TAPOLCA és KÖRNYÉKE
HONVÉD BAJTÁRSI EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYZATA
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I. FEJEZET
Alapszabály módosítás indoklása
A „Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület a 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezései és a 11/2012. (II.29.) KIM rendelet, valamint az 58/2012. (XII. 28.) KIM
rendelet alapján az alábbi alapszabályról határozott, mely teljes átdolgozás után lett
beterjesztve a közgyűlés elé, melyet a 2014. 02. 12-én megtartott közgyűlés módosította a
székhelyre vonatkozóan.
Ezen módosított alapszabályban dőlt betűvel jelezzük az új Polgári Törvénykönyvről 2013.
évi. V. törvény miatti változtatásokat, valamint a jogszabály helyekkel és TEÁOR számokkal
kiegészített alapszabályt.
A Törvényszékhez beterjesztett módosított alapszabályt a 8.Pk.70.464/1989/37. számú végzés
alapján újból átdolgozta a „Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület” elnöksége és
javasolja elfogadásra a 2015. február 16-ai közgyűlésre.
1.§
1.
Alapadatok
1.

Az egyesület neve:

TAPOLCA és KÖRNYÉKE
HONVÉD BAJTÁRSI EGYESÜLET
2.

Az egyesület neve angolul:
Honved Veterans Association of Tapolca and its Neighborhood

3.
4.

Az egyesület székhelye:

8300 Tapolca Dobó István tér 5. 2.emelet

Az egyesület alapításának dátuma:
Az egyesület jogelőd szervezete Tapolca Katonai Helyőrség Parancsnokság
támogatásával, az akkori Helyőrségi Tiszti Klubban alakult: 1973. december 20-án
a Tapolcai Honvéd Nyugállományúak Klubja
Az 1989.évi gyülekezési törvényeknek megfelelően Veszprém megyében,
Tapolca városában és vonzáskörzetében élő, honvéd-nyugállományúak, és családtagjai
közreműködésével, 1989. december 18.-án alakult meg:
a Tapolca Honvéd Nyugállományúak Klubja,
melyet a Veszprém Megyei Bíróság, 8. Pk. 70.462/1989/2 számú jogerős
határozatával 454. sorszámon vette nyilvántartásba.
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2007. január 15.-i közgyűlés módosító határozatával és a Veszprém Megyei
Bíróság 8.Pk 70.462/1989/22 számú jogerős határozatával az egyesület új
megnevezést választott: Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület néven.
5. Az egyesület működési területe:
Magyarország, Veszprém Megye, Tapolca város és vonzáskörzetének települései:
6.

Az egyesület jogi státusza: Önálló jogi személyiség.
Az önálló jogi személyiség, elnökségének tagjai (Ptk. 3:5.§ f pont alapján):
Nacsa Ferenc nyugállományú törzszászlós egyesületi elnök.
Windhofferné Szijj Klára nyugállományú főtörzsőrmester titkár.
Varga Józsefné polgári személy gazdasági vezető.
Benács Lajos nyugállományú százados elnökségi tag.
Tóth Győző nyugállományú törzszászlós elnökségi tag.
Nádasdi Alajosné nyugállományú közalkalmazott elnökségi tag.
Osváth Józsefné nyugállományú közalkalmazott elnökségi tag.
Dr. Hubert Jánosné nyugállományú közalkalmazott Ellenőrző bizottság elnöke.
Horváth Ferencné nyugállományú főtörzsőrmester. Ellenőrző bizottság tagja.

7.

Az egyesület működése: jogi személyiségekkel rendelkező, önálló civil
szervezetként az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény alapján,
továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az egyesület Alapszabályzata,
Szervezeti és Működési Szabályzata és a Számviteli politikája szerint működik.
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8.

Jelképe, logója:

A tagsági igazolványokon, levelezések fejrészében és az egyesület által szervezet
rendezvények molinóján és bélyegzőjén használható:
Harckocsi fejvédő azon 1973 évszám felirattal, alatta Csobánc várának sziluettje, az
alatt és egymás mellett, egy T-55 harckocsi és egy Scad rakéta sziluettje látható.
E jelkép összességében egyesíti a 38. lövészezred, a 38. harckocsi felderítő zászlóalj, a
43. önálló felderítő zászlóalj, a 8. harckocsiezred és 8. harckocsi dandár, valamint az 5. önálló
rakéta dandár és 5. sorozatvető ezred és a Tapolcai Kiképző Központ állományából,
nyugállományba vonult hivatásos katonáit és polgári alkalmazottait.
8.

Az egyesület bélyegzőinek lenyomatai:
a/

körpecsét benne az egyesület nevével és logójával.

b/
cégszerű bélyegző az egyesület nevével, levelezési címével adó és
számlaszámával ellátva.
a/ lenyomat:

b/ lenyomat:
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2.
Általános rendelkezések
A „Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület egyesületi formában működő civil
szervezet.
Mint civil szervezet, egyesület az alábbiak vonatkoznak rá:
Ptk. 3:63. §
(1)Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
(2) Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára.
(3) Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult.
(4) Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem osztja fel tagjai
között, és a tagok részére nyereséget nem juttat.

 Státusza: önálló jogi személyiség
 Működése: jogi személyiséggel rendelkező, önálló civil szervezetként működik, az
Alaptörvény tiszteletben tartásával, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV.
törvény alapján a továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, egyéb
jogszabályok, valamint saját Alapszabálya szerint.
 Jogállása: nem közhasznú, de közhasznú tevékenységet folytató szervezet
(4) Nyilvántartási száma: 454.
A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület a Veszprémi Törvényszék
nyilvántartásba vétellel jogi személlyé bejegyezte a 454 számon.
Az alapszabályt az alakuló közgyűlés 1989. december 18-án megtárgyalta és elfogadta mely
módosításra került 2004. december 10-én. Ezen alapszabályt teljes átdolgozás után 2013.
január 23-én megtárgyalásra a közgyűlés elé terjesztve készítette a vezetőség. Az alapszabály
módosításra került és a közgyűlés elfogadta székhelyváltozás miatt 2014. 02. 24-én. Jelen
alapszabály a közfeladatok és alapcélok jogszabályi helyeivel, valamint a tevékenységek
TEÁOR számaival lett kiegészítve, valamint a Veszprémi Törvényszék hiánypótlási végzése
után lett átdolgozva.
 Adószám: 18937325-1-19

2.§
A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület célja, tevékenysége, hatóköre:
Az EGYESÜLET alapcéljainak megvalósítását az alábbi jogszabályokban előírt feladatok
megvalósításával végzi:
Szervezeti keretet ad a honvédelem, a rendvédelem, a katasztrófavédelem, és a tűzoltóság
ügye társadalmi elismerésének és támogatásának, ennek érdekében a honvédek jogállásáról
szóló 2012. évi CCV. Törvény 139-140. §, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú
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tagjai szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 204-210. § körében szabályozottak
végrehajtásához – jogi szabályozás keretein belül – hozzájárul, azokból részben feladatot
átvállal.
Tevékenysége során - együttműködve a helyi önkormányzatokkal – részt vállal a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § és a
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. és 61/B § szerinti kulturális,
sport és közművelődési feladatokban, kiemelten kezeli a nemzeti emlékhelyek védelmét.
Figyelembe veszi a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvben előírt szabályokat.
 Elősegíti a civil lakosság és a katonák kapcsolatának erősítését, összefogja a
rendvédelmi nyugállományúakat: katonák, rendőrök, tűzoltók és a szervezethez
önként csatlakozókat
 Támogatja a hazafiasság eszményére épülő, a nemzet érdekeit szolgáló honvédelem
ügyét, ennek érdekében közreműködik a fiatalság szemlélet formálásában;
 Szervezeti keretet ad a honvédelem, rendvédelem, katasztrófavédelem, tűzoltóság
ügye társadalmi támogatásának;
 Tevékenységével a közérdeklődés homloktérbe állítja azon kérdéseket is, melyek a
közvélemény széles köréhez nem jutottak még el;
 A tények, információk tárgyszerű és korrekt ismertetésével hozzájárul a rendvédelmi
nyugállományúak ügyében a társadalmi közmegegyezéshez;
 Mozgalmi keretbe összefogja azokat a köztiszteletben álló személyiségeket, civil
szervezeteket, önkormányzatokat, oktatási, tudományos és kulturális intézményeket,
gazdasági szervezeteket, akik, és amelyek a rendvédelmi nyugdíjasok és nem
nyugállományúak ügyének markáns támogatói és képviselői;
 Kapcsolat kiépítése más megyében működő nyugállományú rendvédelmi
szervezetekkel, és a BEOSZ-szal, a Tapolcán működő Honvédség és Társadalom
Baráti Körrel, annak országos szervével
 A szervezet pártpolitikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei
önkormányzati választáson jelöltet nem állít;
Ugyanakkor minden demokratikus gondolkodású és magatartású magyar állampolgárt,
letelepedett nem magyar állampolgárt – nemzetiségétől, etnikai hovatartozásától,
pártállásától, vallásától stb. függetlenül – szívesen lát tagjai sorában.
 A szervezet célja megvalósítása során a lakosság, különösen a honvédségi, rendőrségi
és katasztrófavédelmi igényjogosultak kulturális érdekeinek érvényesítésében
együttműködik valamennyi, a szervezet céljait elfogadó szervezettel és intézménnyel.
(TEÁOR: 9499)
 A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület fenti céljait az alábbi
tevékenységeivel valósítja meg:
kulturális-, ismeretterjesztő- és szakmai rendezvényekkel és tanulmányutak szervezésével,
lebonyolításával vagy támogatásával, ismeretterjesztő kiadványok és más ismerethordozók
(film, audio vagy videokazetta) kiadásával vagy kiadásának támogatásával. Pályázatok
kiírásával, kutatási kulturális örökség (hagyományápoló) megóvó programok támogatásával,
ösztöndíjak és díjak adományozásával, információs adatbázis létrehozásával, működési
területén helyi csoportok, munkacsoportok, a szervezet keretén belül tagozatok, szekciók
létrehozásával, értekezletek, találkozók szervezésével az alábbiak szerint:
(TEÁOR: 5819, 5814, 5920, 9103)
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a gyermekek és az ifjúság honismereti, hazafias nevelését és ismeretterjesztését
segítő összejövetelek, oktatások, rendezvények, táborok szervezése, lebonyolítása,
finanszírozása, támogatása; (TEÁOR: 8559)
- közreműködés a hazafias felvilágosítást és nevelést szolgáló öntevékeny, önsegítő
kapcsolati formák, a fenti programokat alkalmazó és támogató helyi közösségek
kialakításában, e közösségek esetenkénti anyagi eszközökkel való támogatásában;
- a honvédelem, rendvédelem és hazafias nevelés témakörének tanulmányozására
pályázatokat ír ki, ösztöndíjat adományoz, tanulmányutat szervez, kutatói
programokat finanszíroz; (TEÁOR: 7929)
információs adatbázist, információs hálózatot hoz létre;
közvélemény formálás a sajtóval történő rendszeres kapcsolattartás
segítségével;
a honvédelem mind szélesebb megismertetése érdekében kapcsolatot
tart az egyesületen kívüli szakemberekkel, magánszemélyekkel, állami,
önkormányzati és civil szervezetekkel, valamint alapítványokkal;
önkéntes alapon szövetségre léphet és együttműködhet a céljával
rokon tevékenységet folytató hazai és nemzetközi szervezetekkel.
Katonasírok gondozása, elhunyt nyugállományú klubtagok
hozzátartozóival való kapcsolattartás, segítés, támogatás, közvetítés a volt elhunyt
felettes szerv és a hozzátartozók között, segélyezésben való közreműködés;
(TEÁOR: 8899)
lehetőséget biztosít a honvédségi, rendőrségi és tűzoltósági, valamint
katasztrófavédelmi nyugállományúak szabadidős tevékenységének hasznos
eltöltéséhez, színházlátogatások, kulturális rendezvények, baráti találkozók,
kirándulások szervezésével és ezek közvetítésével.
(TEÁOR: 9499)
 A szervezet szolgáltatásaiból, tagjain kívül is bárki részesülhet, amennyiben a
szervezet célkitűzéseivel egyetért.
 Hatóköre: Tapolca és környékének lakóival, civil szervezetekkel közös feladatok
célkitűzésével valósítja meg céljait, de hatókörébe tartozik minden olyan térség, amely
elfogadja a fenti célokat, és megvalósításában segédkezik.
-

Az egyesület működésének alapelvei:
- pártsemlegesség
- önkéntesség
- függetlenség
- nyilvánosságra
- demokratikus önkormányzatiság
- alapító okirat szerinti szervezett tevékenység
Az egyesület célkitűzéseinek megvalósítása érdekében és tevékenységét a jelen
alapszabályzat által meghatározott körökben az egyesület-vezető tisztségviselője, vagy
ügyvezető elnöke képviseli a szervezetet, ennek érdekében, hogy a nyilvánosság eszközeit
felhasználva, felhasználással és tiltakozással élhet. Ptk. 3:77.
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3.§
A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület tagsága:


A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület tagja lehet minden
természetes személy, aki nyilatkozik belépési szándékáról, aki a szervezet célkitűzéseit
magáévá teszi, alapszabályát magára nézve kötelezően elismeri, vállalja a tagokat
terhelő kötelezettségek teljesítését, s akit Egyesület a tagok sorába felveszi (rendes tag).
Felvételükről a közgyűlés dönt.



A pártoló tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a Tapolca és Környéke
Honvéd Bajtársi Egyesület időszakosan vagy rendszeresen anyagi eszközökkel
támogatni kívánja, a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület célkitűzéseinek
megvalósításában tevékenyen részt vállal. Akit Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi
Egyesület vezetősége vagy közgyűlése pártoló taggá választ illetve ezt a tényt pártoló
tagsági megállapodásban rögzítik.



A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesületalapító tagjai azok a
személyek, akik az alakuló közgyűlésen a szervezet megalakításában részt vettek, az
alakuló ülés jelenléti ívét aláírták.



A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a
külföldi vagy magyar állampolgár, aki munkásságával, szakmai, erkölcsi súlyával
elősegíti a szervezeti cél megvalósítását és ennek a tevékenységének elismeréseként a
szervezet döntéshozó szerve a tiszteletbeli tagok sorába választja.



A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület örökös tagja lehet az a rendes
tag, aki a szervezet valamely szakterületén tevékenységével kiemelkedő érdemeket
szerzett és ennek elismeréseként a szervezet döntéshozó szerve az örökös tagok sorába
választja.
4.§
A tagok jogai és kötelezettségei:
2013. évi V. tv. 3:65.- § 3:66. §-ig.

A.) Rendes tagok:
(1) Minden tagnak joga van:





A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület közgyűlésein, elnökségi
ülésein tevékenységében és rendezvényein részt venni; /Ptk. 3:65. § (1)/
Szavazati jogát gyakorolni;
A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület életével, testületi
tevékenységével kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat tenni; /napirendre,
napirendi pontra, kezdeményezheti tiszteletbeli tag felvételét/
Használhatja a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület rendelkezésére
álló létesítményeket;
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Részesülhet a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület tevékenységéből
eredő szolgáltatásaiból.
 Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik, meg és egyenlő kötelezettségek terhelik,
kivéve, ha az alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg.
/ Ptk. 3:65.§ (2)/
 A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tag tagsági jogait akkor
gyakorolhatja képviselőn keresztül, ha azt az alapszabály lehetővé teszi. A tagsági
jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. /Ptk. 3:65. § (3)/
(2) Minden tagnak kötelessége:


A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Alapszabályában foglaltak
megvalósulását elősegíteni, annak rendelkezéseit betartani; végrehajtani a
közgyűlés és az elnökség határozatait;
 Tagdíjat fizetni.
A tag készpénzben köteles tagdíjat az egyesület pénztárába befizetni, de megteheti a
bankszámlára történő befizetéssel is.
Ptk. 3::66. §
A tagok kötelezettsége:
(1) Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségének
teljesítésére.
(2) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az
egyesület tevékenységét.
B) Pártoló tagok
A pártoló tagok jogai és kötelességei az alábbi eltérésekkel azonosak:
 A pártoló tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, illetve nem választhatók a
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület tisztségeire; a nyugdíjas klub
döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt
 A pártoló tagokat tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli, de az írásban vállalt
eseti támogatást, vagyoni hozzájárulást kötelesek teljesíteni.
C) Alapító tagok
 Az alapító tagok jogai és kötelességei a rendes tagokéval azonosak, azonban a
szervezet megalakulását követően minden 5. évben, elismerésben részesíthetők;
 Az elismerésre emléklap, díszoklevél, emlékplakett, örökös tagsági cím
adományozható.
D) Tiszteletbeli tagok
Az alapszabály nem kötelező rendelkezései z egyesület tagjai vonatkozásában:
 az egyesület tiszteletbeli tagjává olyan személy válhat, aki/amely:
1. az egyesület célja szerinti területen vagy ahhoz kapcsolódó területen folytat
tevékenységet
2. az egyesület által kitűzött célok előmozdítása érdekében végzett tevékenységéért
tiszteletbeli taggá választható, tiszteletbeli taggá választásról az alapító okirat
rendelkezése szerint határozhat
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3. az egyesületi közgyűlés, elnökségség javaslatára a tiszteletbeli tagságot elfogadja
 Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület tevékenységében és
rendezvényein részt venni;
 A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület testületi ülésein
tanácskozási joggal részt venni, azonban ott szavazati joggal nem rendelkeznek;
 A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület szervezeti tisztségeire nem,
ugyanakkor a szervezet tiszteletbeli elnökének választhatók;
 A tiszteletbeli tagokat tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli.
E) Örökös tagok


Az örökös tagok jogai és kötelezettségei a rendes tagokéval azonosak.
5.§
A tagsági viszony keletkezése, megszűnése:
2013. évi V. tv. 3:67. §-3:70. §

Ptk. 3:67. § A tagsági jogviszony keletkezése:
(1) Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást
követően a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.
(2) A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

A) Rendes tagok
(1) A tagsági viszony a Belépési Nyilatkozat elfogadásával jön létre. Az elfogadásról az
Elnökség javaslatára a Közgyűlés dönt. Nem lehet elutasítani azt a jelentkezőt, aki a
vonatkozó jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott követelményeknek megfelel.
A Közgyűlésnek a tag felvételét elutasító döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Ptk. 3:68. § (1) A tagsági jogviszony megszűnése:
a.) a tag kilépésével;
b.) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c.) a tag kizárásával;
d.) a tag halálával
(2) A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli
nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti.
(2) A rendes tagsági viszony megszűnik az alábbiakban részletezve:
 Kilépéssel, ha a tag tagságáról lemond (írásbeli nyilatkozat szükséges, melyet a
klub elnökének kell megküldeni), a megszűnés a nyilatkozat átvételének napjával
hatályos; a tagságról való lemondás a tagot terhelő vagyoni kötelezettség
teljesítése alól nem mentesít.
 Törléssel, a tagot a tagnyilvántartásból törölni kell a tag halála és tagsági
jogviszony megszűnése esetén. A tagdíjnyilvántartásból az egyesület tagja akkor
törölhető tagdíjhátralék nem fizetése miatt, ha az elnökség a nem fizető tagot
írásban igazolható módon felhívta a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési
határidő eredménytelenül telt el. A nem fizetés, tagíj hátralék nem haladhatja meg
az egy évet. Az elnökség által, a közgyűlés törlést-elrendelő, határozatát a taggal
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közölni kell. A törlés ellen a tag jogorvoslattal élhet, melyet írásban és
indoklással ellátva köteles az elnökség részére benyújtani.
Kizárással, ha a tagot a közgyűlés kizárja, mert a tag megsérti az alapszabály
rendelkezéseit, sértő magatartást tanúsít. A tagot csak a közgyűlés által elfogadott
határozatban meghatározott eljárás lefolytatását követően lehet kizárni.
A tisztességes eljárást biztosító szabályok az alábbiak:
a./ mindkét fél -egyesület és tag – egyenlő és azonos esélyekkel vesz részt az
eljárásban
b./ mindkét fél – egyesület és tag- azonos súlyú jogokat gyakorol és minden felet
azonos súlyú kötelezettségek, terhelnek.
c./ biztosítani kell annak lehetőségét, hogy mindkét fél részletesen kifejthesse jogi és
ténybeli álláspontját, csatolhassa bizonyítékait, megismerhesse a másik fél
beadványait, észrevételeket tehessen, indítványokat terjesszen elő.
A kizárási eljárás lefolytatására az elnökség jogosult.
Az elnökség általi kizárási eljárás lehet elbeszélgetés a taggal, melyet jegyzőkönyv
rögzít, illetve lehetőség biztosítása arra, hogy a tag bizonyítékokat csatolhasson,
észrevételeket tehessen. Az elnökség kizárási eljárást követően a közgyűlés elé
terjeszti az eljárás eredményét. A kizárásról a közgyűlés dönt. A közgyűlési
döntéssel szemben fellebbezési jogorvoslatnak helye nincs.
A fentiek alapján a Ptk rendelkezései az alábbiak:
Ptk. 3:70. §
(1) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely
egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási
eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító
szabályokat meghatározza.
(2) A tag kizárását, kimondó határozatot írásba kell foglalni, és indoklással kell
ellátni; az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró
határozatot a taggal közölni kell.
Jogorvoslati lehetőségek:
- polgári peres eljárásban az igazságosság védelme, a bírósághoz fordulás joga,
melyben az alábbiaknak kell megfelelni:
- pártatlanság elve
- az önrendelkezés joganyag
- a jogegyenlőség követelménye
- az időszerűség követelménye
- a jogorvoslathoz való jog
(3) Az alapszabály a kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőséget biztosít, ebben az
esetben, az alapszabályban rendelkezni kell a fellebbezési eljárásról és a
fellebbezést elbíráló egyesületi szervről.
Ennek megfelelően az eljárás az alábbi:
A közgyűlési határozat elleni fellebbezést írásban kell benyújtani a területileg
illetékes bíróság részére.


A tagsági jogviszony felmondása a fentieken kívül:
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Ptk. 3:69. §
(1) ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a
feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban
felmondhatja.
(2) a felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.
B) Pártoló tagok
(3) Pártoló tagsági viszony a tagjelölt természetes személy vagy szervezet kezdeményezésére
ugyancsak belépési nyilatkozat alapján jön létre.
(4) Pártoló tagsági viszony megszűnik:





Kilépéssel (írásbeli bejelentéssel);
Törléssel; írásbeli vállalt kötelezettségének nem tesz eleget
Kizárással;
A szervezet megszűnésével, a tag természetes halálával.

C) Alapító tagok
Tagsági viszonyuk keletkezése és megszűnése a rendes tagokéval azonosak.
D) Tiszteletbeli tagok
 Tiszteletbeli tagsági viszonyuk a szervezet valamely (rendes-, ünnepi és
rendkívüli) közgyűlésén, a vezetőség, illetve a szervezet bármely tagjának javaslatára,
a közgyűlésen jelenlévő tagság ¾-es többségi határozatával jön létre.
 A tiszteletbeli tagok tagságát oklevél tanúsítja.
 A tiszteletbeli tagsági cím visszavonásáról az Elnökség előterjesztése alapján a
közgyűlés dönt.
E) Örökös tagok
Az örökös tagok örökös tagsági viszonyának keletkezése a tiszteletbeli tagokéhoz hasonlóan,
megszűnése a rendes tagokéhoz hasonló módon történik.
Az örökös tagsági címet oklevél tanúsítja.
A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Elnöksége (megbízott tisztségviselője
útján) a tagokról és pártoló tagokról nyilvántartást vezet, amely személyi azonosító adatokon
túl tartalmazza azokat a tagsági viszony formáját, keletkezésének és megszűnésének idejét.
A szervezetet alapító és örökös tagjait, a rendes tagok között kell – tagsági státuszukat külön
feltüntetve – nyilvántartani.
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6.§
A szervezeti rend:
A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület a demokratikus önkormányzati elven
alapuló szervezetet alakít ki, és ennek megfelelően, valamint széles nyilvánosság előtt
működik.
3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]
(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető
tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személyvezető tisztségviselője nem lehet.
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület ügyvezető szerve az Elnökség, melybe
a tagokat nyílt szavazással választja a közgyűlés. Ügyvezető szervbe magyar állampolgár
választható, aki nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt, továbbá nem állnak jogerős
bírósági ítélet alatt és a hátrányos következmények alól már mentesültek
A tagok jogait csak személyesen, illetve jogi személyek törvényes képviselők útján
gyakorolhatják.
7.§
A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület szervei:
3:17. § [A döntéshozó szerv ülésének összehívása]
(1) A döntéshozó szerv ülését a vezető tisztségviselő meghívó küldésével vagy
közzétételével hívja össze.
(2) A meghívónak tartalmaznia kell
a) a jogi személy nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
(3) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
(4) A döntéshozó szerv az ülését a jogi személy székhelyén tartja.
(5) Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag
hozzájárul az ülés megtartásához.
(6) A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő-kérdésben
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden
nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
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3:19. § [Határozathozatal]
(1) A tagok vagy az alapítók a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg
határozataikat.
(2) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(3) A tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség megállapításánál
figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. Ha e törvény egyszerű vagy azt
meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű
szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. Ha e
törvény egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat ettől eltérő
rendelkezése semmis.




A Közgyűlés
Az Elnökség – ügyvezető és képviseleti szerv
A Felügyelő Bizottság, amelynek választása, működtetése nem kötelező /2011. ÉVI
CLXXV. tv. 40 §. (1) figyelembe véve az 50 Ft-os árbevételi értékhatárt./

A Közgyűlés:
 A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés,
amely a tagok (pártoló és tiszteletbeli tagok) összességéből áll.
 A Közgyűlések ülései nem nyilvánosak. / Ptk. 3:73. § (2)/ A közgyűlésen, a tagokon és
az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az
alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező
személyek vehetnek részt.
 A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer (rendes közgyűlés) az
Elnökségnek össze kell hívnia. /Ptk. 3:73. § (1)/ Ennél ritkább ülésezést előíró
rendelkezés semmis.

 Az Elnökségnek kötelessége a Közgyűlés (rendkívüli) összehívásáról 30 napon belül
gondoskodni, amennyiben azt a Felügyelő Bizottság indítványozza, valamint a tagság
1/10-ed része – az összehívás okát, célját és az ülés napirendjét tartalmazó – írásbeli
kérelmében ezt indítványozza. Ugyancsak kötelező a Közgyűlés összehívása, ha azt a
bíróság elrendeli.
Ptk. 3:81. § A közgyűlés összehívása
a) Az ügyvezető szerv köteles s közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozások esedékességekor teljesíteni;
vagy
c) az egyesület céljának elérése veszélybe került.
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 A Közgyűlés összehívására az Elnökség jogosult és kötelezett, amely az elnök vagy
megbízása alapján a titkár által aláírt, illetve saját kezűleg rövidítéssel ellátott (s. k.)
írásbeli meghívó, tagok, pártoló és tiszteletbeli tagok részére történő kézbesítése útján
történik. A kézbesítés a Közgyűlés összehívására elektronikus úton is végrehajtható,
amely a postai kézbesítést helyettesíti. A meghívás akkor tekinthető szabályszerűnek, ha
a Közgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal a tagok, tiszteletbeli és pártoló
tagok a napirendet is tartalmazó meghívót kézhez kapják, és biztosítani kell, hogy a
klub tagjai a taggyűlés napirendi pontjaira javaslatot tehessenek, amire 5 nap áll
rendelkezésre.
Ptk. 3:75. § A napirend kiegészítése:
(1) A közgyűlési meghívó kézhezvételétől és közzétételétől számított, az alapszabályban
meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől
a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával.
(2) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy
jogosult dönteni. A napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv
vagy személy dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szjóló
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
 Az alapszabály kötelező rendelkezései a közgyűlés határozatképessége, döntési rendje
tekintetében:
Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyed része megjelent. A jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza meg döntéseit, kivéve, ha az elnökség tagjainak megválasztásáról, a
tag egyesületből való kizárásáról kell dönteni, amit titkosan, írásbeli szavazással kell
végrehajtani. Az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot
megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell határozni.
(7) Az alapszabály határozatképessége, döntési rendje tekintetében:
A közgyűlés döntéseit a jelenlevő tagok háromnegyedes szótöbbségével, nyílt
szavazással hozza.
Az alapszabály módosításhoz a jelen levő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges. / Ptk. 3:76. § (1) bekezdés/
A tag kizárásához meghatározható szavazati arányok: A jelenlévő tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az egyesület megszűnésének, szétválásának, egyesülésének elhatározásához
Ptk. 3:76. § (2)Határozathozatal:
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
Az Elnökség valamely tagjának, tisztségviselőjének megválasztásához,
visszahívásához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges.
A jogszabályban meghatározott beszámoló és a közhasznúsági melléklet
elfogadásához: a jelenlevő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges.
Az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadásához jelenlevő
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges
Rendelkezés arról, hogy a jelenlevőtagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozatára, indítványára írásban, titkosan szavaz.
15

Rendelkezés arról, hogy a közgyűlés szavazatszámláló bizottságot választ.
Rendelkezés arról, hogy a közgyűlés levezető elnököt választhat.
Rendelkezés arról, hogy a közgyűlés szavazatszámláló bizottságot választhat.
(8) A megismételt Közgyűlés tekintetében az alapszabály kötelező rendelkezései:
 akkor lehet tartani, ha a közgyűlés nem határozatképes
 kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg
 a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás
jogkövetkezményeit és a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó
tartalmazza
 az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjára lehet
összehívni – az eredeti időponttól számítottan 30 percen belül
 a tag kizárásáról, a klub más klubbal, egyesülettel való egyesüléséről, csak
akkor határozhat, ha azon a tagok több mint a fele részt vesz.
(9) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: /Ptk. 3:74. §/
 Az Alapszabály elfogadása, módosítása;
 Az Elnökség tagjainak és tisztségviselőinek (elnök, alelnök, szervezőtitkár,
gazdasági vezető, elnökségi tag) a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak
egyenként nyílt szavazással történő megválasztása, visszahívása, amely
összeférhetetlenség keletkezése esetén kötelező;
 Az egyesület munkaterve és a beszámolók, valamint az éves költségvetés
meghatározása, dönt a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról, a
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról;
 Az Elnökség éves beszámolójának jóváhagyása és a közhasznúsági melléklet
elfogadása; ezen belül az Elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének elfogadása
 A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület feladatainak
meghatározása;
 Az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása.
Döntés szövetséghez való csatlakozás, belépés kérdésében;
 A Közgyűlés elbírálja az Elnökség kizárást kimondó határozata ellen benyújtott
fellebbezési kérelmet;
 A Közgyűlés tiszteletbeli tagot, elnököt, örökös tagokat választhat, tiszteletbeli
tagsági címet visszavonhat;
 végelszámoló kijelölése;
 a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
 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
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés;
 választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának mértéke, ha
alkalmazását jogszabályi korlát írja elő
 Döntés mindazokban az ügyekben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a
Közgyűlés hatáskörébe utal.
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(10.) A Közgyűlést a választott elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti.
(11.) A Közgyűlésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az üléseken esetenként
választott jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá.
A jegyzőkönyv jelenléti ívvel alátámasztva tartalmazza a szavazóképes tagok
létszámát, (a tanácskozási joggal résztvevőket), a szavazatok pontos,
számszerű arányát (a döntést ellenzők és tartózkodó személyét), a Közgyűlésen
történtek menetét, a hozott határozatokat, döntéseket, azok pontos tartalmát és
hatályát. A közgyűlésen hozott határozatokat a Határozatok Tárában közzé kell
tenni.
(12) A jegyzőkönyvet elektronikus formátumban, igény szerint kérheti a tagság.
(13) Ugyancsak az Elnökség (ezzel megbízott tagja útján) köteles gondoskodni a
Határozatok Nyilvántartása vezetéséről, amely többek között a Közgyűlés
határozatainak, pontos tartalmát, időpontját és hatályát tartalmazza utalva a Közgyűlés
jegyzőkönyvére, amelyből a határozatot elfogadók és ellenzők számaránya és személye
is megállapítható.

A Határozatok Nyilvántartása, a közgyűlési jegyzőkönyvvel együtt a tagok
által, az ellenőrzésre jogosult szervek által, s az érdekeltség igazolása mellett bárki
által megtekinthető az elnöknél, illetve a Nyugállományúak székhelyének hivatalos
helyiségében egyeztetett időpontban.
8.§
Az Elnökség:
Ptk. 3:77.§ Az ügyvezetés ellátása
Az egyesület ügyvezetését az egyesület Elnöksége látja el. Az egyesület vezető-tisztségviselői
az elnökség tagjai.
(1)A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület ügyvezető szerve az Elnökség.
Közgyűlés által 5 évre választott 5 tagú Elnökség, mint a Tapolca és Környéke
Honvéd Bajtársi Egyesület ügyintéző és képviseleti (vezető) szerve, a két Közgyűlés
között az egyesület, tevékenységét szervezi és irányítja a jogszabályok, az
alapszabály, valamint a döntéshozó szerv döntéseinek megfelelően. Az Elnökség
alapvető feladata a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület vagyonával
való gazdálkodás, az egyesület működésének biztosítása, a szükséges és hatáskörébe
tartozó döntések meghozatala a Közgyűlések közötti időben. A Tapolca és Környéke
Honvéd Bajtársi Egyesület Elnöksége tevékenységéről szükség szerint, de évente
legalább egyszer beszámol a Közgyűlésnek.
Ptk. 3:78. § Elnökség.
(1) Az elnökség öt tagból áll. Az elnöksége az elnökét maga választja tagjai közül.
Ptk. 3:79. § A vezető tisztségviselői megbízatás:
(2)Az öt évnél hosszabb időre szóló vezető tisztségviselői megbízatás az öt évet
meghaladó részében semmis.
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(2) Elnökség összetétele:
- elnök,
- alelnök,
- szervező titkár,
- gazdasági vezető,
- elnökségi tag,
Ptk. 3:25. § [A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése]
(1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
(2) A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a
vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
(3) A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy
másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor
lemondhat.
(4) Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető
tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
(3) A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani, az alapszabály
felhatalmazása alapján a vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható az
egyesület tagjain kívüli személyekből.
(3)Az alapszabály kötelező rendelkezései az Elnökség feladata és hatásköre tekintetében:
Ptk. 3:78. § (2) : Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az
egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági
helyzetéről beszámolni.
Ptk. 3:78.§ (3) Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
Az alapszabály ennél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.
Az ügyvezetés feladatai Ptk. 3:80. § (a-l) pontokban rögzítettek szerint az alábbiak:
Az Elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a
közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe.
 Gondoskodik a Közgyűlés határozatainak a végrehajtásáról;
 Gazdálkodik a költségvetés keretein belül, megállapodásokat köt, javaslatokat
tesz, állásfoglalásokat tesz közzé;
 Végzi a napi munkával kapcsolatos feladatokat;
 Szervezi az éves munkatervben meghatározott célkitűzések megvalósítását;
 Munkakapcsolatokat épít és tart fenn az önkormányzatokkal-, állami,munkahelyi- és civil szervezetekkel;
 Tagnyilvántartás vezetése, az egyesületi Határozatok Nyilvántartása, és egyéb
könyveinek folyamatos vezetése, az érdekeltek számára történő betekintés
biztosítása, az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
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A Közgyűlések előkészítése és szabályszerű összehívásának biztosítása; a
tagság és az egyesület szerveinek értesítése, közgyűlés napirendi pontjainak
meghatározása
 Az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és
a tisztségviselők megválasztásának előkészítése;
 Részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
 Döntés (első fokon) a tagfelvételi és kizárási ügyekben;
 Éves beszámoló, illetve munkaterv készítése, közgyűlés elé terjesztése;
 Éves költségvetés tervezetének elkészítése és annak közgyűlés elé terjesztése;
 Alapítvány létrehozása, alapítványhoz való csatlakozás;
 A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület tevékenységének
irányítása, működőképességének fenntartása, jog és alapszabályszerű működés
biztosítása, a tisztségviselők munkájának összehangolása;
 Dönt befektetésekről; feladata az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon
felhasználása
 Dönt pályázatok kiírásáról és odaítéléséről;
 Dönt a tagsági viszony minden jubileumi évfordulóját elérő tag elismeréséről,
ha a végzett munkája alapján arra érdemesnek tartja (5 évenként);
 A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület számviteli politika,
pénzkezelési, befektetési, leltározási és selejtezési, valamint házi pénztár
szabályzatának elfogadása;
 Az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
 Döntés mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az alapszabály nem
utal a Közgyűlés, illetve a Felügyelő Bizottság hatáskörébe, illetve azon
ügyekben, amelyeket jogszabály és az alapszabály kifejezetten az ügyintéző
képviseleti szerv hatáskörébe utal.
(4) Elnökség feladat és hatáskörét testületként gyakorolja, döntéseit szavazással
hozza.
(5) Az Elnökség üléseit éves munkaterv alapján tartja, minden hónap első szerdáján
külön meghívó nélkül. Az Elnökség ülései rendszerint nem nyilvánosak, azonban a
tagok tanácskozási jog nélkül azon részt vehetnek. Az Elnökség üléseinek munkatervét
a közgyűlés hagyja jóvá. Változás esetén írásbeli meghívó szükséges, melyet az elnök,
vagy az általa megbízott Elnökségi tag készít el és juttatja el a meghívottak részére. A
meghívó telefonon és elektronikus levél formában is továbbítható.
Személyi ügyek (elismerési, ajándékozási, kitüntetési javaslatok) fegyelmi kérdések,
stb. esetén az elnök zárt ülésen rendelhet el.
(6) Elnökség akkor határozatképes, ha azon a szabályszerűen meghívott tagjainak
többsége – az Elnökségi tagok több mint a fele (legalább 4 fő) jelen van. A testület
ülését az elnök vagy akadályoztatása esetén megbízása alapján a titkár vagy az alelnök
vezeti. Az Elnökség ülésére minden esetben meg kell hívni - ha van - a Felügyelő
Bizottság elnökét, aki azon tanácskozási joggal vesz részt.
(7) Az Elnökség döntéseit és határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel
hozza. /Ptk. 3:78. §. (3)/
(8) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akiknek
hozzátartozója a határozat alapján:
a.
b.

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
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(9) Az Elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az üléseken
esetenként választott (vagy felkért) jegyzőkönyvvezető vezet és a jelenlevő elnökségi
tagok írnak alá. A jegyzőkönyvet jelenléti ívvel alátámasztva tartalmazza a megjelent
Elnökség, tagjainak létszámát, (a tanácskozási joggal résztvevőket), a szavazatok
pontos, számszerű arányát, (a döntés ellenzők és tartózkodók személyét), az ülésen
történtek menetét, a hozott határozatokat, döntéseket, azok pontos tartalmát és
hatályát.
(10) Az Elnökség (ezzel megbízott tagja útján) köteles gondoskodni arról, hogy a
Határozatok Nyilvántartásba öt munkanapon belül bevezetésre kerüljön az Elnökség
döntéseiről készült határozatainak pontos tartalma, időpontja és hatálya, utalva a
Elnökségi ülés jegyzőkönyvére, amelyből a határozatot elfogadók és ellenzők
számaránya és személye is megállapíthatók. Az Elnökség tevékenységéről éves
beszámolót készít.
(11) A Határozatok Nyilvántartása, az Elnökségi ülések jegyzőkönyvvel együtt a
tagok által, az ellenőrzésre jogosult szervek által, s az érdekeltség igazolása mellett
bárki által megtekinthető a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület
hivatalos helyiségében, székhelyén.
(12) Az Elnökség tagjai tisztségük ellátásáért költségtérítésben részesíthetők.
(13) Az Elnökség munkáját munkaterv alapján végzi. A testület munkatervét maga
állapítja meg jelen Alapszabályban írtakkal összhangban. Az alapszabály mellékletét
képezik a legfontosabb ügyviteli előírásokra vonatkozó szabályzatok, melyek
tartalmazzák az Elnökségi tagok közötti állandó feladatmegosztást, a nyilvántartások
vezetésének, irattárazásának rendjét, a szervezet működésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba való betekintés rendjét, a beszámolók közlésének nyilvánosságára
vonatkozó szabályokat.
(14) A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület képviselete:
A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesületet „és az Elnökséget az elnök
képviseli harmadik személyek és a hatóságok felé. Akadályoztatása esetén az alelnök,
vagy szervező titkár, illetve megbízás alapján a megbízott elnökségi tag jár el.
9.§
Az Elnökség tagjainak (tisztségviselőinek) főbb feladatai és hatáskörei:
 Az elnök feladata:
 Jogosult Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület képviseletére.
Irányítja az Elnökség munkáját.
 A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület gazdálkodását irányítja,
kezeli a nyugdíjas klub pénzeszközeit, ennek keretében gyakorolja az aláírási,
utalványozási jogot; a kiadások számláit ellenőrzi; kezeli a klub iratait, bevételi és
kiadási bizonylatait, vezeti a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület
tagnyilvántartását, vezeti a határozatok tárát.
 A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület alkalmazottjának
tekintetében munkáltatói jogokat gyakorol;
 Gondoskodik az Elnökség többi tagjának irányításáról, munkájuk ellenőrzéséről;
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Gondoskodik a Közgyűlések és az Elnökségi ülések összehívásáról, megtartásáról
és dokumentálásáról; közgyűlést bármikor összehívhatja;
Megbízólevelet ad ki;
Ügyel a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Alapszabályának, és a
jogszabályok betartására;
Folyamatosan végzi mindazokat a feladatokat, meghozza azokat a döntéseket,
amelyeket a jogszabály vagy az Alapszabály (munkarend) nem utal a Közgyűlés,
illetve az Elnökség, illetve a felügyelő szerv hatáskörébe.
Összeférhetetlenség esetén a fenti jogokat az alelnök jogosult gyakorolni. Az
összeférhetetlenséget a tv. 39. §. (1)-(2) bekezdésében leírtak figyelembevétele
jelenti.
Intézkedéseit a közgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően kell
megtennie, döntés hiányában pedig a nyugállományúak klubjának érdekeivel
összhangban.
Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.

 Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület szervezőtitkára:






Az elnök akadályoztatása esetén jogosult a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi
Egyesület képviseletére;
Ellátja a szervezési feladatokat, illetve azokat koordinálja;
Vezeti a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület nyilvántartásait, illetve
gondoskodik azok naprakész vezetéséről, azokba való betekintés biztosításáról;
Ellátja az elnök, illetve az Elnökség által rábízott feladatokat, különösen ellátja az
Elnökség ügyviteli teendőit, segíti az elnök munkáját;
Az ügyviteli vonatkozású feladatait az Elnökség tagjával az éves munkatervben az
elnök utasításai alapján szabályozottan megoszthatja.

 Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület gazdasági teendőkkel megbízott
elnökségi tagja az elnökkel, (alelnök), szervezőtitkárral és az elnökség többi tagjával
együtt:






Gondoskodik a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi vagyonának kezeléséről
és nyilvántartásáról a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően;
Elkészíti a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület
 Éves költségvetési tervét, annak végrehajtásáról szóló beszámolót
és a zárszámadást, az éves közhasznúsági mellékletet a könyvelői
és adózási feladatokat ellátó vállalkozástól kapott adatok,
tájékoztatás alapján;
 Együtt működik és segíti a vállalkozási szerződés szerinti
számviteli feladatokat ellátó vállalkozó könyvelő, könyvelő iroda
munkáját, rendelkezésre bocsájtja a számviteli feladatok
elvégzéséhez szükséges alapadatokat és dokumentációkat,
bizonylatokat.
Az adóhatóság, illetve a gazdálkodás ellenőrzésre jogosított szervek és személyek
részére adatokat szolgáltat a megbízott vállalkozási szerződéses számviteli és
adózási feladatokat ellátó közreműködésével az elnök (alelnök) részére
Ellátja azokat a részfeladatokat, amelyekkel az elnök, (alelnök) a szervezőtitkár,
illetve az Elnökség megbízza.
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 Az Elnökség tagjai:


Ellátják azokat a részfeladatokat, amelyeket az éves munkaterv tartalmaz, illetve
amivel az elnök esetileg megbízza őket.
10.§
A Felügyelő Bizottság:

(1) Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Felügyelő bizottságot a 2011. évi
CLXXV. Törvény 40. § szerint köteles létrehozni.
(2) Amennyiben az (1) pontban hivatkozott törvényi rendelkezésnek a Tapolca és
Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület nem felel meg, felügyelő bizottság
létrehozására nem kötelezett. (50 millió forintos bevétel feletti értékhatár) Ha a
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület felügyelő bizottság létrehozására
kötelezetté válik, akkor a 2011. évi CLXXV. tv. 41. § (1)-(5) bekezdésekben
rögzítetteket kell figyelembe venni.
Amennyiben felügyelő bizottság létrehozása kötelező az egyesület részére, akkor az
alábbiakat kell figyelembe venni:
Felügyelő bizottság létrehozása:
 A Közgyűlés a tagok sorából négyévi időtartamra három főből álló Felügyelő
Bizottságot választ a felügyelő szervi teendők ellátására.
 Nem választható, s nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve
könyvvizsgálója az a személy, aki
a. A Vezetőség elnöke vagy tagja
b. A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület tagja a megbízatásán
kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabályban áll, ha a
jogszabály másképp nem rendelkezik.
c. A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület cél szerinti juttatásaiból
részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatásokat és az EGYESÜLET tagjainak a tagsági jogviszony alapján
nyújtott cél szerinti juttatást, illetve
d. Az a-c. pontokban meghatározott személyek hozzátartozója (2011. évi
CLXXV. törvény 38. § (1)-(3) bek.)
 A Felügyelő Bizottság elnökből és két tagból áll, testületként működik. Üléseit
szükség szerint, de legalább félévente tartja a bizottság elnökének meghívása alapján.
 A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van, döntéseit
nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza.
 A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre, jogosítványai


A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület
működését és gazdálkodását, amelynek során vezető tisztségviselőktől jelentést, a
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szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Tapolca
és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja;
 A Felügyelő Bizottság – elnöke útján – köteles az intézkedésre jogosult Vezetőséget
tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület működése során olyan
jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt,
amelyek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a
Vezetőség döntését teszik szükségessé. Amennyiben a döntés meghozatala a
Közgyűlés hatáskörébe tartozik, úgy a Vezetőségnél köteles kezdeményezni
rendkívüli Közgyűlés összehívását.
 A fentiek szerint köteles eljárni a bizottság akkor is, ha a vezető tisztségviselők
felelősségét megalapozó tény merült fel;
 Amennyiben a Felügyelő Bizottság indítványára 30 napon belül a Vezetőségi vagy a
Közgyűlés összehívása nem történik meg, úgy mindezek összehívására a Felügyelő
Bizottság is jogosult.
 Ha a fenti eljárás nem vezet eredményre, illetve az arra jogosult szerv a törvényes
működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a bizottság
köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet, ellátó szervet.
 A Felügyelő Bizottság elnöke, illetve az általa megbízott tagja a Vezetőség ülésén
tanácskozási joggal részt vehet.
 A Felügyelő Bizottság elnöke tevékenységének tapasztalatairól évente köteles a
Közgyűlésnek beszámolni.
(8)
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a fenti Alapszabályi előírások keretein belül
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény előírásait figyelembe
véve maga állapítja meg.
(9)
Ptk. 3:82. § szerint a felügyelőbizottság létrehozásának kötelező esetei:
(1) kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok fele nem természetes személy, vagy ha
a tagság létszáma a száz főt meghaladja.
(2) A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az
alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
11.§
A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület gazdálkodása:
 A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület ezen okiratban meghatározott
cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, a tartozásaiért saját
vagyonával felel. A tagok a tagdíj fizetésén túl a Tapolca és Környéke Honvéd
Bajtársi Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A szervezetnek
okozott kárért a tagok a polgári jog szabályai szerint felelnek.
 A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület gazdálkodását a civil
szervezetekre vonatkozó és a civil szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló
hatályos jogszabályok alapján végzi.
 A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület a rendelkezésre álló vagyonnal
a Vezetőség által készített és a Közgyűlés által elfogadott költségvetés szerint
gazdálkodik.
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 Gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt az Alapszabályban
meghatározott célok, megvalósítására fordítja.
 A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület a célja megvalósítása gazdasági
feltételeinek biztosítása érdekében és céljának megvalósítása érdekében azokat nem
veszélyeztetve gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat. Elsődlegesen
gazdasági-vállalkozási tevékenységet a nyugdíjas klub nem végezhet. / 60 % alatti
tevékenység végezhető./
A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület csak oly módon vehet fel hitelt
és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti és biztosítja működésének
fenntartását.
 A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület pénzügyi forrásai (bevételei):












tagdíjak; melynek mértékét a közgyűlés határozza meg évente.
pártoló tagsági díjak, pártoló tagok magánszemélyek és jogi
személyek felajánlásai;
gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás-nyújtásból)
származó bevétel
költségvetési támogatás
az államháztartás alrendszereitől, közszolgáltatási szerződés
ellenértékeként szerzett bevétel, más adományozótól közhasznú
célra, illetve a működés költségeinek fedezetére kapott támogatás,
adomány;
pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési
támogatás
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerint kiutalt összege /Szja 1 %/
befektetési tevékenységből származó bevétel
egyéb adományok, hagyatékok, alapítványok;
egyéb bevételek, támogatások.

 A „Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület költségei, ráfordításai
(kiadásai):








Az alapcél szerinti, a közhasznú tevékenység érdekében közvetlenül
kapcsolódó költségek;
A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület működési költségei
(ideértve az adminisztráció költségeit és a könyvelési szolgáltatás díját,)
valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök
értékcsökkenési leírása
A gazdasági-vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás-nyújtáshoz) közvetlenül
kapcsolódó költségek;
A BEOSZ részére – annak küldöttgyűlésén megállapított mértékű –tagsági díj
összege.
A fentiek alá nem tartozó egyéb költségek
a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület érdekében végzett
tevékenységekhez kötődő, utazási költségtérítések, kiküldetések
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 A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület a cél szerinti tevékenységéből,
illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és kiadásait elkülönítetten és
részletezetten kell nyilvántartani a 2011. évi CLXXV. tv. 20. § szerint a civil
szervezetekre irányadó számviteli szabályok alkalmazásával. A 21. § alapján a „Gábor
Áron” Nyugállományúak Klubja 19. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti költségeit,
ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási
tevékenység között az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének
(bevételének) arányában évente meg kell osztani. A Tapolca és Környéke Honvéd
Bajtársi Egyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális
javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a társasági adó alapjának
meghatározásakor a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint veszi
figyelembe.
(9) A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület befektetési tevékenységéről
döntés, az Elnökség által elfogadott befektetési szabályzat rendelkezéseinek betartásával,
az Elnökség hatáskörébe tartozik.
(10)A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület adománygyűjtést végezhet a
civil tv. V. fejezet 24. §- 26. §a-ban rögzítettek szerint, figyelembe véve a 350/2011. (XII.
30.) Kormányrendeletben leírtakat.
(11) A könyvvezetés, nyilvántartás szabályai: A Tapolca és Környéke Honvéd
Bajtársi Egyesület nem közhasznú szervezet, közhasznúságát nem kérte, ezért az
egyszeres könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, elkülönítetten az alapcél és a
gazdasági-vállalkozási tevékenységet.
(12) Beszámolási szabályok:
A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület egyszerűsített beszámolót készít, mely
egyszerűsített mérlegből, eredmény levezetésből, és közhasznúsági mellékletből áll.
Közhasznúsági melléklet tartalma:
A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület alapadatain kívül külön kell
bemutatni a tv. 32. § szerinti adatokat és mutatókat, a vagyon felhasználásával
kapcsolatos kimutatást, a közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások
összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását. Be kell mutatni a
főbb tevékenységeket, célcsoportjait, eredményeit. Nem közhasznú esetén ez nem
kötelező.
Letétbe helyezés:
A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület köteles a közgyűlés által
jóváhagyott tárgyévi december 31-ei fordulónappal lezárt beszámolóját a mérlegfordulónapot követ ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni. A
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület beszámolóját az OBH-nak
papíralapon és elektronikus úton is megküldheti. Törvényi változás esetén csak
elektronikusan.
Letétbe helyezés: Országos Bírósági Hivatal, 1363 Budapest Pf.: 24
Tájékoztatás céljából: Veszprémi Törvényszék, 8200. Vár u. 19. Lajstrom Iroda.
Adózási kötelezettség: Az adózás rendjéről szóló jogszabály szerint teljesíti bevallásait.
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12.§
A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület felügyelete:
A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület, mint civil szervezet
tekintetében az adóellenőrzést a szervezet székhelye szerinti adóhatóság, a költségvetési
támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyelet
– a közhasznú működés törvényessége tekintetében - a reá irányuló szabályok szerint az
ügyészség látja el.
13.§
A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület megszűnése:
A „Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület megszűnése:
1. Jogutódlással történő megszűnés:
Az Egyesület csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét. A jogutódlással
történő megszűnés a legfőbb szerv, a közgyűlés döntése alapján történhet, az egyesület egy
másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad).
2. A jogutód nélküli megszűnés okai:
- az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztak meg,
- az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
3. Rendelkezés a fennmaradó vagyonról:
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél
megvalósítására létrejött közhasznú, honvédségi, rendvédelmi civil szervezetnek,
egyesületnek, illetve alapítványnak kell átadni.
A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra. A
nyilvántartó bíróság törlési határozatában rendelkezik a fennmaradó vagyon sorsáról,
vagyonátruházás teljesítésére.
4. A vezető tisztségviselők felelőssége a jogutód nélküli megszűnés esetén:
a./ Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági
törléstől számított egy éven belül – az egyesület törlésének időpontjában, tagsági
jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó
egyesületi vagyont át kell adni, vagy ha lett volna vagyona, át kellett adni.
b./ Az egyesület megszűnését megelőző két évben a vezető tisztségviselők az egyesület
megszűnésétől számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az egyesület
hitelezőivel szemben mindazon tartozásokért, amelyeket az egyesület vagyona vagy a
vagyoni hozzájárulást nem szolgáló egyesületi tagoknak a jogi személy általános szabályai
szerinti helytállási kötelezettsége nem fedezett.
/Ptk. 3:83. §-3:87. §/
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14.§
Záró rendelkezések
 A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület tevékenységének és
gazdálkodásának legfontosabb adatait sajtó útján is nyilvánosságra hozhatja.
 Jelen Alapszabály a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület működésének
és szervezeti életének alapdokumentuma.
 Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény
rendelkezései az irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben
határozatot hozhat.
 Jelen Alapszabályt 5/2014.(02.24.) sz határozatával Tapolca és Környéke Honvéd
Bajtársi Egyesület Közgyűlése elfogadta. A Veszprémi Törvényszék hiánypótlási
végzése után az alapszabály újbóli átdolgozásra került.
 A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület közgyűlése, 2015. február 16án megtárgyalt és elfogadott alapszabály a dőlt betűs kiegészítésekkel 2015. 02. 18-tól
hatályos, melyet a közgyűlés 20/2015.02.16. sz. határozatával elfogadott.
 Az egyesület alapszabálya vagy a jogvitában érintett személyek megállapodása a
tagsági jogviszonyból, továbbá az egyesületi szervek, és a tagok közti jogvitákból
eredő jogvitákra a Tapolcai Városi Bíróság eljárását köti ki.
Tapolca, 2015. február 16-án
Nacsa Ferenc nyá. törzszászlós
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület elnöke sk
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