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ALAPSZABÁLY
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.) Az egyesület neve:

Halásztelki Üdülő Horgászegyesület

2.) székhelye:

Szarvas, Nagyfoki holtág 11459 hrsz
II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATA

1.) A Szarvas 0180 és 0186 hrsz alatt felvett „tó” ingatlanok kezelése, környezetük
rendben tartása, állapotuk fenntartása és javítása, környezetvédelmi feladatok
megvalósítása, a vízi élővilág megóvása , a tó és a környező telkek tulajdonosai
részére nyugodt pihenés , horgászat és kikapcsolódás lehetőségének biztosítása, a
környezetszépítés, környezetépítés.
2.) Az egyesület közhasznú. Az egyesület a társadalom és az egyén közös érdekeinek
kielégítésére irányuló, az alábbi – a 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ előírásai szerint
helyi közfeladatnak minősülő alábbi tevékenységeket
végzi:
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
Az egyesület nem zárja ki, hogy a tagjaink kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból.
3.) Az egyesület a 2.) pontban meghatározott célkitűzések érdekében
a.) biztosítja tagjainak a kulturált pihenéshez szükséges tiszta vizet a tóban, a tó
környezetének rendben tartását,
b.) Pályázati lehetőségeket kutat fel a tó és környéke környezetszépítésének,
környezetépítésének megvalósítására, erdősítésre, a tó és környéke
infrastruktúrájának folyamatos fejlesztésére.
c.) Kapcsolatot tart fenn az illetékes szervekkel és a tó valamint a környező
telkek és területek egyesületi tag tulajdonosainak képviseletében
d.) Biztosítja a tónál pihenő , üdülő vendégek nyugalmát
4.) Az egyesület gazdasági – vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy ezen
alapszabályban megjelölt egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú
célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Az egyesület a gazdálkodása során
elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja.
5.) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
III.
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA
1.) Az egyesület tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, akinek a
szarvasi 0180 és 0186 hrsz alatt felvett „tó” ingatlanok partján, vagy azok
környezetében ingatlan tulajdona van és aki belépési nyilatkozatot tett és az
egyszeri belépési díjat befizette. Az egyesület tagja csak tulajdonosi jogállású
személy lehet. Amennyiben a tulajdonos kiskorú, helyette a törvényes képviselője
jár el.
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2.) Az egyesületbe való belépés önkéntes.
3.) Az egyesületi tagok felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik. Az egyesület
tagjairól az elnökség nyilvántartást vezet .
4.) Megszűnik az egyesületi tagság kilépés, vagy kizárás következtében, vagy a
tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával illetve a tag halálával
vagy jogutód nélküli megszűnésével.
A kilépési szándékot előző év november 30. napjáig írásban kell bejelenteni az
elnökségnek. Ennek elmulasztása esetén a következő évre vonatkozó
kötelezettségek a tagot terhelik.
Az a tag, aki tagdíját illetve a közgyűlés által megállapított egyéb díjakat a
közgyűlési határozatban megjelölt időpontig elmulasztja befizetni és annak írásbeli
felszólítás ellenére sem tesz eleget, továbbá amely tag jogszabályt, alapszabályt
vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával
összeegyeztethetetlen magatartást tanúsít, az egyesület elnöksége kizárja
tagjai sorából. Az elmulasztott tagdíjfizetés miatti kizárás az elmulasztott
tagdíj vagy egyéb díj megfizetése alól nem mentesít. A kizárásról határozó
elnökségi ülésre az érintett tagot meg kell hívni, akivel az ülésen ismertetni
kell a vele szemben felhozott kifogásokat. A tag az ülésen álláspontját
szóban vagy írásban előterjesztheti. Az elnökség a tényállás tisztázását
követően lehetőleg egyetlen ülésen határoz a kizárás tárgyában. A kizárást
kimondó határozatot az érintett taggal közölni kell , aki a határozat ellen a
kézhezvételtől számított 30 napon belül a közgyűlés felé fellebbezést
nyújthat be. A fellebbezésről a legközelebbi közgyűlés határoz. A közgyűlés
határozata ellen további fellebbezésnek nincs helye.
Amennyiben a tag az 1.) pontban megjelölt tagsági feltételeknek nem felel
meg, az egyesület ezen tag tagsági jogviszonyát 30 napos határidővel
írásban felmondhatja.

IV.
A TAGOK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI
1.) Az egyesületi tag jogai:
a.) részt vehet a közgyűlésen és ott szavazhat
b.) szavazhat az egyesület tisztségviselőire és tisztségre választható
c.) véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet, az egyesület valamely szervének
törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon
belül a bíróság előtt megtámadhatja
d.) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, szolgáltatásokban
2.) Az egyesületi tag kötelezettségei :
a.) az alapszabály és az egyesület vezető szervei által hozott határozatok
betartása
b.) a tagsági díj fizetése a tárgyév március 31. napjáig , melynek mértéke 2015
évben ingatlanonként 31.000.-Ft. A tagdíj mértékét az egyesület
közgyűlése a későbbiekben módosíthatja.
c.) az egyesületi vagyon és az egyesületi tagok vagyonának megóvása
d.) a tó és környezete tisztasága, rendezettsége feletti őrködés, az esetleges
vízszennyezéssel,
környezetszennyezéssel
kapcsolatos
észrevételeinek
azonnali közlése az elnökkel
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e.) az egyesületi munkában való tevékeny részvétel
V.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
1.) A közgyűlés
Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége. A
közgyűlést évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlést az elnök hívja össze az
annak időpontját megelőző legalább 15 nappal korábban valamennyi tagnak
megküldött - a közgyűlés napirendi pontjait is tartalmazó - meghívó útján legalább
évente egy alkalommal.
A közgyűlés ülései nyilvánosak. A közgyűlést az egyszerű szótöbbséggel
megválasztott levezető elnök vezeti , a közgyűlés által megválasztott személy
vezeti a közgyűlés jegyzőkönyvét , illetve a jegyzőkönyv hitelesítését
ugyancsak a közgyűlés által megválasztott két személy végzi.
A szavazatokat a közgyűlés által megválasztott szavazatszámlálók
összesítik.
A közgyűlés határozatképes, ha azon
a tagok több mint fele jelen van. A
határozatképtelenség miatt 15 napon belüli időpontra ismételten összehívott
közgyűlés az eredeti napirend vonatkozásában a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes. A távolmaradás következményeire a tagok figyelmét az
eredeti közgyűlési meghívóban fel kell hívni és ezen közgyűlési meghívóban kell
megjelölni a határozatképtelenség esetére összehívott újabb közgyűlés helyét és
időpontját. A megismételt közgyűlés csak az eredeti meghívóban szereplő napirendi
pontok tárgyában hozhat határozatot.
A közgyűlésen az egyesületi tag teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazással meghatalmazottja útján is képviseltetheti magát.
A közgyűlésen a tagok szavazati jogukat úgy gyakorolhatják, hogy minden telek
(hrsz) után egy szavazati jog gyakorolható. Amennyiben egy teleknek több tag a
tulajdonosa, szavazatuk a tulajdoni arányaiknak megfelelően megoszlik egymás
között a közös tulajdon szabályai szerint. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással
egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlés határozatait évenkénti folyamatos
sorszámozással a határozatok könyvébe be kell vezetni. A határozatok könyve
tartalmazza a közgyűlési határozatok meghozatalának időpontját, a határozat
pontos tartalmát, hatályát,
valamint a határozatot támogatók és ellenzők
számarányát. A határozatokat a közgyűlésen jelen nem lévő érintettekkel a
meghozatalt követő 8 napon belül kell közölni oly módon, hogy a határozatokat az
elnökség az egyesület honlapján közzéteszi illetve a székhelyén írásban kifüggeszti.
Az egyesület működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára vonatkozó
rendelkezései valamint beszámolói nyilvánosak, azok az egyesület székhelyén
hozzáférhetőek.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) az egyesület megalakulásának, feloszlásának, más civil szervezettel való
egyesülésének kimondása
b.) az alapszabály megállapítása és módosítása
c.) az elnökség, az elnök, a felügyelő bizottság tagjainak és elnökének
megválasztása
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d.) az éves beszámoló elfogadása
e.) az egyesület éves működéséről való beszámoltatás
f.) a belépési díj összegének, a tagsági díjak összegének , befizetési
határidejének meghatározása
g.) egyéb díjak megállapítása
h.) az évi költségvetés meghatározása
i.) közhasznúsági melléklet elfogadása
j.) döntés a kizárásról hozott elnökségi határozat elleni fellebbezés
tárgyában
A közgyűlés az éves beszámoló elfogadásáról a tárgyévet követő év május 31-ig nyílt
szavazással határoz.
A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
-kötelezettség alól mentesül vagy
-bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú cél szerinti juttatás keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagnak a tagsági
jogviszony alapján nyújtott alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

Az egyesület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni,
letétbe helyezni és közzétenni.
közhasznú szervezet beszámolójába,
közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot
készíthet.
Az egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés
napjával mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint
köteles beszámolót készíteni.
Az üzleti év azonos a naptári évvel. A mérleg fordulónapja - a megszűnést
kivéve - december 31.
Az egyesület könyvvezetése a kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven,
forintban történik.
Az egyesület beszámolója tartalmazza:
a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),
b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést),
c) a kiegészítő mellékletet.
Az egyesület köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is
készíteni. Az egyesület kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási
program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként.
Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi
forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását,
fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a
kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő
(kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett
adatokat.
A kiegészítő mellékleten be kell mutatni az egyesület által az üzleti évben
végzett főbb tevékenységeket és programokat.
A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni az egyesület által végzett
közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit,
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valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges , a civil törvény 32. §
szerinti adatokat, mutatókat.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások
kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a
juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.
Az egyesület
köteles a közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint
közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik
hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.
Az egyesület ezen
kötelezettségének a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben
meghatározott módon tesz eleget. A letétbe helyezett beszámolót, valamint
közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell
közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára
lehetővé kell tenni.
A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági
melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. Az egyesület a saját honlapon
közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő
második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. Az egyesület
beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.
2.) Az elnökség
Az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve az elnökség, amely összesen 3 tagból
áll . A tagjait és elnökét a közgyűlés választja 5 évi időtartamra . Az elnökség tagja
az elnök is. Az elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek a
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták. Az egyesület elnökségi tagja és elnöke csak természetes személy
lehet. Az elnökség tagja az ezen tisztségéből adódó feladatait személyesen
köteles ellátni.
Nem lehet az elnökség tagja az, akit bűncselekmény
elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem
mentesült. Nem lehet az elnökség tagja az sem, akit e foglalkozástól
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel
eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet
folytató egyesületben nem lehet elnökségi tag. Nem lehet az elnökség tagja a
felügyelő bizottság tagja illetve annak közeli hozzátartozója.
I Az elnökség feladata és hatásköre
a) az egyesületi tevékenység irányítása
b) a közgyűlés előkészítése
c) az egyesület éves beszámolójának a közhasznúsági mellékletnek az
elkészítése
d) az egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése
e) tag felvétele és kizárása
Az elnökség legalább évente kétszer ülésezik. Üléseit az elnök, annak időpontját
legalább 8 nappal megelőzően hívja össze. Az elnökség ülései nyilvánosak.
Az elnökség határozatképes, ha legalább 2 tagja jelen van. Az elnökség határozatait
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a
határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
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Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
-kötelezettség alól mentesül vagy
-bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú cél szerinti juttatás keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagnak a tagsági
jogviszony alapján nyújtott alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
A közhasznú szervezet megszűntét követő 3 évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú
szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig –
vezető tisztséget, amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel
szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt árt fel illetve
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárást intézkedést
alkalmazott vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki valamint amelynek
adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény alapján
felfüggesztette illetőleg törölte.
A vezető tisztségviselő illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.

Az elnökség határozatait - évente sorszámozva - a határozatok könyvébe be kell
jegyezni. A határozatok könyve tartalmazza az elnökségi határozatok pontos
tartalmát, a határozat meghozatalának időpontját, hatályát valamint a határozatot
támogatók és ellenzők megnevezését. Az elnökség határozatait az érintettekkel 8
napon belül írásban közli oly módon, hogy azt az egyesület honlapján közzéteszi és
az egyesület székhelyén kifüggeszti.
II. Az egyesület elnöke
Az egyesület tagjai sorából nyílt szavazással egyszerű szavazattöbbséggel - választja
meg 5 évi időtartamra az elnökét.
Az elnöknek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
Feladatai:
a.) szervezi és vezeti az elnökség munkáját, képviseli az egyesületet
b.) irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét, gazdálkodását,
c.) munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek
szerint
d.) intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által a hatáskörébe utalt
kérdésekben
e.) a bankszámla feletti rendelkezési jogot az elnök és egy elnökségi tag
együttesen gyakorolják
III Az elnökség tagja
a.)

rendszeresen és tevékenyen részt vesz
meghatározásában és megvalósításában

az

egyesület

feladatainak
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b.)
c.)
d.)
e.)

a határozatok előkészítésében és létrehozatalában
a közgyűlés és az elnökség határozatainak, valamint a felügyelő szerv
utasításainak végrehajtásában illetőleg a végrehajtásának ellenőrzésében
jogosult és köteles az egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni,
azokkal kapcsolatban javaslatait , észrevételeit az elnökség elé terjeszteni
felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi
határozatért, kivéve ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt
maradandóan kinyilvánította.

3.) felügyelő bizottság
A z egyesület felügyelő szervének jogkörét a közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel
nyílt szavazással megválasztott 3 tagból álló felügyelő bizottság látja el. A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés 5 évi határozott időtartamra választja meg. A
felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek a
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja akivel szemben az
elnökségi tagokra vonatkozó kizáró ok áll fenn, illetve aki vagy akinek a
közeli hozzátartozója az elnökség tagja.
I. Feladatai
a.) az egyesület pénzügyi és gazdasági tevékenységének folyamatos vizsgálata.
b.)
A felügyelő bizottság tagjai az egyesület könyveibe irataiba teljes körű
betekintési joggal rendelkeznek, melyet bármikor gyakorolhatnak.
c.) A bizottság működése során az elnöktől, illetve az elnökség tagjaitól
jelentést, az egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet.
d.) Jogosult az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt venni.
e.) Tapasztalatairól évente beszámol a közgyűlésnek.
f.)
A felügyelő bizottság köteles az elnökséget illetve a közgyűlést tájékoztatni
és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az
egyesület működése során olyan jogszabálysértés
vagy az egyesület
érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény, mulasztás történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása illetve enyhítése az
elnökség illetve a közgyűlés döntését teszi szükségessé, vagy az elnök illetve
az elnökségi tagok felelősségét megalapozó tény merült fel
Az elnökséget illetve a közgyűlést a felügyelő bizottság elnökének indítványára az
indítvány megtételétől számított 30 napon belül- össze kell hívni. Ennek
eredménytelen eltelte után azok összehívására felügyelő bizottság is
jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés
helyreállítása érdekében a
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles
haladéktalanul értesíteni az ügyészséget mint felügyeleti szervet.
II. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja aki
a.) az elnökség tagja vagy az egyesület elnöke
b.) az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másként nem rendelkezik
c.) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület
tagjának a tagsági jogviszonya alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő
cél szerinti juttatást illetve
d.) )az a.)-c.) pontokban megjelölt személyek hozzátartozója
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VI
AZ EGYESÜLET JOGKÉPESSÉGE, KÉPVISELETE
Az egyesület jogi személy, amelyet az egyesület elnöke képvisel. E jogkört
esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség vagy az
elnök más személyre is ruházhatja.
VII. IRATBETEKINTÉS
A közhasznú egyesület közhasznú működésével kapcsolatban keletkezett iratokba –
az átláthatóság és nyilvánosság elvének érvényesülése érdekében bárki betekinthet,
amennyiben ezen betekintési jog személyiségi jogokat nem sért.
A betekintési szándékot írásban kell jelezni az elnök felé, aki a betekintést a
kérelem kézhezvételétől számított 60 napon belül köteles lehetővé tenni .
VIII.
AZ EGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA
1.) Az egyesület bevételei:
a.)
b.)
c.)
d.)

Belépési díj és tagsági díj, melynek mértékét a közgyűlés állapítja meg
személyek anyagi támogatása
állami, civil szervek anyagi támogatása
rendezvények bevételei és egyéb bevételek

2.) Gazdálkodás
Az egyesület tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az egyesület tartozásaiért a tagok
a saját vagyonukkal a tagdíj mértékéig felelnek.
Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem
bocsáthat ki, gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

IX.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
Az egyesület megszűnik:
a.) ha a közgyűlés kimondja az egyesület megszűnését
b.) ha az arra jogosult szerv megszünteti
c.) ha más egyesülettel egyesül
d.) ha az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a
tíz főt
Az egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról a
közgyűlés rendelkezik. Ha az egyesület feloszlatással szűnik meg vagy a
megszűnését állapították meg és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés,
a vagyona a hitelezők kielégítése a civil szervezetek támogatására való felhasználás
céljából a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg A vagyon felhasználásának
módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni.
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