül gyakorolhatja. Az elnökség részéről történt

6
tudomásszerzésnek azt az időpontot kell tekinteni, amikor a tag kizárását tárgyaló első
Elnökségi ülés megtartásra kerül.
c) A kizárást megalapozó cselekmény elkövetését követő két éven túl sincs helye a
kizárásnak, függetlenül attól, hogy az elnökség a kizárásra okot adó cselekmény elkövetéséről
mikor szerzett tudomást.
d) Az Elnökség a kizárásról szóló határozatát a döntés meghozatalától számított
8
napon belül közli az érintett taggal, aki a kézhezvételtől számított 15 napon belül a
közgyűléshez címzett, de az elnökséghez benyújtott fellebbezéssel élhet. Amennyiben a
Közgyűlés az elnökség kizáró határozatát helybenhagyja, úgy a tag e határozat
kézhezvételétől számított 30 napon belül a határozattal szemben, annak Alapszabály sértő
vagy törvénysértő volta esetén keresetet nyújthat be az illetékes bírósághoz.
e) a tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell
ellátni. Az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat és a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizárást kimondó
határozatot postai úton történő megküldéssel kell közölni.
(3.3)

Rendes- és pártoló tag esetén
A tagdíj/pártoló tagsági díj fizetési kötelezettség elmulasztása esetén a tag kizárására akkor
kerülhet sor, ha a tag a tagdíjat/vagyoni hozzájárulást az esedékességet követően
az
Elnökség írásban, igazolható módon küldött felszólítása ellenére a felszólítás
kézhezvételétől számított 30 napon belül sem fizeti meg.

(4)

a) Törölve
b) Törölve
c) Törölve
5. §
Az Egyesület szervezete

(1) Az Egyesület szervei:
- Közgyűlés
- Elnökség
- Felügyelő bizottság
(2) Az Egyesület egyéb egységei:
- Munkaszervezet / az Egyesület adminisztrációját a látja el /
- Tagozatok ( civil-, köz- és üzleti szféra)

6. §
A Közgyűlés
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.
a) Az Egyesület általános hatáskörű legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló
Közgyűlés, amelynek minden kérdésben döntési joga van.
b) A Közgyűlés döntés előkészítő munkáját tagozatokba tömörülve végzi, a tagozatok közötti
arányok megtartásával azzal, hogy a tagság egyik szférában sem haladhatja meg 49 %-ot.
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(2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály elfogadása, módosítása;
b) az SZMSZ elfogadása, módosítása;
c) az Egyesület megszűnésének, szétválásának vagy más egyesülettel való egyesülésének
kimondása;
d) a tagdíj/pártoló tagsági díj mértékének és befizetési határidejének megállapítása;
e) az éves költségvetés meghatározása és elfogadása;
f) döntés az Elnökség éves beszámolójának – ezen belül az elnökség két beszámoló közötti
időszakra terjedő tevékenységéről és az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének elfogadásáról;
g) döntés a tiszteletbeli tag felvételéről illetve kizárásáról, továbbá a tag kizárásáról hozott
határozat elleni fellebbezés elbírálása;
h) a Felügyelő Bizottság működési szabályzatának és ügyrendjének meghatározása;
i) döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály vagy a Közgyűlés hatáskörébe
utal, vagy amelyet – a jogszabály által delegált feladat ellátásához kapcsolódó ügyeket kivéve
– az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszt;
j) az Elnökség tagjainak – ezen belül az elnök és alelnökök - megválasztása és visszahívása,
valamint díjazásuk megállapítása;
k) az Egyesület által kidolgozott hosszú- és középtávú fejlesztési program és módosításainak
elfogadása
l) döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
szóló törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról;
m) a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint
díjazásuk megállapítása;
n) az elnökség tagjai feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha az elnökségi tag az egyesülettel
munkaviszonyban áll;
o) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
elnökségi tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
p) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, az elnökségi tagok vagy más egyesületi szervek
tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
q) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
r) a végelszámoló kijelölése;
(3) A Közgyűlést szükség szerint-, de évente legalább egy alkalommal – január 1. és május 31. között
- kell össze hívni.
A közgyűlés ülése nyilvános azon bármely az Egyesület tagságán kívüli személy, személyek tagi jogosultságok nélkül, az ülés zavartalanságának biztosítása mellett - részt vehetnek.
(4.1) A Közgyűlés típusai:
a) Rendes közgyűlés:
- Az Elnökség javaslatára az Elnök hívja össze és az Elnök vezeti.
- A közgyűlést írásban – ide értve az elektronikus úton küldött meghívót is - kell
összehívni, a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal. A közgyűlés összehívását 15
nappal el kell halasztani, ha azt a tagok egyharmada írásban kéri.
b) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni
- a tagok egyharmadának indoklással előterjesztett írásbeli javaslatára, melyet az Elnök
részére kell eljutatni,
- ha azt a bíróság elrendeli,
- Törölve
- a Felügyelő Bizottság Elnökének kezdeményezésére,
- az Elnök kezdeményezésére bármikor, ha az, az Egyesület működése szempontjából
halaszthatatlan ügyet érint. Összehívását az Elnök rendeli el,
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-

-

az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni, ha az egyesület vagyona az esedékes
tartozásokat nem fedezi, ha az egyesület előreláthatóan nem lesz képes a tartozásait az
esedékességkor teljesíteni, vagy az egyesület célja veszélybe került,
A rendkívüli közgyűlést írásban – ide értve az elektronikus úton küldött meghívót is- kell
összehívni, a tervezett időpont előtt legalább 3 nappal.

(4.2) A meghívónak mindkét közgyűlés típus esetén tartalmaznia kell
a) az egyesület nevét és székhelyét
b) a közgyűlés időpontját és helyét
c) a napirendi pontokat
d) a megismételt közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseket
(4.3)

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok
és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult dönteni. Ha a
napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a
közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön
dönt a
napirend kiegészítésének tárgyában.

(4.4)

Az Egyesület a közgyűlést székhelyén tartja.
Ha az Egyesület közgyűlését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha a közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag
hozzájárul a közgyűlés megtartásához.

(4.5) A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat,
kivéve, ha a közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
(5.1) Határozatképesség:
a) A Közgyűlés (rendes és rendkívüli) határozatképes, ha a szabályszerű összehívása után azon
a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz azzal a
feltétellel, hogy mindhárom Tagozat képviselteti magát a Közgyűlésen.
b) Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott Közgyűlés, azonos napirenddel, a
megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, hogyha erre a tagok figyelmét
felhívták a megismételt közgyűlés időpontját tartalmazó meghívóban. A Közgyűlés ismételt
összehívására a határozatképtelen Közgyűlést követően akár egy óra múlva is sor kerülhet.
c) Törölve
(5.2)

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

(6.1) Határozathozatal:
a) A közgyűlésen minden tagot egy szavazat illet meg, minden szavazat egyenértékű. Szavazati
jogát a természetes személy tag személyesen-, nem természetes személy tag képviselője útján
gyakorolhatja. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni.
b) A közgyűlés minden napirendi pontként megjelölt kérdésben - az Alapszabályban, vagy
jogszabályban meghatározott kivétellel - nyílt szavazással és egyszerű többséggel dönt.
c) Az Elnökségi tag megválasztásáról illetve visszahívásáról a közgyűlés a jelenlévő egyesületi
rendes tagok egyszerű többségével, titkosan, írásbeli szavazással dönt. Az elnökségi tag
visszahívásáról és az új személy megválasztásáról ugyanazon a közgyűlésen kell határozni.
d) Az egyesület céljainak módosításához és az egyesület megszűnéséről, szétválásáról vagy más
egyesülettel való egyesüléséről szóló döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
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e) A közgyűlésen, adott napirendben a határozathozatalig bármely tag indítványozhatja, hogy a
napirendről a közgyűlés titkos szavazással döntsön. Ilyen indítvány esetén a Közgyűlés nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt a szavazás módjáról.
f) Törölve
(6.2) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy az egyesület terhére előnyben
részesít,
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
c) aki ellen a határozat szerint pert kell indítani,
d) akinek a döntésben az egyesülettel tagsági viszonyban nem álló hozzátartozója érdekelt,
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(6.3) A közgyűlés határozatait a nem jelenlévő érdekeltekkel az Egyesület honlapján –
www.mecsekvidek.hu - történő elhelyezéssel kell közölni.
(6.4) Az egyesület tagja, elnökségi tagja a Közgyűlés vagy az Elnökség határozatának hatályon kívül
helyezését kérheti az illetékes Törvényszéktől, ha a határozat jogszabály - vagy Alapszabály sértő.
A keresetet attól az időponttól számított harminc napon belül kell előterjeszteni az
egyesülettel
szemben, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett, vagy tudomást
szerezhetett volna.
A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem
indítható.
(7.1) A közgyűlés lebonyolítása:
a) A levezető elnök a közgyűlés megnyitását követően, a jelenléti ív alapján megállapítja a
közgyűlés határozatképességét;
b) A levezető elnök a jelen lévő egyesületi tagok közül javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető,
két fő jegyzőkönyv hitelesítő és két fő szavazatszámláló személyére; megválasztásukról a
közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz;
c) A levezető elnök - napirendi pontonként - felkéri az adott napirendi pont előterjesztőjét a
napirendi pont ismertetésére és a határozati javaslat megtételére, majd vitára bocsátja az
előadottakat;
d) A levezető elnök a vita lezárását követően a határozati javaslatot-, amennyiben a
hozzászólások, javaslatok alapján indokolt az ezek alapján módosított határozati javaslatot
szavazásra bocsátja;
e) A szavazatokat a szavazatszámlálók – a szavazat fajtánként ( igen, nem, tartózkodott) megszámolják, összesítik, és jelentik a levezető elnöknek;
f) A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök
helyben szóban kihirdeti;
(7.2)

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a Közgyűlés helyét, idejét,
a javasolt és elfogadott napirendjét, a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a
közgyűlésen
megjelent személyeket, a szavazásra jogosultak létszámát.
A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a napirendekkel kapcsolatos hozzászólások lényegét, a
meghozott határozatok pontos szövegét, hatályát, a határozati döntések szavazati
arányát, a döntést támogatók és ellenzők számaránya szerinti részletezésben.
A napirendekkel kapcsolatos írásbeli előterjesztések, illetve egyéb dokumentumok a
jegyzőkönyv mellékletét képezik. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke, a
jegyzőkönyvvezető, és a két hitelesítő írja alá.

(8) A Közgyűlés döntései, az Elnökség és a Felügyelő bizottság beszámolói bárki számára
megismerhetőek
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az egyesület működésével kapcsolatos iratokba az Elnökkel történő egyeztetést követően
bárki betekinthet;
az egyesület tagjai írásban megkapják a közgyűlés összehívásáról szóló értesítőt, a
döntéseket pedig a jegyzőkönyv tartalmazza, melyek az egyesület székhelyén
munkaidőben megtekinthetők;
szóbeli tájékoztatás kérhető az Elnökség tagjaitól

7. §
Elnök
(1) Az elnök önállóan ellátja az Egyesület képviseletét, hatóságokkal, bíróságokkal és harmadik
személyekkel szemben.
Az elnök képviseleti jogát önállóan, korlátozás nélkül gyakorolja.
Az egyesület első vezető tisztségviselőjét a közgyűlés 2008. 01. 17. napján választotta meg, Füziné
Kajdy Zita személyében.
(2) Az Elnök jogai és kötelességei:
a) szervezi az Elnökség és a Közgyűlés munkáját;
b) összehívja és vezeti az Elnökség üléseit, vezeti a Közgyűlést, vezeti a határozatok tárát;
c) intézkedik és dönt a Közgyűlés, az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben, kezeli és őrzi
az egyesület iratait, vezeti a tagnyilvántartást;
d) felügyeli az Egyesület gazdasági ügyeinek alakulását,
e) tevékenységéről beszámol az Elnökség soron következő ülésén;
f) kezeli az egyesület pénzeszközeit azzal, hogy az Egyesület bankszámlája feletti
rendelkezéshez az elnök és bármelyik alelnök-, akadályoztatásuk esetén a munkaszervezet
vezető együttes aláírása szükséges; az elnök akadályoztatása esetén az általános helyettes
alelnök és egy másik alelnök-, akadályoztatásuk esetén a munkaszervezet vezető együttes
aláírása szükséges.
g) felvilágosítást, tájékoztatást ad az Egyesület tevékenységéről,
h) gondoskodik a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásáról
i) Törölve
j) Törölve
k) elkészíti az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott
beszámolót.
(3) Az Elnököt meghatalmazással az általános alelnök helyettesíti.
(4) Az Elnök megállapodást köt az Egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének
feltételeiről, harmadik személyekkel szerződést köt.
8. §
Alelnökök

(1) Az alelnökök közül az Elnökség által kijelölt személy az Elnök általános helyettese. Az általános
helyettes alelnök az elnök által adott meghatalmazás alapján, helyettesi minőségben mindenre
kiterjedően, teljes körűen gyakorolja az elnök jogait és ellátja feladatait.
(2) Az alelnökök saját hatáskörükben az Elnökség vagy a közgyűlés megbízása és meghatalmazása
alapján konkrét ügyintézési és képviseleti tevékenységet látnak el, döntenek a közgyűlés és az
Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben;
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9. §
Az Elnökség
(1.1) Az Elnökség az Egyesület általános hatáskörű végrehajtó, ügyvezető szerve, amely gondoskodik
az Egyesület alapszabályi rendelkezéseinek, közgyűlési határozatainak végrehajtásáról, szervezi és
irányítja az Egyesület működését.
a) Az Egyesület elnöksége 11 főből (1 elnök, 3 alelnök, 7 tag ) áll. Az Elnök minden esetben
tagja az Elnökségnek. Az elnökségnek olyan összetételűnek kell lennie, hogy az egyes
tagozatokhoz tartózó elnökségi tagok arányára ne haladja meg a teljes elnökség 49 %-át.
b) Az Elnökség a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel,
c) Az elnökség tagjait – ezen belül az elnököt, alelnököket is - a Közgyűlés titkos szavazással, a
jelenlévő tagok szavazattöbbségével, határozott időre, három évre választja meg. A megbízás a
tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre.
(1.2) Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(1.3) Nem lehet elnökségi tag az,
a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
b) akit jogerős bírói ítélettel olyan tevékenységtől, foglalkozástól tiltottak el, amilyen - az
ítéletben megjelölt - tevékenységet az egyesület folytat, az eltiltás hatálya alatt;
c) akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban
megszabott időtartamig.
(2) Az Elnökség saját ügyrendje szerint működik, szükség szerint de legalább három havonta egy
alkalommal ülésezik. Az Elnökség összehívására, az ülések dokumentálására, a Közgyűlésre
vonatkozó rendelkezések irányadók azzal, hogy a jegyzőkönyvet a jelenlévő elnökségi tagok írják alá.
(3.1) Az Elnökség feladatai és jogkörei:
Az Elnökség hatáskörébe tartozik a Közgyűlés által hatáskörébe utalt feladatok ellátása, valamint a
Közgyűlés összehívását nem igénylő egyéb döntési jogkörök:
a) képviselőt delegálhat egyéb szervezetekbe;
b) Munkaszervezet vezetéséért felelős Munkaszervezet vezető kiválasztása;
c) dönt két közgyűlés közötti időszakban az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket,
amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy más
személy, egység hatáskörébe utal.
c.a) hatályon kívül
c.b) Törölve
c.c) Törölve
c.d) Törölve
c.e) Törölve;
d) Törölve
e) Törölve
f) Törölve
g) Törölve
h) Törölve
i) az Elnök általános helyettesének kijelölése
(3.2) Az Elnökség feladatkörébe tartozik
a) az egyesület napi ügyeinek intézése, az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
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b) a beszámolók előkészítése és közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
az egyesület működőképességének fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a
hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve
kezdeményezése;
f) az egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése;
g) a közgyűlés összehívása, a közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele;
m) dönt a rendes tagok és pártoló tagok felvételéről,
n) javaslatot tesz a tiszteletbeli tag személyére,
o) határoz a rendes tag és pártoló tag kizárása, ügyében.
e)

(4) Határozatképesség:
Az Elnökség határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az elnökségi tagok legalább 50%-a és
még 1 elnökségi tag jelen van. Minden elnökségi tagot egy szavazat illet meg.
Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét.
(5.1) Határozathozatal ülésen:
Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg, szavazategyenlőség
esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni.
(5.2) A határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a
határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
(6.1) Határozathozatal ülésen kívül:
a) Az Elnökség döntéseit ülésein kívül, írásbeli – ide értve az elektronikus utat is határozathozatallal is jogosult meghozni, azzal, hogy a határozathozatali eljárás akkor
eredményes, ha az elnök részére annyi szavazat érkezik vissza, amennyi elnökségi tag
jelenléte az elnökségi ülés határozatképességéhez szükséges.
b) Az elnök írásbeli határozathozatal útján történő döntéshozatalt a határozat tervezetének az
Elnökségi tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. Ez elnök a tervezet
kézhezvételétől, elektronikus úton kezdeményezett határozathozatal esetén az olvasási
visszaigazolástól számított 8 napos határidőt biztosít a szavazatok részére történő
megküldésére.
Az ezen határidőn belül írásban nem nyilatkozó elnökségi tag szavazatát az adott döntésben
nemleges szavazatként kell figyelembe venni.
c) A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat
korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
d) A szavazásra megadott határidő utolsó napját követő három napon belül az elnök
megállapítja a szavazás eredményét és további három napon belül közli az elnökségi tagokkal.
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e) Az ülés tartása nélkül hozott határozatot is a belső szabályzatban meghatározott módon
nyilván kell tartani.
(6.2) Az Alapszabály 9. § (5.2.) pontját az ülés tartása nélküli határozathozatal során is alkalmazni
kell.
(7) Az Elnökség ülései nyilvánosak.
(8) Az Elnökség tagjai egymással hozzátartozói és élettársi viszonyban nem állhatnak.
(9) Az elnökségi tagság megszűnik
a)
b)
c)
d)
e)
f)

határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
visszahívással;
lemondással;
az elnökségi tag halálával;
az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
g) az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
Az elnökségi tag megbízatásáról az egyesülethez címzett, az elnökhöz, egy másik elnökségi taghoz
vagy a közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új elnökségi tag megválasztásával,
ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
(10) Az elnökség tagja az ügyvezetési tevékenysége során az egyesületnek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az egyesülettel szemben.

10. §
Felügyelő Bizottság
(1) A Közgyűlés az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából Felügyelő
Bizottságot hoz létre.
(2) A Felügyelő Bizottság csak a Közgyűlésnek alárendelt testület.
(3) A Felügyelő Bizottság elnökét és négy tagját a Közgyűlés választja meg, nyílt szavazással, a
jelenlévő tagok kétharmados szavazattöbbségével, az elnökség megválasztásával egyidejűleg, 3 évre.
Felügyelő Bizottsági tagságot külső személy is betölthet.
(4) A Felügyelő Bizottság a Közgyűlésen beszámol tevékenységéről.
(5.1) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(5.2) Nem lehet a felügyelőbizottság tagja
a) az egyesület elnöke, az elnökség tagja,
d) az a) pontban meghatározott személyek hozzátartozója,
c) az egyesülettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
d) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,
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(6) A Felügyelő Bizottság a működését a saját maga által elfogadott Működési Szabályzat és ügyrend
alapján végzi.
a) A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja.
b) A Felügyelő Bizottság üléseit a Bizottság Elnöke hívja össze, a Közgyűlés összehívására
vonatkozó eljárás szerint.
c) Az ülés határozatképes, ha azon a Bizottsági tagok közül legalább három fő jelen van.
d) A Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg,
szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni..
e) A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a
jegyzőkönyvvezető, a Felügyelő Bizottság Elnöke és egy felkért jelen levő Bizottsági tag írja
alá. A jegyzőkönyv egy példányát minden Bizottsági tag és Elnökségi tag 8 munkanapon belül
megkapja.
f) A Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesület könyveibe, irataiba bármikor betekinthetnek,
ezekről másolatot készíthetnek, az Egyesület dolgozóitól felvilágosítást kérhetnek.
(7) A Felügyelő Bizottság feladata:
a) az egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata;
b) a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező
előírások betartásának ellenőrzése;
c) tagdíjak befizetésének ellenőrzése;
d) az éves mérleg felülvizsgálata;
e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások
teljesítésének évenkénti vizsgálata;
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése;
g) az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének
ellenőrzése.
h) A működésével kapcsolatos részletes szabályok, a saját maga által elfogadott Működési
Szabályzat és ügyrend betartása.

11. §
A tagozatok
(1) Az Egyesület három tagozatot hoz létre:
a) közszféra tagozat
közszféra részét képezik az önkormányzatok, a településrészi önkormányzatok, az
önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, valamint azon társadalmi szervezetek,
amelyekben az önkormányzat közvetve vagy közvetlenül Ptk. 8:2 § szerinti többségi
befolyással rendelkezik;

b) civilszféra tagozat
civil szféra részét képezik a magánszemélyek és a társadalmi szervezetek, kivéve a politikai
pártokat és azon társadalmi szervezeteket, amelyekben az állam valamely szervezete vagy az
önkormányzat a Ptk. 8:2 § szerinti többségi meghatározó befolyással rendelkezik;
c) vállalkozói szféra tagozat
vállalkozói szféra részét képezik a gazdálkodó szervezetek - az állami vagy önkormányzati
vállalatok és azon gazdálkodó szervezetek kivételével, melyekben az állam vagy az
önkormányzat a Ptk. 8:2 § szerinti többségi meghatározó befolyással rendelkezik-, ha nem
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állnak csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, vagy nincs 90 napnál
hosszabb ideje esedékessé vált köztartozásuk;
(2) A tagozatok Egyesületen belüli megoszlása a következő: az egyesületen belül egyik tagozat aránya
sem haladhatja meg a teljes tagság 49 %-át.
(3) Minden tagozat képviselő útján képviseltetheti magát az Egyesület Elnökségében, az Alapszabály
9. § (1.1) a) pontjában meghatározottak szerint.
12. §
Munkaszervezet
(1) A Munkaszervezet az Egyesület adminisztratív szervezete, az Egyesület tevékenységét segítő
iroda. Szervezeti felépítése, feladatai, létszáma az egyesület tevékenységeihez igazodóan változhat.
(2) A Munkaszervezet munkáját a Munkaszervezet vezető irányítja. A Munkaszervezet vezető
kiválasztásáról az Elnökség gondoskodik. Munkaszervezet vezetői tisztséget az Egyesület tagja illetve
külső személy is elláthat.
(3) A Munkaszervezet dolgozói tevékenységüket elsődlegesen az Egyesület alkalmazottaiként,
munkaviszony keretében látják el, felettük munkáltatói jogkört a Munkaszervezet vezetője gyakorolja.
(4) A Munkaszervezet vezető:
a) gondoskodik a Munkaszervezet vezetéséről;
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Munkaszervezet dolgozói vonatkozásában;
c) eljár és dönt a Közgyűlés és az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben;
d) gondoskodik az Egyesület nyilvántartásainak vezetéséről;
e) Törölve
f) az Elnök vagy az Alelnökök akadályoztatása estén a bankszámla felett a nem
akadályoztatott tisztségviselővel együttesen rendelkezhet.
(5) Törölve
13. §
Az Egyesület gazdálkodása
(1) Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan,
éves költségvetési terv szerint gazdálkodik.
(2) Az Egyesület bevételei:
a) tagdíj,
b) gazdasági vállalkozási tevékenységből származó bevétel,
c) költségvetési támogatás,
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból
származó, a költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás;
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerint kiutalt összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként
szerzett bevétel;
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e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;

g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
(3) Az Egyesület kiadásai:
a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó
költségek;
c) az egyesület
szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció
költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt
immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség

(4) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
(5) A tagdíj mértékét és megfizetésének határidejét a Közgyűlés állapítja meg.
(6)Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület vagyonával történő
gazdálkodás, a vagyon felhasználásáról való döntés a Közgyűlés által meghatározott keretek között az
Elnökség hatáskörébe tartozik.
(7) Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen Alapszabályban
meghatározott tevékenységére kell fordítania.
(8) Az Egyesület céljai megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére
jogosult.
Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez az Egyesület tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt
nem vehet fel.
(9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
(10) Törölve
14. §
Egyéb rendelkezések
(1) Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
(2) Az Egyesület a tevékenységének, gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapján nyilvánosságra
hozza.
(3) Az Egyesületet a Pécsi Törvényszék tartja nyilván.
15. §
Az egyesület képviselete
(1) Az Egyesület képviseletére az elnök önállóan jogosult.
(2) Az Egyesület nevében az aláírási jogot az elnök, az elnök távolléte esetén meghatalmazással az
általános alelnök gyakorolja, úgy, hogy az Egyesület teljes vagy rövidített kézzel, géppel írt,
előnyomott vagy nyomtatott elnevezéséhez a nevét önállóan írja.
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16. §
Záró rendelkezések
(1) A működés és gazdálkodás itt nem szabályozott kérdéseit az Egyesület egyéb szabályzatai
tartalmazzák, amelyek nem lehetnek ellentétesek jogszabállyal és az Alapszabállyal.
(2) Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) a tagok kimondják megszűnését; vagy
b) az arra jogosult szerv megszünteti; vagy
c) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált,
és új célt nem határoztak meg; vagy
d) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,
feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő
eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli.
(3.1) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó pénzbeli vagyont a ---------- kell átadni.
(3.2) A 2011. évi CLXXV. tv. ( továbbiakban: Ectv.) 10/A. §. (2) bekezdése alapján az egyesület
végelszámolása, illetve felszámolási eljárása befejeztével – az Ectv. 10/A. § (3) és (4)
bekezdésekben meghatározott vagyonelemek kivételével - megmaradt nem pénzbeli vagyonát a
végelszámoló, illetve a felszámoló a ------------- köteles adni.
(3.3) Az Ectv. 10/A. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni arra az esetre, ha az Egyesület
jogutód nélküli megszűnése esetén az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően kijelölt szervezet
a) jogutód nélkül megszűnt
b)jogutódnélküli megszüntetését eredményező eljárás van ellene folyamatban, vagy
c) a vagyont nem veszi át.
(4) Törölve
(5) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) és a hatályos pénzügyi, számviteli,
vagyonkezelési jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
I. számú záradék: A jelenléti íven szereplő tagok a 2017. július 25. napján megtartott közgyűlésen az
Alapszabály módosítást az 1/2017. ( 07.25 ) számú határozattal elfogadták.
Pécs, 2017. július 25.

…..………………………………………..
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület
Füziné Kajdy Zita
Elnök

II. sz. Záradék: Aláírásommal igazolom, hogy a jelen Alapszabály szövege megfelel a létesítő
okirat 2017. július 25. napján módosított hatályos tartalmának azzal, hogy a hatályos szövegű
Alapszabály elkészítésére a 3. § (8) bekezdés-, a 7. § (1) bekezdése- és a 16. § (3.1)és (3.2.) bekezdés
módosulása miatt került sor.
Ellenjegyzem:
Pécs, 2017. július 25.

………………………………
Dr. Schvertfőgel Zsuzsanna
Ügyvéd

