EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

ALAPSZABÁLY
A PORTA Környezet- és Természetvédelmi, Városvédő, Kulturális Közhasznú
Egyesület (székhely: 6000. Kecskemét, Margaréta u. 13/b.) - figyelemmel az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, továbbá a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire - Kecskeméten, 2021. március
4 . napján megtartott közgyűlésén hozott módisító határozatának, megfelelően, alapszabályát
a következők szerint foglalta egységes szerkezetbe:
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.
Az Egyesület neve:

PORTA Környezet- és Természetvédelmi,
Városvédő, Kulturális Közhasznú Egyesület

Az Egyesület rövidített neve: PORTA Közhasznú Egyesület
Székhelye:
6000 Kecskemét, Margaréta u. 13/b.
Működési területe elsősorban Kecskemét és környéke (Kiskunság).
Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.
2.
Az Egyesület célja:
A környezet- és természetvédelem, a kulturális örökség megóvása, a műemlékvédelem,
(városvédelem), a kulturális szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, munkaerőpiacon
hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.
Az Egyesület a célokhoz szeretné megnyerni a jószándékú, elkötelezett személyek, civil és
szakmai szervezetek, hasonló feladatokat önként vállaló más egyesületek, alapítványok,
mozgalmak, a témákért felelős állami és önkormányzati szervek és azok intézményeinek, a
környezet- és természetvédelem, a kulturális örökség megóvásával, és műemlékvédelemmel
hivatalból is foglalkozó szervek, szervezetek, hivatalok, szakmai bizottságok
együttműködését.
Az Egyesület elsősorban Kecskeméten és környékén (Kiskunság) fejti ki tevékenységét. Az
egyesület építeni kíván az alapító tagok öntevékenységére, a hozzájuk csatlakozó
együttműködők segítségére úgy, hogy kezdeményezője legyen a környezet- és
természetvédelem, a kulturális örökség megóvása, a műemlékvédelem állandó
népszerűsítésének.
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Az Egyesület részt kíván venni pályázatokon, országos, regionális és kistérségi projektek
megvalósításában, az ehhez szükséges források előteremtésében, felhasználásuk
megszervezésében. A médiakapcsolatokat felhasználva, az Egyesület elősegíti a témákkal
foglalkozó ismeretek, cikkek, fotók, könyvek (stb.) megjelentetését. Közreműködik a
szakemberek felkutatásában és az adott feladatokhoz való felkérésükben.
Az Egyesületnek célja az is, hogy egy-egy témakörben szakmai konferenciák, tudományos
tanácskozások megszervezésében közreműködjön.
Az Egyesület a kulturális örökségek megőrzése mellett aktívan kíván részt venni a jelenkori
közművelődés értékeinek megőrzésében, tovább-fejlesztésében.
Ezen célok megvalósítása során széles körű együttműködés keretén belül kíván segítséget
nyújtani, annak lehetőségeit felkutatni, a kapcsolódó rendezvények megszervezésében
közreműködni, és széles körű ismeretterjesztést kifejteni.
E célokat közhasznú tevékenységként, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül működő
közhasznú szervezet formájában végzi.
II.
KÖZHASZNÚSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
3.
Az egyesület közhasznú szervezetként műödve valósítja meg céljait.
Az Egyesület által ellátott közfeladat az alábbi:
Önkormányzati feladat: Szociális ellátások biztosítása (2011. évi CLXXXIX. tv. a
Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.a.
Állami feladat: Fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás (2011. évi CXC. tv. a nemzeti
köznevelésről 2. § (1)
Önkormányzati feladat: Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása (1991. évi XX.
tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a) - b)
Önkormányzati feladat: Kulturális örökség helyi védelme (2011. évi CLXXXIX. tv. a
Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 13.
Önkormányzati feladat: Épített környezet alakítása védelme (1997. évi LXXVIII. tv. az épített
környezet alakításáról és védelméről 6. § (1)
Önkormányzati feladat: Helyi környezet- és természetvédelem (2011. évi CLXXXIX. tv. a
Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19.
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Önkormányzati feladat: Hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja, megelőzés
biztosítása (2011. évi CLXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 10.
Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú
tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú
szolgáltatásaiból.
Az Egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható
pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról.
Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az létesítő okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységre fordítja.
Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell
vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni.
Az üzletév végével az Elnökség az Egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget,
a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.
Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállakozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó
könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget,
illetve annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy az Egyesület
tevékenységéből származó nyereség (eredmény) nem osztható fel, az csak a jelen
alapszabályban rögzített tevékenységre fordítható.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
4.
Az Egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével
kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon
(közzétételi kötelezettség), másrészt az alapszabályban szabályozott iratbetekintési és
felvilágosítás adási jog rögzítésével.
A közzétételi kötelezettségét az Egyesület saját honlapján (www.portaegyesulet.hu)
keresztül biztosítja.
Az Egyesület köteles a közgyűlés által elfogadott éves beszámolót és a közhasznúsági
mellékletet az Egyesület a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31-ig saját
honlapján(www.portaegyesulet.hu) közzétenni.
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Az Egyesület köteles a közgyűlés által elfogadott éves beszámolót és a közhasznúsági
melléklet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló törvény szerinti módon az adott üzleti év mérlegfordulóját követő ötödik
hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a
vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető
tisztségek felsorolását.
A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.
Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.
Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni.
Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért
iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás
szerinti határidőben, de legkésőbb az írásbeli kérelem kézhezvételétől számított 5 (Öt) napon
belül, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.
Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a
kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

III.
EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE
5.
Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit
magára nézve kötelezőnek elfogadja, kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása
érdekében történő közreműködésre, valamint a tagdíj megfizetésére, és írásbeli kérelem
alapján felvételéről az Elnökség dönt.
Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével.
A kilépést írásban kell közölni az Egyesület Elnökségével.
Kilépés esetén a tagsági viszony megszűnik az Egyesület Elnökségének erre vonatkozó
határozata meghozatalának napján.

IV.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
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6.
Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni. Az Egyesület tagjait
egyenlő jogok illetik meg. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja.
A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és jogosult részt venni a
közgyűlés döntéshozatalában.
Tisztségviselőnek bármelyik tag megválasztható.
A vezető szerv (a közgyűlés, illetve az Elnökség) törvénysértő határozatát bármely tag – a
tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.
A határozat megtámadása annak végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt
esetben a végrehajtást felfüggesztheti.
Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal megállapított mértékű tagdíjat
megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósításában,
a közgyűlési határozatoknak megfelelően.
Az Egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.
Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület
tevékenységét.

V.
AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI
KÖZGYŰLÉS
7.
Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.
A közgyűlés a tagok több, mint felének (50 % + 1 fő) jelenléte esetén határozatképes.
A közgyűlést az Elnökség hívja össze.
A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók
elküldése és a közgyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie.
Közgyűlés helye az Egyesület székhelye (6000 Kecskemét, Margaréta u. 13/b.)
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A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét és székhelyét, a közgyűlés
időpontját,
helyszínét,
napirendjét,
a
napirendhez
tartozó
előterjesztések
megtekinthetőségének helyét és időszakát, a napirend kiegészíthetőségére vonatkozó
tájékoztatást, a határozatképesség feltételét, a határozatképtelenség esetén megismételt
közgyűlés időpontját és helyét.
A meghívóban szerepelnie kell annak is, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti
napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.
A közgyűlést az elnök, akadályoztatása esetén, vagy felkérésére valamely egyesületi tag
vezeti (levezető elnök).
A határozatképesség megállapítása után a közgyűlés dönt a jegyzőkönyvvezető, két
jegyzőkönyv hitelesítő, valamint a szavazatszámlálók személyéről, szükség esetén a
meghívóban javasolt napirend kiegészítéséről, majd a napirend elfogadásáról.
A közgyűléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés eseményeit, az
elhangzott felszólalások tartalmi összefoglalását, a határozati javaslatokról történt szavazás
eredményét, számszerűsítve benne a javaslatot támogató, ellenző és a szavazástól tartózkodó
személyek számát, valamint az elfogadott határozatok szövegét. A jegyzőkönyvet a levezető
elnök, az adott ülésre megválasztott jegyzőkönyvvezető, és a jelenlévők közül hitelesítőnek
megválasztott két tag írja alá. A jegyzőkönyvből (pl. egyes határozatok szövegéről) kivonat is
készíthető. A jegyzőkönyv-kivonatot az elnök hitelesíti aláírásával.
A napirend vitájában először az előterjesztő szólal fel, majd az előterjesztőhöz kérdések
intézhetők, ezeket követik a hozzászólások, majd a szavazás.
Az előterjesztést, határozati javaslatot egyértelműen kell megfogalmazni, és oly módon kell
szavazásra feltenni, hogy arról a tagok egyértelműen igennel, vagy nemmel tudjanak
véleményt nyilvánítni.
Az előterjesztés, határozati javaslat tartalmazhat alternatívákat is. Ebben az esetben az
előterjesztést, határozati javaslatot azzal az alternatívával kell zárószavazásra feltenni,
amelyik a megelőző szavazás alkalmával a legtöbb támogató szavazatot kapta.
Az előterjesztéshez, határozati javaslathoz a tagok módosító, illetve kiegészítő indítványokat
tehetnek. Az előterjesztő által befogadott indítványokról nem szükséges külön szavazást
tartani, kivéve ha azt valamely tag kifejezetten kéri.
Az előterjesztést, határozati javaslatot azzal a módosító illetve kiegészítő indítvánnyal kell a
zárószavazásra feltenni, melyet az előterjesztő befogadott, illetve a közgyűlés előzőleg
elfogadott.
Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti
napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A
megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés
időpontját követően 15 napon belüli időpontra kell összehívni, amelynek pontos időpontját az
eredeti közgyűlési meghívóban meg kell jelölni.
Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok
egyharmada azt igényli, az Elnökség vagy Felügyelő Bizottság, továbbá az Elnökség vagy a
Felügyelő Bizottság tagjai közül bárki annak összehívását írásban kezdeményi.
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Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
A közgyűlést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a titkár vezeti le.
A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet.
A közgyűlés határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza.
A közgyűlés az Elnökség és Felügyelő Bizottság tagjait nyílt szavazással választja meg,
kivéve azt az esetet, ha a tagok egyharmada előzetesen és írásban titkos szavazás elrendelését
kezdeményezi.
Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése.
Az alapszabály módosításához és az Egyesület feloszlásának kimondásához a tagok
összessége háromnegyedes szavazata szükséges.
Az éves beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel történik.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat – tehát az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül hagyandó – az,
a) akit, vagy akinek a közeli hozzátartozóját a határozat kötelezettség vagy felelősség
alól mentesít vagy bármilyen más előnyben részesít, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt azzal, hogy nem minősül előnynek a közhasznú
szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
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nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás,
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 az egyesületnek nem tagja,
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll,
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A közgyűlésen készült jegyzőkönyvet a levezető elnök, a közgyűlés által erre kijelölt két
hitelesítő tag és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
A közgyűlés levezető elnöke a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul
bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag
hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé.
ELNÖKSÉG
8.
A közgyűlés elnökből, titkárból és tisztség nélküli elnökségi tagból álló, három tagú
Elnökséget választ.
A közgyűlés az Elnökség tagjait 5 (Öt) évre választja.
Az Elnökség tagjai újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.
A vezető tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől
elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek
ellátni.
A jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok,
kötelezettségeik vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog
szabályai szerint felelnek.
A Ptk. 3:22. § alapján nem lehet elnökségi tag
a) aki nem nagykorú,
b) akinek cselekvőképességét a tevékenység ellátásához szükséges körben korlátozták,
c) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
d) akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt,
e) akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig.
Az Ectv. 39. § (1) bekezdés alapján valamely közhasznú szervezet megszűnését követő három
évig nem lehet elnökségi tag, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője
volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
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c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
Az Ectv. 39. § (2) bekezdés alapján az elnökség tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles
valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) az egyesületi tagság megszűnésével,
c) visszahívással,
d) lemondással,
e) elhalálozással,
f) a cselekvőképességnek a tevékenység ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával,
g) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik
napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új vezető tisztségviselő
megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.
A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések
meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik
kizárólag a közgyűlés hatáskörébe.
Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.
Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések, közhasznú
társasággal kapcsolatos döntések) és illető jogok vállalásáról - beszámolási kötelezettség és a
Felügyelő Bizottság tájékoztatása mellett - dönteni.
Az Elnökség mindhárom tag jelenléte esetén határozatképes.
Az Elnökség szükség szerint - de évente legalább kétszer - tart ülést, melyet az Elnök hív
össze.
Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók
kézhezvétele és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie.
Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet illetve bármely döntésben érdekelt
egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.
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Az Elnökség határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az
eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő.
Az Ectv. 38. § (1) bekezdés alapján az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Az Ectv. 38. § (2) bekezdése alapján nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás,
illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapító okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
Az elnökség hatáskörébe tartozik:
− az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala
− beszámlók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése
− az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése
− az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása
− az Egyesület jogszabály és alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztásának előkészítése
− közgyűlés összehívása
− a tagság és az egyesület szerveinek értesítése
− az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása
− részvétel a közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre
− a tagság nyilvántartása
− az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése
− az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése
− az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele
− tag felvételéről való döntés
Az Elnök köteles az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, úgy,
hogy a nyilvántartásból megállapítható legyen a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a
döntést támogatók és ellenzők számaránya név szerinti megjelöléssel.
Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg.
Az Elnökség döntéseire a jelen alapszabályban rögzített közlés, nyilvánosságrahozatal módja,
iratokba való betekintés rendje szabályait értelemszerűen alkalmazni kell.
Az Elnökség valamennyi lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti.
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Az elnökségi ülésen készült jegyzőkönyvet valamennyi elnökségi tag és a jegyzőkönyvvezető
írja alá.
Az elnök köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen
vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a
döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye is).
Az elnök köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek
bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik
személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet, a döntés meghozatalától számított 15 napon
belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni.
A nyilvánosságra hozatal biztosítása érdekében az elnök az előbb említett határozatokat
köteles az Egyesület honlapján legalább 15 napra közzétenni.
Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait, stb. a titkár kezeli.
Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt a pénztárosi teendők
ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
9.
Az alapítók úgy rendelkeznek, hogy az Egyesületnél három tagú Felügyelő Bizottság
működik.
A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása öt évre szól.
A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.
A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja.
A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított
tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, civil szervezeteket és alapítványokat,
amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
A Ptk. 3:26. § (2) bekezdés alapján nem lehet a felügyelőbizottság tagja
a) aki nem nagykorú,
b) akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,
c) aki vagy akinek a hozzátartozója az elnökség tagja.
A Ptk. 3:26. § (2) bekezdésre tekintettel a Ptk. 3:22. § alapján nem lehet a felügyelőbizottság
tagja
a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
b) akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt,
c) akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig.
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Az Ectv. 38. § (3) bekezdés alapján nem lehet a felügyelőbizottság tagja az a személy, aki
e) a közgyűlés, mint döntéshozó, illetve az elnökség, mint ügyvezető szerv tagja; ide nem
értve azonban a közgyűlés azon tagjait (egyesületi tagokat), akik tisztséget nem
töltenek be,
f) az egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
g) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti
juttatást –, illetve
h) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A Ptk. 3:26. § (2) bekezdésre tekintettel az Ectv. 39. § (1) bekezdés alapján valamely
közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet felügyelőbizottsági tag, aki
korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését
megelőző két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
A Ptk. 3:26. § (2) bekezdésre tekintettel az Ectv. 39. § (2) bekezdés alapján a
felügyelőbizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi.
A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre különösen:
− Összehívja az Egyesület legfőbb szervének rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak
napirendjére, ha megítélése szerint az Egyesület vagy az Elnökség tevékenysége
jogszabályba, az alapszabályba, illetve a legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy
egyébként sérti az Egyesület vagy a tagok érdekeit.
− Köteles megvizsgálni a legfőbb szerv ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges
üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a legfőbb szerv
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
− Írásbeli jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény
felhasználásáról a legfőbb szerv részére.
− Ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.
− Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.

12

− Jelentést kérhet az Elnökségtől vagy annak tagjaitól, illetve tájékoztatást vagy
felvilágosítást az Egyesület munkavállalóitól.
− Megvizsgálhatja, ill. betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba.
10.
A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) 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;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Ha a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül nem hívták össze a közgyűlést, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a Felügyelő
Bizottság is jogosult.
A Felügyelő Bizottság haladéktalanul értesíti a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet, ha az
arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg.

11.
A Felügyelő Bizottság testületként jár el.
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A
Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Egyesület tagjai, illetve az Elnökség nem
utasíthatja.
A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.
A Felügyelő Bizottság szükség szerint – de évente legalább egy alkalommal – ülést tart,
melyet a Felügyelő Bizottság elnöke hív össze.
A Felügyelő Bizottság ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a
meghívók kézhezvétele és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie.
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Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja
írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles
intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének tizenöt napon belüli időpontra történő
összehívásáról.
Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.A
Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy
jóvá.A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a közgyűlésen, illetve az
Elnökség ülésein.
Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá
csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, az Egyesület elnöke a Felügyelő Bizottság
rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.
Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés
megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a közgyűlést.

VI.
AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE
12.
Az Egyesület képviseletére (bíróságok, hatóságok előtt, illetve harmadik személyekkel
szemben) önállóan az elnök jogosult. Az Egyesület elnökének akadályoztatása esetén
Farkasné Pásztor Jolán, az Egyesület titkára eseti megbízás alapján képviselheti az
alapítványt, akinek képviseleti joga ebben az esetben általános, önálló.
Bankszámla feletti rendelkezéshez Tarkas Pálnak az Elnökség elnökének és Farkasné Pásztor
Jolánnak, az Elnökség titkárának együttes aláírása szükséges.

VII.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
14.
Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.Az alapszabályban nem szabályozott
kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók.
Kecskemét, 2021. március 4.

............................................
Farkas Pál
elnök
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Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tartalmazza a PORTA Környezet- és
Természetvédelmi, Városvérő, Kulturális Közhasznú Egyesület 2021. március 4. napján
megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokat.
Nyilatkozat:
Alulírott, Dr. Sulyok Miklós (KASZ szám:36068724 székhely 6100 Kiskunfélegyháza
Kazinczy u. 10-12.) ügyvéd nyilatkozom, hogy a PORTA Környezet- és Természetvédelmi,
Városvérő, Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel az alapító okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.
A módosított rendelkezések szövege vastagon és dőlt betűvel szedve, melyek az alábbiak:
I./1. Székhely
Ellenjegyzem:

Kecskemét, 2021. március 4.
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