ALAPSZABÁLY
- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított I.
Általános rendelkezések
A Tokodi Borkultúra Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrehozott, demokratikus
önkormányzattal és jogi személyiséggel rendelkező egyesület.
Az Egyesület semminemű politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem
nyújt. Közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő
jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő
jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül közvetlen
politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati
képviselői választáson történő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése.
1.
2.
3.
4.

Az Egyesület neve: Tokodi Borkultúra Egyesület
Az Egyesület rövidített neve: Tokodi Borkultúra Egyesület
Az Egyesület székhelye: 2531 Tokod, Bajnai út 2. (Tokod külterület hrsz: 060/6)
Az Egyesület jogi személy.
II.
Az Egyesület célja és tevékenysége

5.

Az Egyesület célja és tevékenysége

Az egyesület célja, hogy működésével elősegítse a Tokodi Pincevölgy és környékének kulturális, valamint
történelmi örökségének megóvását, kultúrájának, hagyományainak megőrzését és továbbvitelét, a Tokod-TátMogyorósbányai Kistérség idegenforgalmi fejlesztését.
Az egyesület célja elérése érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:
1. A Tokodi Borút, mint kulturális rendezvény megszervezése, kialakítása, egységes arculatának
megteremtése
2. Az Egyesület kapcsolatot tart és együttműködik a térségben működő térség- és vidékfejlesztő
szervezetekkel.
3. Az Egyesület kulturális örökségeink megismertetésére irányuló programokat szervez, lebonyolít,
illetve segíti az ilyen típusú eseményeken történő részvételt
4. Az Egyesület kapcsolatot épít ki a nemzeti és nemzetközi borutakkal.
5. Infrastrukturális és idegenforgalmi fejlesztésekre irányuló pályázatokon való részvétel
Az egyesületi célokkal nem ellentétes rendezvényeken való aktív részvétel, a rendezés szervezésében
segítségnyújtás.
Az Egyesület a hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, egyesületekkel, megállapodást köthet, az alapszabállyal
nem ellentétes cél érdekében együttműködhet. E célból különböző szervezeti egységeket hozhat létre.
III.
Az Egyesület tagsága
6. A tagsági viszony keletkezése
Az egyesületbe történő belépés, illetve kilépés önkéntes. Az Egyesület tagja lehet minden nagykorú
cselekvőképes, választójoggal rendelkező természetes személy, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, a
tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, illetőleg aki tevékenységével hozzájárul az
Egyesület céljainak eléréséhez. Mindezeken felül az Egyesület céljaival, tevékenységével egyetért, azokat
elfogadja. Az Egyesület alapító tagja az egyesület tagjainak jogállását élvezi.
A tagsági viszony az Egyesület Elnökségének felvételről rendelkező határozatával keletkezik a határozat
meghozatalának napján. A belépési nyilatkozatban a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel a
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tagsággal járó feltételeknek, továbbá elfogadja az Egyesület célkitűzéseit és az Alapszabályban foglaltakat. A
felvételt megtagadó határozat ellen az egyesület soron következő közgyűléséhez lehet fellebbezni írásban.
Az egyesületi tagság megszűnik:
a tag halálával,
a tag cselekvőképességének vagy választójogának elvesztésével,
az Egyesület megszűnése esetén,
az Egyesület tagjának kilépésével,
kizárással.
A tag halálával az egyesületi tagság a halál időpontjára visszaható hatállyal automatikusan megszűnik. A tag
cselekvőképességének, illetve választójogának elvesztése esetén az egyesületi tagság ennek alapjául szolgáló ok
bekövetkezése napjára visszaható hatállyal az Elnökségnek a megszűnési okot megállapító határozata alapján
szűnik meg.
A tag kilépési szándékát az Elnökséghez köteles benyújtani. A tagsági viszony azon a napon szűnik meg, amikor
a kilépést tartalmazó írásbeli nyilatkozat az Elnökséghez beérkezik. Az Elnökség ezt követően intézkedik a
kilépő tag tagsági nyilvántartásból való törléséről.
A tagság megszűnhet továbbá a Közgyűlés döntése alapján kizárás útján is. Az Elnökség javaslata alapján a
tagot csak a Közgyűlés zárhatja ki. A Közgyűlés határozatával kizárhatja az Egyesületből azt a tagot, aki a
tagdíjat az Elnökség írásbeli felszólítása ellenére - a felszólítás kézhez vételétől számított 30 napon belül – nem
fizeti meg vagy tevékenységével, magatartásával az Egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti, azokkal
szembeni ellentétes magatartást tanúsít és az Egyesület jó hírnevét csorbítja.
A tagok jogai és kötelezettségei
Az Egyesület tagjainak jogai:
személyesen részt vehet az Egyesület közgyűlésein, illetve a közgyűlési határozatok
meghozatalában,
részt vehet az Egyesület rendezvényein,
választhat és amennyiben a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 62. § (5) bekezdés a) – c)
pontjaiban foglaltaknak megfelel, választható az Egyesület ügyintéző, képviseleti szerveinek és
tisztségviselőinek megválasztása során,
javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesületet érintő kérdésekben.
Az Egyesület bármely szerve által (Elnökség, Közgyűlés) hozott jog- vagy Alapszabálysértő határozat
megsemmisítése során a tudomására jutástól számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a bíróság előtt pert
indíthat.
Az Egyesület tagjainak kötelezettségei:
az Egyesület Alapszabályát betartani,
az Egyesület döntéshozó szerveinek határozatait betartani,
az Egyesület Alapszabályában meghatározott tagdíjat megfizetni,
nem folytathat az Egyesület Alapszabályában foglalt célokkal ellentétes tevékenységet.
Felfüggesztett tagság:
a felfüggesztett tag a tagságát nem, csak a szavazati jogát veszíti el,
tagságának felfüggesztését a tagok kérhetik,
a felfüggesztést a tag kérheti abban az esetben, ha akadályozva van abban, hogy részt vegyen az Egyesület
munkájában betegség, hosszabb idejű külföldön történő tartózkodás vagy egyéb ok esetén,
a felfüggesztett tag az Egyesület Alapszabályában megállapított, reá irányadó tagdíj 50 %-át köteles az Egyesület
részére befizetni
a felfüggesztésről az Elnökség dönt.
az egyesületi tagnak a felfüggesztés tartama alatt is be kell tartania a tagra vonatkozó
kötelezettségeket, és gyakorolhatja — szavazati joga kivételével — a tagsággal járó jogait.
IV.
Az Egyesület szervezete
7.
-

Az Egyesület szervei
Közgyűlés
Elnökség
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Közgyűlés
A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve. A Közgyűlés a tagok összességéből áll és az Egyesületet érintő
minden kérdésben döntési joggal rendelkezik, az Egyesület bármely szervének vagy tisztségviselőjének
tevékenységét megvizsgálhatja.
A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. Ennek időpontját az Elnökségnek
legalább 15 nappal korábban meg kell állapítania és annak helyéről, időpontjáról, valamint napirendjéről az
Egyesület tagjait írásban, faxon vagy e-mail útján összehívnia oly módon, hogy a meghívót a tag utolsó ismert
címére a Közgyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal korábban kell elküldeni. Halaszthatatlanul sürgős esetben az
Elnök rövidebb időt is megállapíthat. Amennyiben az Egyesület bármely tagját e-mail útján a Közgyűlésről nem lehet értesíteni,
akkor az Elnöknek köteles gondoskodnia arról, hogy a meghívót más módon (írásban, telefax) az ismert utolsó címére eljuttassa.
Ilyen esetben a 8 napos időközt nem kell alkalmazni. Az elektronikusan történt kézbesítés akkor tekinthető szabályszerűnek,
ha a feladó nem kap visszajelzést a kézbesítés sikertelenségéről. Az évi rendes Közgyűlést a tárgyévet követő év május
31. napjáig kell megtartani.
A Közgyűlés üléseit az Elnökség készíti elő, és azon Elnök, vagy az általa megbízott Elnökségi tag elnököl.
Az Egyesület alakuló Közgyűlést tart, amely kimondja az Egyesület létrehozását, elfogadja az Alapszabályt,
megválasztja az Egyesület tisztségviselőit. Az Alapszabály elfogadása nyílt szavazással, az alapító tagok
egyhangú határozatával történik. Az Egyesület Alakuló közgyűlésén az alapító tagok közül megválasztott
levezető Elnök elnököl.
Rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha azt a tagság legalább egyharmada, az Elnökség írásban az ok és a cél
megjelölésével kéri. Rendkívüli Közgyűlést kell tartani abban az esetben is, ha az Elnökség által hozott
határozattal szemben valamely tag fellebbezéssel fordult a Közgyűléshez. Ebben az esetben a Rendkívüli
Közgyűlést az összehívás szükségességéről való tudomásszerzést követő 8 napon belül köteles összehívni az
Egyesület Elnöke. Össze kell hívni a rendkívüli Közgyűlést akkor is, ha azt a bíróság elrendelte. Ebben az
esetben a Közgyűlést az Elnökség az összehívás szükségességéről való tudomásszerzést követő 15 napon belül
köteles összehívni.

8.
9.

9.
-

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
az Alapszabály elfogadása, módosítása,
az Egyesület Elnökének és Elnöksége tagjainak megválasztása, visszahívása,
az Egyesület éves költségvetésének meghatározása
az ügyintéző, képviselő szerv, illetve személy éves beszámolójának megtárgyalása és elfogadása,
nemzetközi szervezetbe történő belépésről és az abból való kilépésről szóló döntés,
az Elnökség határozataival szembeni fellebbezési jogorvoslat elbírálása,
az Elnökség törvénysértő határozataival szemben bármelyik tag által benyújtott fellebbezési
jogorvoslat elbírálása,
az Egyesület feloszlásának, illetve más társadalmi szervvel történő egyesülésének kimondása,
az Egyesület tevékenységének értékelése, pályázati és egyéb díjak alapítása, odaítélésének
jóváhagyása,
az Elnökség javaslata alapján döntés a vagyonhozadékok felosztásáról,
az egyesület részére ingatlan vagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról
való lemondás, valamint minden olyan határozat meghozatala, amelynek alapján az egyesület
számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek,
a tag kizárásának kimondása,
a tagsági díj mértékének meghatározása,
az egyesületi rendes tagnak jelentkező személynek az Elnökség határozata ellen benyújtott
jogorvoslati kérelmének elbírálása;
az Elnökség határozatai végrehajtásának felfüggesztése, megsemmisítésére,
mindazon kérdések, amelyeket a jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
utal, illetőleg a közgyűlés saját hatáskörébe von.

10. Szavazati jog a Közgyűlésen
A Közgyűlésen szavazati joggal a tagok rendelkeznek. Minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik,
másra a szavazat át nem ruházható, a szavazásra jogosult csak személyesen szavazhat.
A Közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagok 50 %-a plusz egy fő jelen van. Ha a Közgyűlés
határozatképtelen, akkor a Közgyűlést el kell halasztani és 15 napon belül ismételten össze kell hívni.
Megismételt Közgyűlés esetén azt úgy kell összehívni, hogy az Egyesület tagsága számára biztosítani kell a
megismételt közgyűlésen történő részvétel lehetőségét. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendre felvett
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kérdésekben a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes, erre a tagságot a meghívóban
figyelmeztetni kell.
11. A Közgyűlés határozathozatala
A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, ez alól kivételt a jogszabály vagy az Alapszabály rendelkezése
tehet.
A Közgyűlés határozatait a jelenlévő tagok egyszerű többséggel hozza, kivéve azokat a kérdéseket, amelyekre az
Alapszabály minősített többséget vagy egyhangú határozathozatalt ír elő.
Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés Elnökének szavazata dönt.
Minősített többséggel, azaz a jelenlévő tagok kétharmados többségével határoz a Közgyűlés:
az Alapszabály módosításáról,
a költségvetés megállapításáról, módosításáról,
az Elnök, illetve az Elnökség két tagjának megválasztásáról, visszahívásáról,
nemzetközi szervezetbe történő belépésről,
a tag kizárásáról,
az éves beszámoló elfogadásáról,
az egyesület részére hitel felvétele, jogról való lemondás, valamint minden olyan határozat
meghozatala, amelynek alapján az egyesület számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek
keletkeznek.
Egyhangú, azaz a jelenlévő rendes tagok valamely kérdésre adott azonos szavazatával dönt a Közgyűlés:
az egyesülés,
a szétválás és az
Egyesület feloszlása kimondásának kérdéseiben.
Titkos szavazással határoz a Közgyűlés:
az egyesülés,
a szétválás és az
Egyesület feloszlása kimondásának kérdéseiben
személyi kérdésekben
illetve bármely ügyben legalább egy tag kérésére.
A Közgyűlés határozatainak meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a)
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy
b)
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.
12. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Közgyűlésen elhangzott
lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke és
a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a Közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. A jegyzőkönyvvezetőt
az elnök javaslatára a Közgyűlés választja meg a Közgyűlés megkezdésekor.
13. Az Elnök a Közgyűlés határozatairól nyilvántartást vezet, melynek tartalmaznia kell a határozatok
tartalmát, meghozatalának időpontját és hatályát, valamint a szavazati arányokat. A Közgyűlés határozatait az
Egyesület székhelyén kell őrizni. Az Elnök köteles bármely tag kérelmére a Közgyűlésről készült jegyzőkönyvbe
és a határozatok nyilvántartásába betekintést engedni, illetve másolatot adni.
14. Az Egyesület Közgyűlései nyilvánosak. A nyilvánosságot a Közgyűlés indokolt esetben
- különösen személyiségi jogvédelem, üzleti titok esetén - egyszerű többségi határozattal korlátozhatja vagy
kizárhatja.
15. A Közgyűlés az általa választott tisztségviselőt visszahívhatja, ha azt a tagok egyharmada, az Elnökség
javasolja.
16. Az Elnökség
Az Egyesület ügyintéző, képviseleti és operatív irányító szerve az Elnökség, amelynek tagjait 3 évre választja a
Közgyűlés. Az Elnökség az Elnökből, és két további tagból áll. Megbízatásuk időtartama három év.
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Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés közti időszakban az Elnökség irányítja. Az Elnökség az Egyesület
működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az
Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a Közgyűlés saját
hatáskörébe vont. Az Elnökség köteles a Közgyűlésnek tevékenységéről rendszeresen beszámolni.
17. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
döntés a tag felvételéről, illetve a felvételi kérelem elutasításáról,
előterjesztés a tagsági jogviszony megszüntetésével, felfüggesztésével kapcsolatos ügyekben, így
különösen a kilépési nyilatkozatok tudomásul vétele, illetve előterjesztés a Közgyűlés részére tag
kizárása ügyében
az Egyesület éves beszámolójának elkészítése, előterjesztés az Egyesület költségvetésére
az Egyesület szakmai tevékenységének meghatározása, irányítása, döntés mindazon kérdésekben,
ami nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe,
rendes Közgyűlés összehívása, a Rendkívüli Közgyűlés összehívása,
Közgyűlés összehívása abban az esetben, ha a bíróság rendeli el,
a Közgyűlés napirendjére előterjesztést tesz, előkészíti a Közgyűlés döntéseit és közreműködik
annak végrehajtásában
18. Az Elnökség szükség szerint, de legalább háromhavonta ülésezik. Az Elnökség ülései nyilvánosak, az arról
készült dokumentációba a tagok az Egyesület székhelyén betekinthetnek, arról másolatot készíthetnek.
19. Az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről –
az előterjesztések megküldésével – legalább egy héttel korábban értesíteni kell az Elnökség tagjait és a
meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben az Elnök rövidebb időt is megállapíthat. Az Elnökség üléseiről
feljegyzést kell készíteni.
20. Az Elnökség legalább két szavazásra jogosult tagjának jelenléte esetén határozatképes.
Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott Elnökségi ülés határozatképességére az eredetileg
összehívott Elnökségi ülés határozatképességére vonatkozó szabályok az irányadóak.
21. Az Elnökség határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy
a)
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
b)
Nem minősül előnynek a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
22. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással hozza. Titkos szavazással dönt az Elnökség személyi kérdések
esetén, illetve bármely ügyben legalább egy elnökségi tag kérésére.
Az Elnökség határozatait egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. E
rendelkezés nem alkalmazható, ha a határozat meghozatalában az Elnökség 2 tagja vesz részt. Ilyen esetben a
határozat meghozatalához bármely kérdésben egyhangú szavazás szükséges.
23. Az Elnökség határozatait az Elnök bejegyzi a határozatokról vezetett nyilvántartásba. A bejegyzésnek
tartalmaznia kell a határozat tartalmát, meghozatalának időpontját és hatályát, valamint a szavazati arányokat.
Az Elnök az Elnökség által hozott határozatot köteles a határozathozatal napjától számított
8 napon belül a tagoknak, valamint azokat, akire rendelkezést tartalmaz írásban vagy elektronikus úton kell
megküldeni. Bármely rendes tag az Elnökség határozatát a tudomására jutástól számított 15 napon belül a
Közgyűléshez címzett fellebbezéssel támadhatja meg. A fellebbezéssel megtámadott határozatot a Közgyűlés a
következő rendes ülésén vagy az erre a célra összehívott rendkívüli ülésén megtárgyalja és határoz a
fellebbezésről.
Amennyiben a fellebbezésre jogosult a fellebbezési jogával önhibáján kívül nem tudott élni, úgy igazolási
kérelmet lehet előterjeszteni. Az igazolási kérelmet a fellebbezési határidő elmulasztásától számított nyolc
napon belül lehet előterjeszteni. Ezt a határidőt elmulasztott határidő utolsó napjától kell számítani. Ha
azonban a mulasztás csak később jutott a félnek vagy képviselőjének tudomására, vagy az akadály csak később
szűnt meg, az igazolási kérelem határideje a tudomásszerzéssel, illetőleg az akadály megszűnésével veszi
kezdetét. A mulasztástól számított 60 nap eltelte után igazolási kérelmet előterjeszteni nem lehet. Az igazolási
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kérelem előterjesztésével együtt pótolni kell az elmulasztott cselekményt is. Az igazolási kérelemben elő kell
adni a mulasztás okát, valamint azokat az okokat, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűsítik. Az igazolási
kérelem elbírálásáról az Elnökség határoz. Az igazolási kérelmet méltányosan kell elbírálni. Az igazolási kérelem
elutasítása ellen — az általános szabályok szerint — fellebbezésnek van helye a Közgyűléshez.
A Közgyűlés az Elnökség által hozott bármely határozat végrehajtását felfüggesztheti, illetve amennyiben az
jogszabályba, illetve az egyesület Alapszabályába ütközik, azt megsemmisítheti.
Az Elnökségben betöltött tisztség megszűnik:
a határozott idő lejártával,
visszahívással,
lemondással,
az egyesületi tagság megszűnésével,
elhalálozással.
A Közgyűlés, az Elnökség javaslata alapján az elnökségi tagot csak a Közgyűlés hívhatja vissza. A Közgyűlés
határozatban visszahívhatja azt az elnökségi tagot, aki magatartásával az Egyesület céljainak megvalósulását
veszélyezteti, azokkal szembeni ellentétes magatartást tanúsít és az Egyesület jó hírnevét csorbítja.
V.
Az Egyesület tisztségviselői
Az Egyesület tisztségviselői: az Elnök, az Elnökség tagjai
Az Egyesület vezető tisztségviselője az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és magyar állampolgár, a szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényben meghatározottak
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási
engedéllyel rendelkezik.
24. Az Egyesület Elnöke
Az Egyesület elnökét a Közgyűlés választja meg az elnökség tagjai közül.
Az Egyesület Elnökének megbízatása megszűnik:
a határozott idő lejártával,
halállal,
lemondással,
visszahívással,
egyesületi tagsága megszűnésével.
25. Az Elnök feladatai, hatásköre:
-

irányítja az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását, előkészíti és végrehajtja az Egyesület szerveinek
üléseit, határozatait,
gondoskodik az Egyesület jogszabályoknak és az Alapszabálynak megfelelő működéséről.

26. Az Egyesület képviselete
Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli. Az Egyesületet az Elnök képviseli bíróságok, hatóságok, illetőleg
harmadik személy előtt.
Az Elnököt akadályoztatása esetén az Elnökség két tagja önállóan képviseli.
Az Egyesület pénzforgalmi bankszámlája felett a következő személyek jogosultak rendelkezni:
az Elnök, egy személyben, önállóan, vagy
az Elnök akadályoztatása esetén a két elnökségi tag együttesen
Az Egyesületet jegyzése úgy történik, hogy az előírt, előnyomtatott név alá az Elnök önállóan a nevét írja. Az Egyesület
jegyzésére az Elnök akadályoztatása esetén az elnökségi tagok a feljebb írtaknak megfelelően jogosultak.
VI.
Az egyesület gazdálkodása
27. Az Egyesület bevételei:
A tagok által befizetett tagdíj, amelynek összegét az Alapszabály állapítja meg. A tagdíjat a Közgyűlés
jogosult módosítani. Rendkívüli kiadás felmerülése esetén a Közgyűlés határozatban jogosult a
tagok részére pótbefizetést előírni.
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Az Egyesület részére nyújtott támogatások, felajánlások
Az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységének bevételei
Az Egyesület kiadása:
céljainak megvalósításával összefüggő adminisztratív és szervezési költségek
az esetleges gazdasági tevékenységgel összefüggő kiadások, valamint
a felmerülő egyéb kiadások.

28. Az Egyesület gazdálkodása
Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. A költségvetést az Elnökség előterjesztése alapján a
Közgyűlés állapítja meg. A költségvetés végrehajtásáról az Elnökség köteles a Közgyűlésnek beszámolni. Az
Egyesület gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Egyesület céljainak megvalósítására
fordítja.
Az Egyesület bankszámláját az Elnökség által erre kijelölt pénzintézet vezeti.
A bankszámla felett az Elnök, illetve akadályoztatása esetén két Elnökségi tag a 26. pontban megjelölt módon
jogosult rendelkezni.
Az Egyesület gazdálkodását a vonatkozó jogszabályok alapján végzi.
29. Az Egyesület vagyona:
készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összegek),
készpénzre szóló követelés,
értékpapírok, részvény, stb.
ingatlan és ingó vagyon.
30. Tagdíj mértéke:
Az Egyesület tagjai évente 3.000,- Ft tagdíjat kötelesek az Egyesület részére fizetni.
31. Az Egyesület felelőssége
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tag felelőssége az Egyesülettel szemben a tagdíj befizetésére
terjed ki, ezt meghaladóan a tag az Egyesület kötelezettségeiért és tartozásaiért saját vagyonával nem felel. Az
Egyesület megszűnése esetén vagyonát hasonló célú szervezet részére kell felajánlani. Az Egyesület megszűnése
esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik.
VII.
Az Egyesületi nyilvántartás
32. Az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti az egyesületi tagság keletkezését, a viselt
egyesületi tagságot, valamint az egyesületi tag lakcímét, e-mail címét és telefonszámát.
33. Az Egyesület tagsági nyilvántartása az Egyesület tagsága előtt nyilvános, abba bármely tag betekinthet, vagy
a felmerülő költségek megtérítése mellett másolatot kérhet az Egyesület Elnökétől.
34. Az Egyesülettől kapott tagsági nyilvántartást a tag csak saját céljaira használhatja, abba nem egyesületi tag
részére betekintést nem engedhet.
35. Az Egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg
megszűnésének megállapításával. Az Egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után vagyonáról a
Közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők a felszámolók feladata. Ha az
Egyesület feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt
rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonban kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.
A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.
VIII.
Az Egyesület megszűnése
36. Az Egyesület megszűnik, ha
feloszlását a Közgyűlés kimondja;
bíróság feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja;
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más egyesülettel történő egyesülését a Közgyűlés elhatározza.
IX.
Záró rendelkezések

37. Az Egyesület nyilvántartásba vételéről az elnök köteles intézkedni. Az Egyesület a nyilvántartásba vétellel
jön létre, éri el jogi személyiségét.
38. Az Egyesület tevékenysége nyilvános, arról az Egyesület szervei és tisztségviselői kötelesek az
érdeklődőknek felvilágosítást adni, illetve az Egyesület nyilvános irataiba (így különösen az Alapszabályba, a
közgyűlési határozatokba, a számviteli törvény szerinti beszámolóba) betekintést engedni. Az Egyesület
Közgyűlései nyilvánosak. A felvilágosítás–kérési és betekintési jog gyakorlására az Egyesület székhelyén, az
elnök által meghatározott ügyfélfogadási időben van lehetőség.
39. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Ezen Alapszabályt a Tokodi Borkultúra Egyesület a 2012. október 24-én tartott rendkívüli közgyűlésén
fogadta el.
Tokod, 2012. október 24.

………………………………………………
Wéber Péter
Elnök

Előttünk, mint tanúk előtt:
1.

2.

Név:…………………………………………..

Név:……………………………………….

Lakcím:……………………………………….

Lakcím:……………………………………

Aláírás:………………………………………..

Aláírás:…………………………………….
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