Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa
Egyesületének Alapszabálya
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan, amelynek során módosított részek
vastag betűvel és aláhúzottan kerültek megjelölésre)
I.
Általános rendelkezések
1.§
1. Az egyesület neve: Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület
angolul : Hungarian Council of the World Heritage „Fertő Areea"
németül: Ungarischer Rat der Welterbe ,,Fertő-Gebiet"
Székhelye: 9431 Fertőd, Haydn u. 2.
Az Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
(Ectv.) vonatkozó fejezetei alapján az egyesületet kiemelkedően közhasznú
szervezetként hozták létre és működtetik, a korábban hatályban volt 1997. évi
CLVI. törvény 26. § c., 6. pont szerinti kulturális örökség megóvása és a 8.,
pontja szerinti természetvédelem, állatvédelem tevékenységre.
A Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Kiemelkedően Közhasznú Egyesület jogi
személy. Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, szolgáltatásai
igénybevételének módját, közhasznúsági jelentését, egyéb beszámolóit a „Kisalföld"
napilap és a „Műemlék-védelem" folyóirat útján teszi közzé.
Az Egyesület közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az
egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik,
továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.
Az Egyesület, mint közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a
társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, mivel szolgáltatásai
a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek
számára is hozzáférhetőek,
Az egyesület célja és feladatai:
2.§
1. Célja:
Az egyesület célja a Fertő-táj világörökségéhez tartozó területek értékeinek méltó
megtartása, ennek megfelelő fejlesztése, a világörökség rangjának és követelményeinek való megfelelés érdekében egy kezelési terv készíttetésében közreműködés, majd
annak betartása és betartatása. A turizmus és egyéb gazdasági tevékenységek olyan
jellegű fejlesztésére való törekvés, hogy azok a világörökség értékeinek megóvását,

fenntartását eredményezzék. Ennek érdekében az érintett állami szervek, önkormányzatok jelen egyesület keretei között együttműködnek.
2. Feladatai:
a. Egyeztető koordináló tevékenységet végez a világörökségi értékek megóvása
érdekében az érintett állami és önkormányzati szervek, hivatali, kulturális és oktatási
valamint gazdálkodási tevékenységet folytató szervezetek között.
b. Fórumot biztosít a Fertő-táj, mint világörökség kapcsán felmerülő gondok,
feladatok megbeszélésére, tisztázására.
c. Közreműködik a világörökség rangjának megőrzése érdekében a szükséges kezdési
terv elkészíttetésében.
d. Az elkészült kezelési terv alapján figyelemmel kíséri betartását és betartatását.
Szükség esetén eljár az arra hivatott szerveknél, hogy alkalmazzák hatósági
jogosítványukat a világörökségi értékek megőrzése érdekében.
e. Felkéri az érintett önkormányzatokat, hogy a kezelési terv végrehajtásához
szükséges rendeleteiket hozzák meg. Figyelemmel kíséri a rendeletek megalkotását és
végrehajtását, amelyhez a lehetséges segítséget megadja.
f. Figyelemmel kíséri a Fertő-tájon folyó turizmust és egyéb gazdasági
tevékenységet, hogy azok ne gyakoroljanak kedvezőtlen vagy káros hatást, a
világörökségi rangot jelentő értékekre.
g. Szervezi az egyesület pénzügyi alapjainak megteremtését tagdíjakból,
támogatásokból. Pályázatokat készít és nyújt be, önálló bevételi forrásokat kutat fel és
vesz igénybe céljai eléréséhez a szükséges pénzeszközök gyarapítása érdekében.
h. Rendezvényeket szervez a Fertő-táj világörökségi értékeinek megismertetésére, az
értékvédelem érdekében a kifejtett tevékenysége bemutatására, a világörökségi értékek
megőrzése érdekében a lakosság mozgósítására,
i. Közreműködik a Fertő-táj világörökségi területein illetékes önkormányzatok érdekképviseletében a Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Minisztériumban, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatalnál a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságánál és más,
céljai eléréséhez szükséges szervezeteknél.
j. Együttműködik az osztrák oldalon hasonló feladatokat ellátó szervezetekkel a Fertőtáj világörökség összehangolt egyeztetett kezelésében, a nemzetközi rendezvényeken
való együttes megjelenés szervezésében.
k. Véleményt nyilvánít a Fertő-táj önkormányzatainak fejlesztési programjai,
településrendezési, szabályozási tervei tekintetében.
l. Kidolgoztatja a Fertő-táj világörökség területének és értékeinek bemutatásáról, népszerűsítéséről szóló elképzeléseket, az érdeklődés felkeltésének módozatait.
3. Az egyesület olyan közfeladatot lát el, amelyről a Fertő-táj Világörökség által

területileg érintett helyi önkormányzatoknak és állami szerveknek kell gondoskodnia a
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján.
4. Az egyesület
a.
nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú
szolgáltatásaiból;
b.
gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez;
c.
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban
meghatározott tevékenységére fordítja;
d.
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem fogad el.
Az egyesület szervezeti felépítése
3.§
Az egyesület tevékenységét a következő szervek irányítják ill., intézik:
1.
2.
3.
4.

Közgyűlés
Elnökség (képviseleti szerv)
Bizottságok
Titkárság (ügyintéző szerv)

II.
A Közgyűlés
4.§
1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely az egyesületbe felvett tagok
összességéből áll és az egyesületet érintő minden kérdésben jogosult dönteni. A tagok
képviselőjük révén vesznek részt a közgyűlésben. A közgyűlés tevékenységében az
vehet részt, aki képviseleti illetve tagsági jogát megfelelően igazolta. A közgyűlés
ülései nyilvánosak.
2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.
az elnökség tagjainak megválasztása
b.
szervezeti változások elhatározása, más szervezettel való egyesülés, ill. az
egyesület megszűnése kérdésében való döntés
c.
a költségvetés megállapítása
d.
az elnökség beszámolójának valamint a közhasznúsági jelentés megvitatása és
jóváhagyása
e.
az egyesület alapszabályának elfogadása ill. módosítása
f.
az elnökség működési szabályainak megállapítása, figyelemmel a Kszt. 7. § 3.
bekezdésére is
g.
feloszlatás esetén döntés az egyesületi vagyon felhasználására
h.
a tagdíj összegének megállapítása

i.
j.
k.
l.

bizottságok létrehozása, tagjaik megválasztása
tagfelvétel, tagkizárás
együttműködési megállapodás jóváhagyása külföldi szervezettel.
dönt a számlavezető bankról.

3. A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell hívni. A
közgyűlést össze kell továbbá hívni, amennyiben az egyesület tagjainak egyötöde az
ok és a cél megjelölésével kéri a közgyűlés összehívását az elnökségtől. Ilyen
kérelmek az elnökséghez írásban érkezhetnek, amelynek az elnökség köteles 30 napon
belül eleget tenni. A közgyűlést az elnök hívja össze a napirend pontos megjelölésével
és írásos előterjesztésével. A meghívót a tagoknak legalább 8 nappal az ülés előtt
kézbesíteni kell. Az ülésre az ellenőrző bizottságot meg kell hívni.
4. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon tagoknak több mint a fele jelen van. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott és leghamarabb 8, de legfeljebb 15 napon belül
újra összehívott közgyűlés az eredeti napirendben szereplő kérdésekben a tagság több,
mint egyharmada jelenlétével határozatképes. A megismételt közgyűlés pontos
időpontját és a határozatképesség különös szabályát (tagság több mint egyharmada
jelenlétét) az eredeti meghívóban rögzíteni kell. A közgyűlés határozatait egyszerű
szótöbbséggel hozza, de a jelenlevők kétharmadának egyetértése szükséges az
alapszabály módosításához, az egyesület más szervezettel való egyesülésének valamint
az egyesület felosztatásának kimondásához, az egyesület rendes tagjainak felvételéhez.
A tagok egyhangú szavazata szükséges a kezelési terv elfogadásához, ill.
módosításához. A szavazás általában nyílt szavazással történik, azonban az elnökség
tisztségviselőit és tagjait titkos szavazással választják.
Az Egyesület éves beszámolóját a közgyűlés fogadja el az elnökség előterjesztése
alapján az ellenőrző bizottság előzetes támogatása esetén a következő év ….
napjáig. Az éves beszámoló elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.
5. A közgyűlés határozatát írásba kell foglalni, hiteles módon nyilván kell tartani,
amelybe bárki betekinthet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a döntés tartalmát,
időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát és
személyét. A határozatokat írásban öt napon belül közölni kell azokkal, akiket a
határozat megjelöl, illetve a „Kisalföld" napilapban nyilvánosságra kell hozni. Az
egyesület elnöke, alelnöke az egyesület székhelyén munkanapokon biztosítja az
iratokba való betekintést az azt kérő személy részére. A postai úton érkezett iratbetekintési kérelemre az egyesület elnöke, alelnöke 15 napon belül válaszolni köteles.
Az egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói
közlésének nyilvánosságát az alábbi módokon biztosítja:
iratbetekintéssel,
kifüggesztéssel,
megyei önkormányzat internetes honlapján.
III.
Elnökség
5.§
Az elnökség 4 év időtartamra megválasztott szervezet. Az elnökség irányítja az

egyesület tevékenységét, gondoskodik az alapszabályban foglaltak, valamint a
közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. Az elnökség jogosult dönteni az egyesület
minden olyan ügyében, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az
elnökség feladata az egyesület és az elnökség Szervezeti és Működési Szabályzatának
előkészítése és beterjesztése, a Titkárság létrehozása, működési kereteinek kialakítása.
Az elnökség dönt a pártoló tag felvételéről, melyről utólag köteles tájékoztatni a
közgyűlést.
6.§
1. Az elnökség - az egyesület alapszabályában meghatározott jogkörében - irányítja az
egyesület munkáját.
2. Az elnökség tagjait, az egyesület elnökét és alelnökét a közgyűlés választja meg. Az
elnökség az elnökből, alelnökből és három tagból, összesen öt tagból áll. További
rendes tagok felvétele esetén, ha az egyesület létszáma az eredeti létszám több mint
egyharmadával nő, az elnökség létszámát hétre kell emelni.
Az elnök és elnökségi tagok, a titkár feladatai, összeférhetetlenségi szabályok.
7.§
1. Az elnök képviseli az elnökséget, továbbá összehangolja az elnökség tagjainak
munkáját, a titkár útján irányítja a Titkárság tevékenységét. Az egyesületet hatóságok,
ill. harmadik személy előtt az elnök, távollétében az alelnök képviseli, azonban
jogkörét esetenként az elnökség bármely tagjára írásban átruházhatja.
2. Az elnökségi tag elvégzi az elnökség munkatervében rá háruló feladatokat, szükség
esetén helyettesítheti az elnököt és segíti az elnök munkáját.
3. Az elnökség munkáját a titkár segíti, akit az elnökség pályázat útján bíz meg. A
titkár gondoskodik az elnökség ülésein a jegyzőkönyvek vezetéséről, gondoskodik a
tagság nyilvántartásáról, előkészíti az elnökség üléseit, és segítséget nyújt az elnökség
működése során felmerülő adminisztratív teendők ellátásában. A titkár feladata a
titkárság vezetése, továbbá az egyesület rendezvényeinek szervezése. Gondoskodik a
gazdálkodási, pénzügyi feladatok elvégeztetéséről.
4. Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább
két alkalommal ülésezik. Az elnökségi ülést az elnök hívja össze a napirend
pontos megjelölésével és írásos előterjesztésével. A meghívót az elnökségi
tagoknak legalább 8 nappal az ülés előtt kézbesíteni kell.
Az elnökség akkor határozatképes, ha azon az elnökségi tagoknak több, mint a
fele jelen van. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazás
nyílt szavazással történik
5. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § 1 pont) a határozat alapján
a.
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy
b.
bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként

érdekelt.
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő
cél szerinti juttatás.
6. Vezető tisztségvsielő kizárólag nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták,
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre nem
ítélték, büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alatt nem áll,
foglalkozástól jogerősen el nem tiltották, a vezető tisztségviselői tevékenységtől el
nem tiltották.
Vezető tisztségviselő kapcsán nem állhat fenn azon összeférhetetlenségi ok, amely
szerint a közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú
szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget,
amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette
ki,
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel,
amellyel szemben az adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
7. Az egyesület elnöke, ill. az ennek jelölt személy köteles az egyesületet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is
betölt.
8. Az elnökség díjazás nélkül végzi munkáját, a titkár a költségvetésben meghatározott
díjazásban részesül.
A bizottságok
8.§
1 A közgyűlés konkrét feladat megjelölésével ideiglenes szakmai bizottságot hozhat
létre.
2. A közgyűlés ülésén az elnökség választásával egyidőben a közgyűlés tagjai közül
ellenőrző bizottságot is választ, amely elnökből és két tagból áll. Az ellenőrző
bizottság két tagját az egyesület önkormányzat tagjai, egy tagját pedig a tagsági
jogviszonnyal rendelkező állami szervezetek jelölik.
Feladatai:
ellenőrzi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását

-

ellenőrzi, vizsgálja az egyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét, erről
tájékoztatja a közgyűlést
ellenőrzi a tagsági díj és az anyagi támogatások befizetését.
ellenőrzi az egyesületnek, elfogadott céljai érdekében tett lépései
hatékonyságát
tájékoztatja a közgyűlést és az elnökséget, amennyiben az Egyesület
működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé vagy a vezető
tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

3. A 7. § 6. és 7. pontjában rögzítetteken felül nem lehet az ellenőrző bizottság
elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a legfőbb szerv illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja, (ide
nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem
töltenek be)
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
4. Az ellenőrző bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, annak figyelembe vételével,
hogy üléseit legalább negyedévente tartja, amelyek akkor határozatképesek, ha tagjai
többsége (legalább 2 fő) jelen van. Határozathozatal legalább két tag egybehangzó
szavazatával lehetséges.
5. Az ellenőrző bizottság ellenőrzései során az elnöktől jelentést, a titkártól
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
6. Az ellenőrző bizottság az elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vesz.
7. Az elnökséget vagy a közgyűlést az ellenőrző bizottság indítványára - annak
megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. A határidő eredménytelen
eltelte után az elnökség vagy a közgyűlés összehívására az ellenőrző bizottság is
jogosult. Ha az elnökség vagy a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző bizottság köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
IV.
Vegyes rendelkezések
9. §

1. Az egyesület tagsága alapító, rendes és pártoló tagok összességéből áll. Az
egyesület alapító tagja az a megyei és települési önkormányzat, amely a Fertő-táj
világörökség területén illetékes, a csatlakozásról szóló szándéknyilatkozatot aláírta, az
egyesület alakuló közgyűlésén képviselője útján részt vett és a jelen alapszabályban
foglaltakat elfogadta.
2. Az egyesület rendes tagja lehet, az a jogi személy, aki az egyesület célkitűzéseit
elfogadja, azok megvalósításában kész tevékenyen közreműködni, és amelyet a
közgyűlés a 4 § 4. pontjában meghatározott módon a Fertő-táj Világörökség Magyar
Tanácsa Egyesületbe befogad.
3. Az egyesület pártoló tagja lehet az a jogi és természetes személy, amely, vagy aki
vállalja az egyesület anyagi és erkölcsi támogatását. A belépés az egyesülethez
megküldött belépési nyilatkozattal az elnökség döntése alapján történik.
10. §
1. Az egyesület alapító és rendes tagjai jogosultak képviselőik útján:
az egyesület közgyűlésén és rendezvényein szavazati joggal részt venni,
szervezeti jogukat gyakorolni, az alapszabály szerinti egyesületi tisztségre
jelölhetők, üléseken felszólalni, javaslatokat tenni
az egyesület vezető testületeinek intézkedéseit vagy az egyesületi életben
felmerült bármely kérdést a közgyűlésen megvitatni.
2. Az egyesület alapító és rendes tagjai kötelesek:
az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, tevékenységében aktívan részt
venni, a közgyűlési és elnökségi határozatokat végrehajtani,
a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni.
delegálójuknak az egyesület, s benne saját tevékenységükről rendszeresen
beszámolni
3. Az egyesület pártoló tagjai jogosultak:
tanácskozási joggal az egyesület közgyűlésén részt venni
javaslatokat tenni az egyesület munkájával kapcsolatban
igénybe venni az egyesület szolgáltatásait.
4. Az egyesület pártoló tagjai kötelesek:
az egyesület anyagi és erkölcsi támogatására, a vállalt feladat maradéktalan
végrehajtására.
Az egyesület tagjai saját elhatározásukból egyesületi célokra a tagsági díjon felüli
hozzájárulást is befizethetnek.
11.§
1.Az egyesület alapító, rendes, pártoló tagsági viszonya
kilépés,
halál vagy jogutód nélküli megszűnés esetén vagy
törlés útján szűnik meg.
2. Törölni kell a tagságát annak, aki ezt írásban maga kéri (kilépés) vagy jogutód

nélkül megszűnt. Törölhető annak a tagsága, akinek egy évi díjhátraléka van és azt
ismételt felszólítás ellenére sem fizette be az egyesület pénztárába, ill., ha a pártoló tag
két évig nem támogatja anyagilag vagy erkölcsileg az egyesületet. A törlés az elnökség
hatáskörébe tartozik, amely ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül fellebbezést
lehet benyújtani az egyesület közgyűléséhez. Ez esetben az elnökség a következő évi
rendes közgyűlésen köteles a fellebbezést a tagság elé terjeszteni.
12. §
1. Az egyesület működésének anyagi forrásai
tagdíjak
egyéb pénzbeli támogatások, adományok
pályázati támogatások, egyéb források, juttatások
A tagdíj mértékét és fizetésének módját a közgyűlés évente határozza meg. A
tagdíjakat és egyéb pénzbeli támogatásokat az egyesület pénztárába kell
befizetni, vagy az egyesület számlájára átutalni.
Az egyesület készpénz vagyonát a …………..vezetett számlán tartják nyilván.
A bankszámla felett a szervezet elnöke és alelnöke együtt jogosultak rendelkezni.
2 Az alapító tagok éves tagdíja a 10 000 fő alatti önkormányzatok részére 2014-ban:
lakosságszám, szorozva 340 Ft-tal. A Sopron Megyei Jogú Város és a Győr-MosonSopron Megyei Önkormányzat tagdíja: A 10 000 fő alatti önkormányzatok által
befizetett tagdíj 50%-a, illetve 70%-a. Egyebekben a tagdíj külön megállapodás
alapján évente kerül meghatározásra.
3. Az egyesület részére juttatott adományokat, juttatásokat könyv szerinti áron, (ennek
hiányában a szokásos) vagy piaci áron kell (nyilvántartásba) figyelembe venni.
4. Az egyesület a tartozásaiért az egyesületi vagyonnal felel, a szabályszerű pénz- és
vagyonkezelésért pedig az egyesület elnöke tartozik felelőséggel. Az egyesület tagjai
az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
13. §
Az egyesület gazdálkodásának szabályai
1. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító
okiratban meghatározott tevékenységére kell fordítania.
2. Az egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell
határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
3. A 2. Bekezdésben foglaltak szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok
mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az egyesület által
nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
4. Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e

személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti
juttatásban nem részesítheti.
5. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását – az alapszabályban meghatározott
szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás
nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek
mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese
van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem
szolgálhat.
14.§
Az egyesület
a.
vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű
hitelt nem vehet fel,
b.
az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül ill. hitel
törlesztésére nem használhatja fel,
c.
váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
15.§
1. Az egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
jelentést készít.
2. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a.
a számviteli beszámolót
b.
a költségvetési támogatás felhasználását
c.
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
d.
a cél szerinti juttatások kimutatását
e.
a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattál, a települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások
mértékét
f.
az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét ill. összegét
g.
a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
3. Az egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet ill. saját költségére
másolatot készíthet.
4. A 2. bekezdés a. pontjában foglalt rendelkezés az éves beszámoló készítésének
kötelezettségére letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok
alkalmazását nem érinti.
5. Az egyesület közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből
eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni

16.§
1. Az egyesület megszűnik, ha megszűnését a közgyűlés kimondja, más egyesülettel
egyesül, vagy a felügyeleti szerv feloszlatja, ill. megállapítja megszűnését.
2. A jelen alapszabályban nem érintett kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény, valamint az egyesületekre vonatkozó egyéb jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
Jelen alapszabályt a Fertő-táj világörökség Magyar Tanácsa Egyesület a 2014. május
…. napján megtartott közgyűlésen hagyta jóvá.
„Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2014. május … napján megtartott
közgyűlésen 1/2014. V. … határozattal elfogadott módosítások alapján hatályos
tartalomnak.”
Sopron, 2014. május ….

………………………………
dr. Szováti Szabolcs ügyvéd

