
SOMOGYSÁMSONÉRT EGYESÜLET 

  

módosított 

  

és 

  

egységes szerkezetbe foglalt 

  

A L A P S Z A B Á L Y A 

  

  

Az egyesület neve, székhelye: 

  
  

1. Az egyesület neve: Somogysámsonért Egyesület (A továbbiakban: Egyesület). 

2. Székhelye: 8733 Somogysámson, Fő u. 98. 

3. Az egyesület önkormányzati elven működő helyi érdekvédelmi, társadalmi szervezet. 

4. Az egyesület működési területe: Somogy megye 

5. Az egyesület felett az ügyészség gyakorolja a törvényességi felügyeletet. 

6. Az egyesület jogi személy. 

  

Az egyesület célja és feladatai 

  
1. Az egyesület kiemelt működési céljai: Somogysámson község és a környező 

települések kulturális értékeinek óvása, történelmi hagyományainak ápolása, a 

környezetvédelem fejlődésének elősegítése, kapcsolattartás más szervekkel. 

2. Az egyesület a célok megvalósítása érdekében: 

1. kezdeményezi intézkedések megtételét, 

2. véleményt nyilvánít az önkormányzatok döntései előtt, 

3. más szervekkel, kiemelten a SOMOGYÉRT Egyesülettel együttműködve 

képviseli a települések érdekeit, 

4. elődadásokat, szakmai összejöveteleket szervez a települések életéről, 

múltjáról, jelenéről, jövőjéről a legszélesebb spektrumon. 

   

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 

  

  
1. Az egyesület tagja lehet minden olyan magyar állampolgár, illetve Magyarországon 

letelepedett, vagy itt tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki 

az egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek 

teljesítését vállalja. 

2. Az egyesület tagjai lehet természetes és jogi személy, illetve jogi személyisége nélküli 

gazdasági társaság. 

3. A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozattal jön létre. 

4. Tiszteletbeli taggá választható az a belföldi és külföldi állampolgárságú személy, aki 

szakmai tevékenységével, vagy az egyesület kapcsolatainak ápolásában jelentős 

érdemeket szerzett. 

5. A tagsági viszony megszűnik: 

1. a kilépés írásbeli bejelentésével, 



2. a tag halálával, a jogi személy vagy egyéb gazdasági társaság jogutód nélküli 

megszűnésével. 

  

A belépési nyilatkozat tudomásulvételéről, a tagsági viszony megszűnéséről a közgyűlés dönt. 

  

  

A tagok főbb jogai és kötelezettségei 

  

  
1. Az egyesület tagjai jogosult: az egyesület céljai és feladatai körébe tartozó kérdések 

megvitatását, intézkedéseket kezdeményezni, a döntésekben szavazati joggal részt 

venni. 

  

A tiszteletbeli tag: a tiszteletbeli tag az egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal részt vehet, 

anyagi, vagy más hozzájárulással támogathatja az egyesület működését. 

  

1. Az egyesület tagjai köteles 

1. a szervezeti életben részt venni, tisztségbe történt megválasztása esetén azt a 

legjobb képességei szerint ellátni, 

2. a vállalt tagsági díjat rendszeresen megfizetni. 

3. a tiszteletbeli tag köteles az egyesület jó hírnevét megőrizni, a szövetséget 

sértő propagandát nem fejthet ki. 

  

Az egyesület szervezete és működése 

  

  
1. Az egyesület vezető szervei: Közgyűlés, elnökség, ellenőrző bizottság. 

2. A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve. 

3. A közgyűlés jogosult: 

1. megválasztani az elnökséget, az ellenőrző bizottságot és az elnököt, 

2. az elnökséget, az ellenőrző bizottságot, illetve egyes tagjait felmenteni, az 

elnökségi és ellenőrző bizottsági tagok lemondását tudomásul venni, 

3. az egyesület céljai és feladatai körébe tartozó tevékenységeket meghatározni és 

azt végezni, 

4. meghatározni az egyesületi tagdíj mértékét, 

5. az egyesület alapszabályát megállapítani, azt módosítani, 

6. az elnökség és az ellenőrző bizottság évi beszámolóját elfogadni, 

7. az egyesület más egyesülethez történő csatlakozását kimondani, 

8. dönteni mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos 

hatáskörébe utal. 

  

1. Az elnökség 3 főből áll, megbízását 5 évre kapja. 

2. Az elnökség tagjai lehet az aki a megbízást vállalja és vele szemben törvényi kizáró ok 

nem áll fenn. 

20/a. Az egyesület elnöke: Nagy Lászlóné, 8733 Somogysámson, Böki u. 5. 

1. Az elnökség szervezi, irányítja a szervezet munkáját, munkájáról a közgyűlést 

rendszeresen tájékoztatja és a jelentősebb kérdésekben köteles az állásfoglalását 

kikérni. Az elnökség évente legalább két alkalommal ülésezik. Az elnök az elnökséget 

írásban hívja össze és a napirendi pontokat az ülés előtt 8 nappal közli a 



meghívottakkal. Az elnökség a határozatait írásban közli az érdekeltekkel, s 

nyilvánosan kihirdeti a közgyűlésen. 

2. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal összehívja a napirend írásbeli 

közlésével, melynek a közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal a meghívottakhoz el 

kell jutnia, és akkor is köteles összehívni, ha azt a tagok 1/3-a a cél megjelölésével 

írásban kéri. 

3. az elnökség egyes feladatok ellátására állandó, illetve ideiglenes jellegű 

munkabizottságot hozhat létre. 

4. Az egyesület elnöke képviseli az egyesületet, a testületi szervek ülései között 

gondoskodik a határozatok végrehajtásáról. Szervezi és intézi az egyesület ügyeit, 

gondoskodik az elnökségi ülések rendszeres megtartásáról, a szervezet feladatainak 

elvégzéséről. 

5. Az elnökség kezeli a szervezet rendelkezése alatt álló pénzeszközöket. Elkészíti a 

szervezet pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót. 

6. Az elnököt akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti az elnökség erre kijelölt 

tagja. 

Az egyesület gazdálkodás 

  
1. Az egyesület vagyona a tagdíjakból, magán- és jogi személyek felajánlásaiból 

képződik. A felajánlások elfogadásához a vezetőség határozata szükséges. 

2. Az egyesület tisztségviselői a feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt 

készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. 

3. Az egyesület bankszámla feletti rendelkezéséhez az elnökség két tagjának együttes 

aláírása szükséges, akik közül az egyik az egyesület elnöke. Kivételesen – az 

egyesület elnökének tartós akadályoztatása esetén- az elnökség két másik tagja 

együttes aláírása szükséges a bankszámla feletti rendelkezéshez. 

4. Gazdálkodási feladatok ellátására tiszteletdíjas munkatársat lehet alkalmazni. Az 

alkalmazás felől a vezetőség dönt. 

5. A gazdálkodás ellenőrzésére ellenőrző bizottság jön létre. Az ellenőrző bizottság 

évente legalább két alkalommal ülésezik. 

6. Az ellenőrző bizottság 3 tagú, megbízása 5 évre szól. 

7. A bizottság az elnököt maga közül választja. 

8. Az ellenőrző bizottság tagjai lehet minden nagykorú állampolgár, aki e megbízást 

vállalja és vele szemben törvényi kizáró ok nem áll fenn. 

9. Az ellenőrző bizottságot annak elnöke hívja össze és az ülést megelőző nyolc nappal 

korábban írásban közli a napirendet. 

10. Az ellenőrző bizottság ellenőrzi az egyesület gazdálkodását. Az éves elnökségi 

beszámoló gazdálkodási részét véleményezi, arról a közgyűlésnek beszámol. 

  

Határozathozatal 

  
1. A közgyűlés, az elnökségi ülés és az ellenőrző bizottsági ülés akkor határozatképes, ha 

azon a részvételre jogosultak több mint fele jelen van. 

2. A határozatokat szótöbbséggel és nyílt szavazással hozzák. 

3. Titkos szavazás szükséges, ha a döntést hozó szerv háromnegyedes szótöbbséggel így 

határoz. 

4. Személyi kérdésekben a döntést hozó szerv jelölőbizottság felállítását igényelheti. 

   

Az egyesület közhasznú szervezetté minősítésének feltételei 

  



  
1. Az egyesület közhasznú szervezetté minősítésének feltételei kapcsán az alábbiakat 

vállalja: 

1. az egyesület mind társadalmi szervezet kizárólag a közhasznú szervezetekről 

szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26.§. (5) pontjában írt kulturális, (6) pontjában 

írt kulturális örökség megóvása és a (7) pontjában megjelölt környezetvédelem 

tevékenységgel kapcsolatos tevékenységet folytat, ezen tevékenységeket 

kívánja működésével megvalósítani, elősegíteni. 

2. az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a 

közhasznú szolgáltatásaiból, 

3. vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végez, 

4. gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban 

meghatározott tevékenységekre fordítja, 

5. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

  

1. Az egyesület közhasznú működésével kapcsolatos egyéb szabályok: 

1. az egyesület legfőbb szervének, a közgyűlésnek, valamint elnökségének és 

ellenőrző bizottságának ülései nyilvánosak, így azokon bárki részt vehet, 

2. az egyesület elnöksége köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 

közhasznúsági jelentést készíteni, melynek elfogadása az egyesület közgyűlése 

kizárólagos hatáskörébe tartozik, 

3. a közhasznúsági jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót, a költségvetési 

támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a 

cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtől az 

elkülönítet állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési 

önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az 

egészségbiztosítási önkormányzattó és mindezek szerveitől kapott támogatás 

mértékét, az egyesületi elnökség tagjai részére nyújtott juttatások értékét, 

illetve összegét, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót, 

  

1. Az egyesület vezető szervei által hozott (közgyűlés, elnökség, ellenőrző bizottság) 

határozatok nyilvántartási szabályai: 

1. az elnökség vezető szervek határozatairól nyilvántartást vezet, amelyből 

megállapítható a döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számaránya, 

2. a vezető szervek határozataikat a jelenlévő érdekeltekkel közvetlenül szóban, 

egyébként ajánlott tértivevényes küldeményként írásban közli, s szükséges 

esetben döntéseit a Somogyi Hírlap útján hozza nyilvánosságra a döntés 

meghozatalától számított 8 napon belül., 

3. az egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki, korlátozás nélkül 

betekinthet, ez vonatkozik az elnökségi határozatokra is, azzal, hogy a 

közhasznúsági jelentés nyilvánosságra a fent részletezett szabályok az 

irányadók, 

4. az egyesület szolgáltatásait a létrehozandó klubhelyiség használata, a kiírandó 

pályázatok és szervezendő versenyek igénybevétele útján – a konkrét esetekre 

meghatározott feltételek szerint – bárki igénybe veheti. A szolgáltatások 

igénybevételének lehetőségeit, a pályázatokat, valamint a beszámolót a médiák 

útján hozza nyilvánosságra az egyesület elnöksége, 



5. nem szabályozott kérdésekben a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 

CLVI. Törvény rendelkezéseit az egyesület tagjai magukra nézve kötelezőnek 

fogadják el, s a törvényi rendelkezések alkalmazandók. 

  

1. Egyéb rendelkezések: 

1. az egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból 

saját költségére másolatot készíthet, 

2. a közgyűlés határozatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 

közeli hozzátartozója (PTK. 685. § b.)pont) a határozat alapján kötelezettség 

vagy felelősség alól mentesül. Ugyanez vonatkozik az elnökség és az ellenőrző 

bizottság határozathozatalára is. 

3. a vezető szervek (elnökség, ellenőrző bizottság) határozathozatalában nem 

vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója (PTK. 685.§ 

b) pont) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti 

juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető pénzbeli 

szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján 

nyújtott, alapszabályának megfelelő cél szerinti juttatás, 

4. az egyesület elnöksége elnöke és tagjai vonatkozásában az összeférhetetlenségi 

szabályok tekintetében a közhasznú szervezetekről szóló fenti hivatkozott 

törvény rendelkezései irányadók, s ugyanez vonatkozik az ellenőrző bizottság 

elnökére és tagjaira, 

5. az egyesület bevétele az évi ötmillió forintot nem haladja meg. 

  

Záró rendelkezések 

  
Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesületi jogról 

szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

  

Záradék 

  

  
Az egyesület 2001. december 13. napján kelt, majd 2002. április 8.-án módosított 

alapszabályát a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának Kny. I.35438/2002/6. sz. 

végzésében foglaltaknak megfelelően módosította és a jelen módosított és egységes 

szerkezetben foglalt alapszabályt a közgyűlés 2003. július 28.-án tartott ülésén egyhangúlag 

elfogadta. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt jelen alapszabály a hatályos, annak 

írásbeli módosításáig. 

  

  

Somogysámson, 2003. július 28. 
 


