AZ ÉDEN KUTYÁS SPORT ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET
MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ALAPSZABÁLYA
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I.1. Az egyesület neve: Éden Kutyás Sport és Szabadidős Egyesület
Rövidített neve: Éden Szse
I.2. Székhelye: 9762 Tanakajd Templom utca 11
1.3 Az egyesület alapításának éve: 2015
II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI
II.1.
A kutyakiképzés és a kutya sportok feltételeinek megteremtése és elősegítése , kutyasport
oktatás, továbbá kutyakiképzéssel kapcsolatos ismeretek átadása , a gazdák és kutyák gyakorlati
és elméleti képzése, kutya-rehabilitáció, rekreációs tevékenység végzése , a lakóhely hírnevének
öregbítése.
II.2.
A kulturált , tudatos és helyes kutyatartás írott és íratlan szabályainak széles körben való
ismertetése, népszerűsítése , nevelve a kutyás közösségi életre.
II.3.
Az ember és a természet kapcsolatának erősítése, a környezet és természet védelmének aktív
segítése kutyás sport és turisztikai tevékenységen keresztűl, kiemelt figyelemmel az állatvédelmi
törvényben meghatározottakra.
II.4.
A kutyatartók körében a természetvédelem, környezetvédelem, állatvédelem
állategészségügy fontosságának tanítása.
II.5.
Kutyakiképzés és különféle kutyás sportok oktatása, népszerűsítése, ezzel kapcsolatban
bemutatók, tanfolyamok, előadások, rendezvények, versenyek szervezése és megtartása.
II.6.
Internetes felületen a kutyasportok népszerűsítése, kommunikáció, tanácsadás
II.7.
Rekreációs tevékenység keretén belűl a szabadídőben, a tevékeny pihenés érdekében végzett
mozgásos tevékenység segítségével a napi fő elfoglaltság által okozott fáradtság, feszültség
feloldása, a testi-lelki teljesítőkészség és képesség helyreállítása.
Az egyesület a fenti célok megvalósítása érdekében az alábbi főbb tevékenységeket folytatja:
- állatvédelem, közösségépítés , a társadalom, kiemelten a városi társadalom kompatibilissé tétele a
kutyatartásra,
- jogvédelem, jogi tanácsadás,- segítség nyújtás, jogi szabályozás figyelemmel kísérése, lehetőség szerinti
részvétel a jogi környezet kialkításában,
- szemléletformálás , a kulturált, felelős állattartás feltételeinek megteremtése, megismertetése, elősegítése,
- oktatások, előadások, konferenciák, rendezvények szervezése,
 állatvédő szervezetek, magánszemélyek, és egyéb szervek, személyek együttműködésének
elősegítése, koordinálása, aktív részvétel ezen együttműködésben,
 szorosan együttműködik az arra nyitott magánszemélyekkel, jogi személyekkel, egyéb szervekkel,
hatóságokkal a fenti célok megvalósítása érdekében,
 pályázatokon indul a célok megvalósításához szükséges pénzügyi háttér megteremtése érdekében,
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Közreműködik a közösségi élet szervezésében:
- a kutyások segítséget kapnak kutyáik képzésében és viselkedési problémáik megoldásában,
- közösségként működve összejárhatnak és tapasztalatot cserélhetnek, tanulhatnak,
- a kutyát vásárolni szándékozó családok tanácsot kaphatnak megfelelő fajta és egyedválasztásban, a
kölykök felnevelésben és tartásában, így megelőzve a viselkedési problémák kialakulását és a
kutya támadásokat,
- gyermekek, betegek, idősek , hátránnyal élők oktatása a kutyákhoz való megfelelő közeledésre,
- óvodák és iskolák bevonása, csoport foglalkozásokkal,
 a felelős kutyatartást népszerűsítő rendezvények szervezése / kutyás piknik, fórumok
előadások/,
 önkéntes akciók, takarítások szervezése ,
 közösségépítő rendezvények, közös kutyasétáltatás, klubfoglalkozások, baba – kutya klub
szervezése,
 ismeretterjesztő rendezvényeket , kutyás foglalkozásokat, tanácsadást tart,
 gyermekek oktatása a kutyákhoz való megfelelő közeledésre mind óvodák és iskolák
bevonásával, mind családi programok keretei között,
 szabadidős programok kutyásoknak, ahol a kulturált kutyatartás a részvételi feltétel,
 a felelős kutyatartás technikai hátterének megteremtésére törekszik, a kutyatartáshoz
nélkülözhetetlen eszközök megalkotását, népszerűsítését , az érintettekhez való eljutását
elősegíti.
Az egyesület jogi személy. Az egyesület munkahelyen /szolgálati helyen, tanintézetben/
szervezetet nem hozhat létre és nem müködtethet. Az egyesület határozatlan ídőtartamra jön
létre.
Az egyesület alapító tagjai, akik egységes kifejezett akaratukkal kijelentik jelen egyesület alapítását:
Winhoffer Tamás Ottó született: Szombathely, 1975 december 17, anyja neve: Szeifer Erzsébet, szem.ig.
száma 170915 PA, adósz.: 8397961305, lakcím: 9762 Tanakajd Kossuth Lajos u.20.
Kokas Ferenc
született: Szombathely, 1968 június 06, anyja neve: Dévai Marianna, szem.ig.
száma: 658508 SA. Adósz.: 8370463126, lakcíme: 9700 Szombathely Újvilág u 5.
Farkas Mihály
született: Szombathely 1959 április 05, anyja neve: Devecsery Mária, szem.ig.
száma: BD 4319381 , adósz.: 8336963669, lakcím: VAE,DUBAI Greens Laiya AOK
Hatos Kálmán László született: Szombathely, 1976 szeptember 01. anyja neve: Gaál Ilona, szem.ig száma
190550 JA, adósz.:8400554248, lakcíme: 9700 Szombathely Petőfi S u.41 VII/ 6.
Tímár Éva
született:Sárvár 1981 április 03, anyja neve: Tischler Éva, szem ig.szám: 94678 MA
adósz.: 8417304053. lakcíme: 9600 Sárvár Posta tér 4
Ráczné Tölgyesi Judit született: Tölgyesi Judit, Szombathely 1960 december 16, anyja neve: Sós Erzsébet,
szig.sz. 993522 MA,adósz:8343171098, 9700 Szombathely Felsőbüki Nagy Pál u. 39
Palkó László
született: Szombathely 1969 augusztus 06, anyja neve: Kleinheppel Éva, szem.ig.sz.:
850622 JA, adósz.:8374723076, lakcíme: 9700 Szombathely, Sas u.6.
Kondics Imre
született: Szombathely 1977 október 31 anyja neve: Biczó Éva, szem.ig.sz.:779678
PA, adósz.: 8404800359, lakcíme: 9700 Szombathely Váci Mihály utca 7 VII/30
Buzás Zoltán
született: Szombathely, 1964 december 14, anyja neve: Horváth Ilona .szem.ig.sz.:
425907 JA, adósz.: 8357760678, lakcíme: 9751 Vép Dózsa utca 68,
Pass Renáta
született: Szombathely, 1985 április 15, anyja neve: Kőházy Erzsébet, szem.ig.sz.:
610877 PA, adósz.: 8432031453, lakcíme: 9700 Szombathely, Kassák Lajos u.20.
Schachtsohabel Elke született: Hamburg 1940 április 22, anyja neve: Cordts Karola ,Tart.engedély sz.
RA 095573, adósz.: nincs, lakcíme: 9552 Vásárosmiske Kossuth ut 6.
Baumbauer Elisabeth született: Szalánd 1948 május 01, anyja neve: Szabó Irén szem.ig.sz.: 116992 NA,
adósz.: 8297056910, lakcíme: 9611 Csénye Mikszáth u. 31,
Horváth Krisztina
született: Szombathely, 1980 augusztus 11, anyja neve: Takács Beatrix, szem.ig.sz.:
791479 HA, lakcíme: 9762 Tanakajd Fő utca 13/A
Görög András
született: Szombathely, 1952 december 07, anyja neve: Faller Anna, szem.ig.sz.:
927313 JA, adósz.: 8313861134, lakcíme: 9721 Gencsapáti Hunyadi ut 57
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Kovács Attila
Hollósi József
Báger Balázs

született: Mór 1983 december 18 ,anyja neve: Jelena Julianna szem.ig sz.: 087306 SA
adósz.: 8427191642, lakcíme: 9700 Szombathely Maros u.12/5,
született: Szombathely 1988 október 06. anyja neve: Kutasi Mária. szem.ig.sz.:941082
RA, adósz.: 8444730416, lakcíme: 9730 Kőszeg Sáncárok utca 8 B/1/A,
született:Szombathely, 1986 március 05., anyja neve: Klafszky Erzsébet, szem.ig.sz.:
784950 JA, adósz.: 8435270807, lakcíme: 9700 Szombathely, Márkus Emília u.9.

III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA, PÁRTOLÓ TAGSÁGA – ILLETVE TISZTELETBELI
TAGSÁGA
III.1. Az egyesületnek tagja lehet minden magyar állampolgár, továbbá azon személy, aki a szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben
meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, illetőleg azon személy, aki a
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és
bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik, továbbá a szervezet
célkitűzéseivel egyetért és a közgyűlés által meghatározott tagdíj befizetését vállalja, tevékenyen hozzájárul
a párt működéséhez, valamint az alapszabályban meghatározott célkitűzéseket magára nézve kötelezően
elismeri.
III.2. Az egyesületnek tagjai lehetnek jogi személyiséggel rendelkező szervezetek is, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező csoportosulások, ha a célkitűzéseivel egyetértenek és azok megvalósítását
támogatni kívánják. A nem természetes személy tagok képviselőjük útján járnak el.
III.3.A tagsági viszony keletkezése belépési nyilatkozat kiállításával, rövid életrajz benyújtásával történik .
Az alapító tagok ajánlásával , a belépni kívánó tag azonnali hatállyal is teljes jogú taggá válhat

III.4. A tagsági viszony megszűnése történhet önkéntes kilépéssel, törléssel, elhalálozással, vagy
kizárással. A kilépés szándékát az elnökséghez kell bejelenteni. Törléssel csak akkor szűnik meg
a tagsági jogviszony, ha a tag a tagdíjat egy éven át nem fizeti meg. A tagot törlés előtt az
Elnökség írásban köteles felszólítani a hátralékos tagdíj befizetésére határidő tűzésével. Abban
az esetben, ha a tag a felszólító levélben foglalt határidőt elmulasztja és a tagdíj befizetéséről
sem gondoskodik , fizetési kötelezettségének sem tesz eleget, az Elnökség határozat
meghozatalával törli a tagot. Kizárással annak a tagnak a tagsága szűnik meg, akinek erkölcsi
magatartása, az Alapszabály feltűnő megsértése, valamint a tevkenysége ellentétes az egyesület
Alapszabályával, A kizárást a Közgyűlés mondja ki az Elnökség javaslatára. A kizárást kimondó
határozat ellen a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül bírósághoz lehet fordulni. A
kizárást bármely tag jogosult az Elnökségnél írásban kezdeményezni, akinek tudomására jut a
kizárásra okot adó magatartás.

Az alapító tagok törléséről , illetve kizárásáról csak az alapító tagok szavazhatnak 2/3-os szavazati
aránnyal.
III.5. Az egyesület működése érdekében pártoló tagságot szervezhet. Pártoló tagként felvehető az a
természetes, vagy jogi személy, aki belépési nyilatkozatában vállalja az egyesület célitűzéseinek erkölcsi
támogatását.
III.6. Tiszteletbeli tagként felvehető az a személy, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével
elsősorban erkölcsileg támogatja az egyesületet A tiszteletbeli tagok felvételéről az Elnökség
határoz. A tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem kötelezhető.
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közgyűlésen minden tag szavazati joggal rendelkezik.
III.8. Az egyesület tagdíja teljes jogú tag esetén 6.000,-Ft,/ év, azaz Hatezer forint/fő/év. A tagdíjat
jelen alapszabály aláírásával egyidejűleg az alapító tagok az egyesület rendelkezésére
bocsátják.A pártoló tag esetén a tagdíj 4.000,- Ft/év azaz Négyezer forint/fő/év. A később
csatlakozók a belépéskor kötelesek eleget tenni a tagdíjfizetési kötelezettségüknek. A
tagdíjfizetések esedékessége minden év első hónap 15. napja, az egyesület bankszámlájára
történő utalással, vagy befizetési pénztárbizonylaton készpénzben.
IV.TAGOK, PÁRTOLÓ TAGOK , ILLETVE TISZTELETBELI TAGOK JOGAI,
KÖTELESSÉGEI
IV.1. A tagok jogai:
•részt vehet az egyesület közgyűlésén, a határozatok meghozatalában, véleményt nyilváníthat, javaslatot
tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben;
•megválaszthatja az elnökség tagjait és tisztségviselőit;
•tisztségre 18. életévének betöltését követően választható;
•részt vehet az egyesület rendezvényein; az egyesület tevékenységében közreműködhet,
•az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát – a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül - a
bíróság előtt megtámadhatja.
IV.2. A tagok kötelességei:
•az Alapszabályban foglaltak betartása; a tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és
az egyesület tevékenységét,
•a meghozott határozatok reá vonatkozó részeinek betartása;
•tagsági díj fizetése,
•az egyesület vagyonának megóvása.
IV.3. Pártoló tagok jogai:
•javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban;
•részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben;
IV.4. Pártoló tagok kötelességei:
•az Alapszabályban foglaltak betartása;
•a tagsági díj megfizetése,
•az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi támogatása.
IV.5. A tiszteletbeli tagok jogai megegyeznek a pártoló tagok jogaival. A tiszteletbeli tagok
kötelesek az Alapszabályban foglaltakat betartani, valamint az egyesület célkitűzéseit
erkölcsileg támogatni.
V. A KÖZGYŰLÉS
V.1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely dönt az alapszabály megállapításában, változtatásában,
módosításában, valamint az egyesületet érintő minden jelentős kérdésben, azaz:
– évente meghallgatja az Elnökség beszámolóját, meghatározza az egyesület következő évi tevékenységének
legfontosabb részeit, megszabja az Elnökség tevékenységének irányvonalát.
– dönt az anyagi kérdéseiben, az Elnökség pénzügyi beszámolójának elfogadásáról, meghatározza a
gazdálkodás rendjét, jóváhagyja az egyesület évi költségvetési tervét,
V.2. A közgyűlés tetszés szerint, de évente – legalább egyszer – ülésezik. A tagok 1/3-ának
indokolással előterjesztett javaslatára a közgyűlést össze kell hívni. A közgyűlés összehívásának
módja hirdetményi úton történik az egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán történt kifüggesztés
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napirend megjelölésével, a tervezett időpont előtt min. 15 nappal. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon
a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Amennyiben a közgyűlés nem
lenne határozatképes, az ismételten összehívott közgyűlést a közgyűlést követő 1 órán túlra kell összehívni
változatlan napirenddel. Az eredeti közgyűlés meghívójában szükséges a tagok tájékoztatása a
távolmaradásuk következményeiről arról,hogy a közgyűlés megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes lesz. A másodszorra összehívott, illetve összeült közgyűlés a megjelentek számától
függetlenül határozatképes. A közgyűlés ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet.
V.3. A közgyűlés választja meg nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel – öt éves időtartamra – az
Elnökségét, valamint tisztségviselőit.
V.4. A közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés a megtárgyalt
jelentésekről, a beszámolók elfogadásáról, valamint személyi ügyeken is nyílt szavazással, és egyszerű
szótöbbséggel határoz, de ha a megjelenteknek egyharmada kéri, a levezető elnök köteles titkos szavazást
elrendelni.
Az Alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges. Az egyesület céljainak módosításához és az egyesület megszünéséről szóló közgyülési döntéshez
a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
V.5. A közgyűlést az elnökség javaslatára az elnöknek kell írásban összehívnia, legalább 15 nappal
korábban. A közgyűlési meghívóban ismertetni kell a részletes napirendet.
V.6. A közgyűlést az elnök vezeti, de azt az ügyvezetővel – egy-egy napirend időtartamára – megoszthatja.
V.7. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amit aláírásával az elnök, a jegyzőkönyvvezető és a
közgyűlés kezdetén megválasztott két tag hitelesít.
V.8. A közgyűlés jegyzőkönyvét az irattárában meg kell őrizni, az abban foglalt határozatokról a tagságot
értesíteni kell és azok végrehajtásáról a vezetőségnek – a legközelebbi közgyűlésen – be kell számolnia.
A közgyűlés döntéseiről az érintettek közvetlenül, ill. a döntéskor jelen nem lévők a jegyzőkönyvbe való
betekintéssel, illetve a jegyzőkönyv szövegének az egyesület székhelyén írásbeli kifüggesztése útján
szerezhetnek tudomást.
V.9. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
 az Alapszabály módosítása,
 az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
 a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása,
 az éves költségvetés elfogadása,
 az éves beszámoló – ezen belűl az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének – elfogadása,
 a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel
munkaviszonyban áll,
 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,
 a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy
más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
 a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása,
 a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 a végelszámoló kijelölése,
A közgyűlés határozatait a „Határozatok Könyve” nevű nyilvántartásban kell rögzíteni, amit az egyesület
elnöke köteles vezetni. A bevezetett határozatokat a közgyűlés jegyzőkönyvvezetője jegyzi ellen. A
„Határozatok Könyvében” rögzíteni kell a közgyűlési döntés számát, a hozott határozat szövegét, hatályát és
a határozatra vonatkozó szavazás szám szerinti eredményét (mellette, ellene, tartózkodott).
A közgyűlés döntéseiről az érintetteket a döntéstől számított nyolc munkanapon belül az elnök írásban
értesíti, az egyesület székhelyén lévő egyesületi hirdetőtáblára 15 napra kifüggeszti. Ugyancsak így értesíti a
tagjain kívülieket az egyesület működésével kapcsolatos valamennyi információt, a biztosított szolgáltatások
igénybevételi módjait, lehetőségeit, az egyesület beszámolóit. A közgyűlésen hitelesített jegyzőkönyv
készül.
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AZ ELNÖKSÉG
VI.1. Az Elnökség öt /5/ személyből álló testület, melynek megbízása 5 (öt) év időtartamra szól, de a
megüresedő helyekre a közgyűlés - a megüresedést követő ülésén – a mandátum hátramaradó időtartamára új
személyeket választ.
Az egyesület tevékenységét két közgyűlés között az Elnökség irányítja, nem dönthet azokban a kérdésekben,
melyek a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
Az Elnökség hatásköre:
- az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala,
- a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,
 az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése,
 az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és a befektetésére vonatkozó , a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
 az egyesület jogszabály és alapszabály szerinti szervei megalakításának és tisztségviselők
megválasztásának előkészítése,
 a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése,
 az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,
 részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,
 a tagság nyilvántartása,
 az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
 az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
 az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele, és
 az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés .
VI.2. Az Elnökség legkevesebb három tag jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség szükség szerint, de
legalább félévente tart ülést, melyet az elnök hív össze. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azon bárki részt
vehet.
Az Elnökség döntéseit nyílt szavazással, és egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
Szavazategyenlőtlenség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
Szükség esetén rendkívüli elnökségi ülés is összehívható. Az elnökségi ülésre minden elnökségi tagot a
napirend közlésével írásban kell meghívni úgy, hogy a meghívók postai úton történő feladása és az ülés
napja között legalább nyolc napnak kell eltelnie.
VI.3. Az egyesület működésével kapcsolatos iratok nyilvánosak, azokba az egyesület elnökével, vagy
üzvezetőjével előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet az egyesület székhelyén.
Az egyesület elnöke, vagy üzvezetője az iratbetekintés megtörténtéről külön nyilvántartást vezet, melyből
kiderül, hogy ki, mikor és milyen iratot tekintett meg. Az Elnökség döntéseiről az érintettek közvetlenül, ill.
a döntéskor jelen nem lévők a jegyzőkönyvbe való betekintéssel, illetve a jegyzőkönyv szövegének az
egyesület székhelyén írásbeli kifüggesztése útján szerezhetnek tudomást.
VI.4. Az elnök köteles az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, melyből
megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya.
VI.5. Az Elnökség elnöke köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott olyan határozatokat,
amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik
személyt (beleértve a hatóságokat is) érint, a döntés meghozatalától számított nyolc napon belül,
írásban, - átvételi elismervényvvel, vagy ajánlott postai küldeményként feladva – az érintett
részére megküldeni.
VII. AZ ELNÖKSÉG TAGJAI
VII.1. Elnökségi tagnak csak olyan egyesületi tag választható, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
a) magyar állampolgár;
b) a szabad mozgás és tartózkodási jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és
bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
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a) levezeti és összehívja az egyesület közgyűlését, összehívja és vezeti az elnökségi üléseket;
b) eljár az egyesület képviseletében,
c) irányítja az egyesület munkáját,
d) aláírási joga van az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésnél,
Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. Az elnökség mebízatása 5 éves ídőtartamra szól.
Az egyesület első elnöke:
Kokas Ferenc /született: Szombathely 1968 június 06. anyja neve: Dévai Marianna, 9700 Szombathely
Újvilág u. 5 sz. alatti lakos,
Az elnökség tagjai:
Farkas Mihály /született: Szombathely 1959 április 05 anyja neve: Devecsery Mária, VAE, DUBAI Greens
Laiya AOK sz. alatti lakos,
Hatos Kálmán László / született: Szombathely 1976 szeptember 01, 9700 Szombathely, Petőfi Sándor
u.41. VII/6/A szám latti lakos,
Tímár Éva /született: Sárvár 1981 április 03 anyja neve: Tischler Éva , 9600 Sárvár Posta tér 4 sz. alatti
lakos
Ráczné Tölgyesi Judit / született: Tölgyesi Judit Szombathely 1960 december 16. 9700 Szombathely,
Felsőbüki Nagy Pál u. 39 szám alatti lakos,
Az elnökségi tagság megszűnik:
a) a mandátum lejártával;
b) felmentéssel;
c) lemondással;
d) kizárással;
e) elhalálozással.
Amennyiben az elnökségi tag magatartása az egyesület céljait veszélyezteti, a közgyűlés tisztsége alól
felmenti. A közgyűlés felmentő határozata ellen a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül bírósághoz
lehet fordulni.
Elnökségi tag felmentését bármely tag kezdeményezheti az Elnökségnél, akinek tudomására jut a kizárásra
okot adó magatartás. Elnök érintettsége esetén az ügyvezetőnél kell kezdeményezni a felmentést
VII.4. Az ügyvezető:
Az egyesület a napi operatív, feladatok és írányítás, valamint az egyesület tevékenységének és céljának
megvalósítása érdekében ügyvezetőt választ, melynek tevékenysége 5 éves időtartamra szól. Az ügyvezető
megbízatásában újraválasztható.
Feladata:
 az egyesület ügyvezetésének ellátása,
 az egyesület működésnek biztosítása, figyelemmel a Közgyülési Határozatok és az Elnökség
Határozatokra,
 minden olyan tevékenység amely nem tartozik, a Közgyülés és az Elnökség hatáskörébe,
Az elnök akadályoztatása esetén az elnöki teendők ellátása. Szükség esetén az elnök által rábízott feladatok
ellátása az egyesület működése céljából.
Tisztségének megszünésére az elnökre vonatkozó előírások az irányadóak.
Az egyesület első ügyvezetője: Winhoffer Tamás Ottó /született: Szombathely 1975 december 17, anyja
neve: Szeifer Erzsébet, 9762 Tanakald Kossuth L u

20 szám alatti lakos.
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Feladata:
Az egyesület gazdálkodásának, anyagi tevékenységének, valamint az egyesület törvényes működésének
ellenőrzése, figyelemmel kísérése.
Az első Felügyelő Bizottság tagjai:
Elnök : Palkó László /született: Szombathely 1969 augusztus 06, anyja neve: Kleinheppel Éva, 9700
Szombathely Sas ut 6. szám alatti lakos,
Tag: Kondics Imre /született: Szombathely, 1977 október 31. anyja neve: Biczó Éva, 9700 Szombathely
Váci Mihály utca 7 VII/30 szám alatti lakos,
Tag: Buzás Zoltán /született: Szombathely 1964 december 14, anyja neve: Horváth Ilona, 9751 Vép
Dózsa utca 67 szám alatti lakos
A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ . Az Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente egy
alkalommal ülésezik Üléseiről jegyzőkönyvet készít . Határozatairól az Elnökséget írásban 8 napon belűl
értesíti.
A Felügyelő Bizottség megbizatása 5 évi időtartamra szól, megbízatásuk lejártát követően újraválszthatóak.
VIII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA
VIII.1. Az egyesület non-profit szervezet. Befektetési tevékenységet nem végez. Szolgáltatásaiban – tagjain
és tagszervezetein kívül – mások is részesülhetnek. A gazdálkodása során elért eredményeket céljainak
teljesítésére visszaforgatja.
VIII.2. Gazdálkodását a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján, a hatályos jogszabályoknak
megfelelően végzi.
VIII.3. Az egyesület anyagi forrásai: tagdíjak, az adományok, az állami költségvetésből juttatott támogatás, a
különféle pályázatokon elnyert összegek, a vagyoni hozzájárulás, magánszemélyek hagyatéka, a párt által
alapított vállalat és egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyeresége, valamint a személyi
jövedelemadó 1 %-os megajánlásából a rendelkezésre bocsátott összegek.
VIII.4. Az egyesület a vagyonát a választott pénzintézetnél kezelt bankszámlán vezeti. A vagyon
felhasználásáról a közgyűlés által elfogadott éves költségvetésben kell rendelkezni. A gazdálkodással
összefüggő feladatokat a pénztáros végzi. Az egyesület bankszámlája felett való rendelkezéshez az
egyesület elnöke és ügyvezetője jogosult, önáló és külön aláírási joggal.
VIII.5. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjat kötelesek megfizetni, az
egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
VIII.6. Az egyesület vállalkozási tevékenységet céljai megvalósítása érdekében vagy azt nem veszélyeztetve
végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott
tevékenységre fordítja.
VIII.7. Megszűnés esetén az egyesület vagyonáról a közgyűlés dönt a törvényesség betartásával.

IX. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
IX.1. A vezető szerv tagjai egymással közeli hozzátartozói viszonyban nem állhatnak. Közeli
hozzátartozónak minősül e körben a házastárs, a szülő (ideértve az örökbefogadó-, mostoha-, és nevelőszülőt
is), a gyermek (ideértve az örökbefogadott-, a mostoha-, és a nevelt gyermeket is), az egyenesági rokon, a
testvér és az élettárs is.
A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [
élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
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•bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül
előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
X. A Z EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
Az Egyesület gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék jogosult, a
törvényességi felügyeletet pedig a Vas Megyei Főügyészség látja el.
Az egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
XI. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
Az egyesület megszűnésének eseteiről, a jogutód nélkül megszűnő szervezet vagyonával kapcsolatos
kérdésekről a Polgári Törvénkönyv /2013 évi V. törvény/ 3:48 §, 3:83 §, 3:84 §, valamint a 3:85 §
rendelkezéseit kell figyelembe venni.

XII. NYILVÁNOSSÁG
Az egyesület működésével kapcsolatos iratok nyilvánosak, azokba az egyesület elnökével, illetve
ügyvezetőjével előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet az egyesület székhelyén. Az egyesület
elnöke, illetve az ügyvezetője az iratbetekintés megtörténtéről külön nyilvántartást vezet, melyből kiderül,
hogy ki, mikor és milyen iratot tekintett meg.
Az Elnökség döntéseiről az érintettek közvetlenül, illetve a döntéskor jelen nem lévők a jegyzőkönyvbe való
betekintéssel, illetve a jegyzőkönyv szövegének az egyesület székhelyén írásbeli kifüggesztése útján
szerezhetnek tudomást.

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az Alapszabályban nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V.
törvény Egyeslületről szóló VII. Cím fejezete, előirásai , szabályai az irányadóak.
Tanakajd 2015 augusztus 30
Kokas Ferenc
az Egyesület Elnöke
Jelen Alapító Okiratot készítette, ellenjegyezte:
Tanakajd 2015 augusztus 30.

Dr. Hende Marcell
ügyvéd

Winhoffer Tamás Ottó
az Egyesület ügyvezetője

