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A Zalaegerszegi Törvényszék által 1532/2000. szám alatt nyilvántartott Kerka Kulturális Egyesület  a 
2011. évi CLXXV. törvény/Ectv/, valamint a 2013. évi V. törvény / Ptk/ alapján egységes szerkezetbe 
foglalt alapszabálya 

 1. Az egyesület neve:  Kerka Kulturális Egyesület  

2. Az egyesület székhelye: H - 8960 Lenti, Templom tér 5.  

3. Az egyesület alapító tagjai:  A jelen alapító okirat mellékletét képező jelenléti ív szerint.  

4. Az egyesület közhasznú tevékenysége célja:  

 Művészeti tevékenység támogatás  
 Hazai és a határon túli magyar és nemzetiségi néptánc és népzenei hagyományok  

feldolgozása, ápolása és tovább örökítése.  
 A tánckultúra kialakítása és fejlesztése, szervezése, lebonyolítása. 
 Kulturális programok biztosítása.  
 A hazai nemzetiségek és etnikai csoportok tánchagyományainak feldolgozása és  

ápolása.  

Az Egyesület megfelel a 2011. évi CLXXV. törvényben (Ectv.) a közhasznú jogállás megszerzésére 
megállapított feltételeknek:  

- hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez (32.§ (3) bekezdés: szolgáltatásai 
testületi tagjain, munkavállalóin és önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek; 

- ehhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik (32.§ (4) bekezdés a) pont: átlagos éves bevétele 
meghaladja az egymillió Ft-ot  

- megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható (32.§ (5) bekezdés a) pont: a személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt 
összeg eléri az 54.§ szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel 2%-át  

 
Az Egyesület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 7. pontja, valamint a közhasznú egyesület a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 
szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) pontja alapján az alábbi közfeladatot látja el: 

Kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme; Közösségi kulturális hagyományok, 
értékek ápolásának művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság 
életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti 
intézmények, lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi 
alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése. 

 
4.1  Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 

pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  
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 5. Az egyesület tagsága:  

     Az egyesületnek rendes tagja továbbiakban: tagja, tiszteletbeli tagja és pártoló tagja lehet.  

 5.1.  Tag  

Az egyesület tagja lehet minden természetes személy illetve jogi személyiséggel nem  
rendelkező társaság vagy személyegyesülés aki/amely az egyesület alapszabályát  
elfogadj, és az Elnökség javaslatára a Közgyűlés a tagjai közé felveszi. A nem  
természetes személyeket az egyesületben csak egy tag képviselheti függetlenül attól,  
hogy a képviseletére egyébként hány fő van feljogosítva.  

 
 5.2.  A tag jogai és kötelességei  

 
A tag az egyesület közhasznú tevékenységében, munkájában, rendezvényein részt vehet, 

létesítményeit használhatja. Az egyesület közgyűlésén felszólalhat, választhat és választható. 
Minden tag egy szavazattal rendelkezik. Az egyesület elnökének, valamint ügyintéző szervének 
döntése ellen a közgyűléshez fordulhat jogorvoslat céljából.  

A Közgyűlés törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül a  
bíróság előtt megtámadhatja. A megtámadás a határozat végrehajtását nem gátolja, de  
a bíróság indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.  

Köteles határidőre teljesíteni tagdíjfizetési, illetve a közgyűlés által meghatározott  
egyéb kötelezettségeit.  

  
5.3.  Tiszteletbeli tag  

 
Minden olyan személy, akit az egyesület Közgyűlése az elnökség javaslata alapján  

tiszteletbeli taggá fogad. A tiszteletbeli tag az egyesület rendezvényein részt vehet, a 
Közgyűlésen - meghívás esetén - felszólalhat.  

 
 5.4.  Pártoló tag  

 
Minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem  

rendelkező társaság vagy személyegyesülés aki/amely az egyesület célkitűzéseit  
elfogadva az egyesületet támogatni kívánja. A pártoló tag az egyesület rendezvényein részt 
vehet a Közgyűlésen - meghívás esetén - felszólalhat.  
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 5.5.  A tagsági jogviszony megszűnése:  
 

 Tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével 
 A tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával 
 Kilépéssel  
 Tag kizárásával 
 Visszavonással (tiszteletbeli tag esetében)  
 Visszautasítással (pártoló tag esetében)  
 Tag kizárására, illetve tiszteletbeli tagság visszavonásara csak a jelen alapító  

okiratban foglalt szabályok vagy közgyűlési határozatok megsértése esetén van 
lehetőség, ezen szabályozáson túlmenően csak akkor, ha a tag bíróság által 
megállapítottan bűncselekményt követett el. 

A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és meg kell indokolni. Az indoklásnak 
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket, azok bizonyítékait. 

A kizárás ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

Az írásba foglalt kizáró határozatot a taggal tértivevényes postai úton, a döntést követő 15 
napon belül, közölni kell. 

 
6.  Az egyesület szervezete:  

 
Az egyesület önkormányzattal, ügyintéző, képviseleti és felügyeli szervvel rendelkező  
jogi személy. Az önkormányzati feladatokat a Közgyűlés, az ügyintézői feladatokat az 
Elnökség, a képviseleti feladatokat az egyesület Elnöke, a felügyeletet a Felügyelő Bizottság 
látja el.  

 
7.  A Közgyűlés  
 

Az egyesület legfőbb általános hatáskörű döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely az egyesület 
tagjainak összességéből áll.  
 

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok 50 % + egy (1) fő jelen van. 
 A Közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg, minden 

esetben, még az éves beszámoló elfogadása alkalmával is.  
Az egyesület alapszabályának módosításhoz a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel 

hozott határozata szükséges. 
Az egyesület céljának módosításhoz és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez 

a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
A Közgyűlésen minden tagnak 1 (egy) szavazata van. 

 
Az egyesület közgyűlését legalább évente egy alkalommal az egyesület székhelyére  
össze kell hívni.  
Közgyűlés ülései nyilvánosak.   
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7.1       A közgyűlés összehívása 

 
A Közgyűlést az egyesület elnöke, a közgyűlés napját legalább 15 (tizenöt) nappal 

megelőzően, kiküldött írásbeli meghívóval hívja össze. 
A Közgyűlés összehívása a székhely szerinti helyi lapban közzétehető.  

 
 A meghívónak tartalmaznia kell: 

a) egyesület nevét és székhelyét; 
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
c) az ülés napirendjét. 
d) az határoztat képtelenség esetén követendő eljárást 
 
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést az eredeti meghívóban megjelölve, az eredeti 
napirendi pontokkal 8 napon belül ismételten össze kell hívni. 
A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. Erről 
tagokat a meghívóban tájékoztatni kell.  
 
Össze kell hívni a közgyűlést akkor is, ha az összehívást a bíróság elrendelte, valamint ha a 
tagok 1/3-a (egyharmada) azt ok és cél megjelölésével kéri.  
A Közgyűlés a határozatait az ülésen jelenlevőkkel szóban, a távollevőkkel a határozat 
meghozatalát követő 15 napon belül írásban közli, illetve a jelenléttől függetlenül 15 napos 
határidővel írásban közli határozatát mindazokkal, kikkel szemben a határozat rendelkezést 
tartalmaz.  

 
7.2  A Közgyűlés levezető elnökét, a jegyzőkönyvezető személyét, a hitelesítők személyét, 
 

a jelölő bizottság, a szavazatszámláló bizottság tagjait az Elnökség ajánlására 
a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással választja meg. 
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét, a határozatképességet, 
a levezető elnök személyét, a jegyzőkönyv vezetőjét, hitelesítőjét, a napirendi pontot,  
a hozott határozatot, határozat számot, mellékletként a jelenléti ívet. 

 
7.3. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:  

Alapszabály megállapítsa, módosítása  
Éves költségvetés elfogadása 
Tag kizárása, tiszteletbeli tagság visszavonása, pártoló tagság visszautasítása, 
vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 
felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása 
Elnökség évi beszámolójának elfogadása  
Közhasznúsági jelentés elfogadása 
az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásnak elhatározása, 
Döntés mindazon kérdésekben, melyeket a Ptk.3:74. § a közgyűlés határkörébe utal. 
Döntés mindazon kérdésekben, melyet az alapszabály a kizárólagos hatáskörébe utal 
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8.  Az Elnökség  

Az Elnökség 7 (hét) főből áll, melyet a Közgyűlés 3 (három) évre választ meg nyílt szavazással. 
Az Elnökség mandátumának lejárta után a megbízatás meghosszabbítható. 
Az Elnökségnek nem lehet tagja az, aki az egyesülettel a jelen megbízatásán kívül 
munkaviszonyban, vagy egyéb megbízási jogviszonyban áll, valamint nem lehet tagja az 
egyesület könyvvizsgálója, továbbá a felügyelő bizottság tagjai. 
Nem lehet tagja az, akivel szemben a Ptk. 3:22§-ban meghatározott kizáró ok áll fen. 
 

8.1. Az ügyvezetés feladatai 
• Az egyesület napi ügyeinek vitele,  
• Az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntés meghozatala, 
• Beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése, 
• Az éves költségvetés elkészítése és annak közgyűlés elé terjesztése, 
• Az egyesületi vagyon kezelése, 
• A jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításnak és a megválasztásának 

előkészítése, 
• A Közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése, 
• A 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 a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele 
• Elkészíti a közhasznúsági jelentést és gondoskodik annak betartásáról, nyilvánosságra  

hozataláról.  
• Megalkotja az egyesület belső, a jogszabályok által kötelező jelleggel meghatározott 

szabályait.  
• Dönt a tiszteletdíjak kérdésében.  
• Javaslatot tesz tagsági jogviszony létesítésre, megszüntetésére a Közgyűlésnek. 

8.2. Az Elnökséget az egyesület elnöke hívja össze, de az Elnökség önállóan is tanácskozhat.  
Ebben az esetben az egyesület elnökét a tanácskozásra meg kell hívni.  

Az Elnökségnek legalább negyedévente ülést kell tartania, illetve minden olyan esetben, ha az 
alapszabály ezt részére előírja.  
Az Elnökség az üléseit az egyesület székhelyén tartja.  
Az Elnökség a határozatát nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza.  
Szavazategyenlőség esetén az Elnök szava dönt.   
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8.3. Az Elnökség akkor határozatképes, ha a tanácskozáson legalább 4 (négy) fő jelen van.  

Amennyiben az Elnökség 4 (négy) hónapon keresztül folyamatosan határozatképtelen, az egyesület 
elnökének össze kell hívni a Közgyűlést.  
 

8.4. Az Elnökség ülései nyilvánosak.  
Üléseinek napirendjét az Egyesület elnöke határozza meg a napirendi pontokat az elnökség tagjai 
részére az ülés előtt 15 nappal írásban történő közlésével. 
 
Az Elnökség, amennyiben minden tagja jelen van az ügykörében belül egyhangú határozattal olyan 
napirendi pontot is tárgyalhat, amely az írásbeli értesítésben nem szerepelt.  
Az elnökség a határozatait írásban közli azzal, akire vonatkozóan a határozat rendelkezést tartalmaz. 
Az Elnökség tagjai: csatolt jegyzőkönyv szerint  
 

 8.5  A vezető szervek (Közgyűlés, elnökség, felügyelő bizottság) határozatának meghozatalában nem 
vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:  

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  
 - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  
 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
Az egyesület megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 
az a személy,  

- aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését 
megelőző két évben legalább egy évig- amely jogutód nélkül szűnt meg, úgy, hogy az állami 
adó-és vámhatóságnál nyilvántartott adó és vámtartozást nem egyenlítette ki 

- amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
- amellyel szemben az állami 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. 
A vezető tisztségviselő vagy ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt 
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8.6. A Közgyűlés, valamint az egyesület elnöksége által hozott döntéseket az egyesület elnöke által 

hitelesített naplóban kell nyilván tartani, melyben rögzíteni kell a döntés tartalmát, hatályát, a döntés 
meghozatalában résztvevő személyek nevét, a döntéshozatal időpontját, illetve a döntést 
támogatókat és ellenzőket név szerint, valamint a döntésnek az érintettekkel való közlési, illetve a 
nyilvánosságra hozatal módját.  

      
      A hozott döntések érintettekkel való közlésének módja:  
            - írásban, tértivevényes értesítés útján  
      
       A hozott döntések nyilvánosságra hozatala történhet: 
         - az egyesület székhelyén található hirdető táblán  
         - vagy a Lenti és Vidéke közéleti havilap útján 

 
A nyilvántartást az Egyesület elnöke vezeti és azt a döntésben részt vett két (2) személy aláírásával 
hitelesíti.  

        
8.7. Az Egyesület ezen nyilvántartásaiba előzetes bejelentés után bárki betekinthet.  

Mindazokról, akik a Közgyűlés illetve az elnökség üléseire, határozataira vonatkozó iratokba 
betekintettek nyilvántartást kell vezetni.  

 
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a betekintő nevét és egyéb személyének azonosítására alkalmas 
személyes adatait, melyet a betekintő köteles közokirattal igazolni, a betekintés idejét valamint, 
hogy melyik iratot tanulmányozta, rögzíteni kell a betekintés okát. Az utóbbi adatra a betekintő 
nyilatkozatát el kell fogadni.  
 
Az elnökség dönt az Egyesület tevékenységének, gazdálkodásának, közhasznúságának a kapott és 
nyújtott támogatásainak nyilvánosságra hozataláról.  

9. Az egyesület elnöke:  

Az Egyesület vezetője az elnök, akit a tagság 3 (három) évre választ meg tagjai sorából nyílt 
szavazással. A mandátum lejártakor újraválasztható.  

• Az elnök teljes jogkörrel képviseli az egyesületet és munkáltatói jogokat gyakorol az 
egyesület alkalmazottai felett.  

• Vezeti az egyesület gazdálkodását, az egyesület nevében jogokat szerezhet és 
kötelezettségeket vállalhat.  

• Az elnöki tisztség betöltéséhez szükséges feltételeket a Közgyűlés határozatban állapítja meg.  
 
Az egyesület elnöke: csatolt jegyzőkönyv szerint  
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9.1. Az egyesület elnöke:  

• Teljes jogkörrel és felelősséggel egy személyben képviseli az egyesületet minden 
jogviszonyban.  

• Szabályozza az egyesület létesítményeinek használatát.  
• Felelős a rendezvények lebonyolításáért.  
• Koordinálja az Egyesületen belüli csoportok tevékenységét.  
• Gondoskodik az egyesület vagyonának védelméről.  
• Kapcsolatot tart más egyesületekkel és rendezvényeiken képviseli az egyesületet.  
• Összehívja az egyesület Közgyűlését és vezeti munkáját.  
• Részt vesz a vezetőség ülésein.  

10.  A Felügyelőbizottság:  
 
10.1. A Közgyűlés nyílt szavazással 3. (három) éves időtartamra 3 (három) tagú Felügyelő bizottságot 

választ. Nem lehet tagja az, akivel szemben a Ptk.3:22 §-ában meghatározott kizáró ok áll fen. A 
felügyelő bizottság mandátumának lejárta után a megbízatás meghosszabbítható. A felügyelő 
bizottság az ügyrendjét saját maga állapítja meg.  

 
A felügyelő bizottság tagjai: csatolt jegyzőkönyv szerint.  

 
10.2. A felügyelőbizottság az Egyesület felügyeli szerve, ellenőrzi az egyesület működését és 

gazdálkodását Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést a szervezet munkavállalóitól pedig 
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, az egyesület könyveibe és irataiba korlátozás nélkül 
betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Tagjai a vezető szervek ülésein tanácskozási joggal vehetnek 
részt.  

 
10.3. A felügyelőbizottság köteles az egyesület intézkedésre jogosult vezető szervének összehívását 

kezdeményezni és részre tájékoztatást adni, ha tudomása szerint:  
- működésbeli jogszabálysértés  
- szervezet érdekeit sértő cselekmény  
- vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény történt vagy merült fel  
A vezető szervet a felügyelő bizottság kezdeményezésére 30 napon belül össze kell hívni, ennek 
elmaradása esetén az összehívásra a felügyelő bizottság elnöke önállóan jogosult.  

10.4. Amennyiben az Egyesület arra jogosult szerve a Felügyelőbizottság felívására a törvényes 
működés érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg a Felügyelő Bizottság haladéktalanul 
köteles értesíteni a törvényességi felügyelettel álltó szervez.  

10.5. A Felügyelő bizottság nyílt szavazással választja meg 3 (három) éves időtartamra az elnökét. Az 
elnök mandátumának lejárta után a megbízatása meghosszabbítható.  

A Felügyelő Bizottság elnöke: csatolt jegyzőkönyv szerint 
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10.6. A Felügyelő Bizottság elnöke:  

- vezeti a Felügyelő Bizottság munkáját  
- összehívja üléseit  
- indítványt tesz a munka és ellenőrzési tervre  
- tanácskozási joggal részt vesz az Elnökség ülésein  
- beszámol a Közgyűlésnek  

 
10.7. Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozóan a Ptk 32:26 § a mérvadó 

 
- A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság 
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy 
akinek a hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője. 
- nem lehet a felügyelőbizottság tagja és elnöke az a személy, aki a vezetőség elnöke és tagja, 
- aki az egyesülettel e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésre irányuló munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban ál, 
- aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által vehető nem 
pénzbeli szolgáltatásokat és az egyesület által a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban 
foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást, 
- A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 

 
11.  Az egyesület gazdálkodása. 

Az egyesület a közgyűlés által meghatározott költségvetés szerint gazdálkodik, tartozásaiért a 
saját vagyonával felel. 

 
11.1. Bevételeit és kiadásait a közhasznú szervezetekről szóló szabályok szerint tartja nyilván, egyéb 

nyilvántartásaira. illetve könyvvezetési kötelezettségeire az egyesületek gazdálkodásáról szóló 
szabályok szerint jár el.  

 
11.2. Az egyesület visszatérítendő támogatást, valamint egyéb térítési (visszatérítési) kötelezettséggel 

járó jogosultságot- még tagjaitól is - csak előzetes írásbeli kölcsönszerződés alapján fogadhat el, 
melynek során az egyesület elsődleges gazdasági érdekeit kell szem előtt tartani.  
Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratban 
meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.  
 
Az egyesület a tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait- a hatályos törvényi 
határidőig- köteles nyilvánosságra hozni. 
Nyilvánosságra hozatal történhet a Lenti és Vidéke közéleti havilap, vagy Zalai Hírlap Megyei 
napilap útján. 
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11.3. Az egyesület bevételei:  

- tagdíjak, jogi és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai,  
- normatív- és céltámogatások,  
- a cél megvalósítása és az egyesület működtetése érdekében végzett gazdasági tevékenységeiből 

származó bevételek.  

11.4.1. Tagdíj: 2 000,- Ft/év  

11.5. Az egyesület kiadásai:  

- a működtetés során felmerülő közvetlen költségek és ráfordítások,  
- a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek  
- a cél szerinti tevékenység érdekében felmerült költségek és ráfordítások  
- a közhasznú és vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek  

11.6. Az egyesület csak a tevékenységével összefüggő gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat. 
 
Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú vagy a létesítő okiratban 
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez 

11. 7. Az egyesületnél keletkezett többletbevételeket az egyesület fejlesztésére kell fordítani.  

Az egyesület a gazdasági tevékenységét a bírósági nyilvántartásba vételt követően kezdi meg.  

11.8. Az egyesület az alapító okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében nyújt támogatást. 
A támogatás nyilvános pályázat útján nyerhető el, melynek odaítéléséről az vezetőség határoz.  
A támogatásból nem zárható ki senki azon indoklással, hogy nem tagja az egyesületnek, ha a 
pályázati kiírás feltételeinek egyébként megfelel.  
Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön a közhasznú szolgáltatásból.  
Az egyesület hasonló vagy további közhasznú és kiemelten közhasznú feladtok ellátása 
érdekében alapítványt hozhat lére, és azt működtetheti.  
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11.9. Kifizetések engedélyezése:  

100.000,- Ft egyösszegű kifizetéshez az elnök hozzájárulása kell.  
300.000,- Ft egyösszegű kifizetéséhez az elnökség hozzájárulása szükséges.  
500.000,- Ft feletti összeg egyösszegű kifizetéséhez a tagság beleegyezése szükséges, kivéve a 
céltámogatások kifizetése. 
 

12. Az egyesület megszűnése:  

Az egyesület jogutód nélkül megszűnik: 
 

- az egyesület megvalósította célját vagy a céljának megvalósítása lehetetlenné vált 
- az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 
- az egyesület jogutódlással történő megszűnése. 
- más egyesülettel egyesül vagy több egyesületre válik szét. 

 
12.1  Jogutód nélküli megszűnés esetén a hitelezők kielégítése után az egyesület vagyonáról az 

egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek 
kell átadni.  

 
Záradék: 
 
Az Egyesület tagsága, a 2013. évi V. tv / Ptk / és a 2011. évi CLXXV. tv./Ectv/ rendelkezéseinek 
megfelelően módosított és a módosítást egységes szerkezetbe foglalt,- a  Zala Megyei Bíróságon 
1523/2000 számon nyilvántartásba vett " Kerka Kulturális Egyesület"-  Alapító Okiratát a 2015.04.14. 
tartott közgyűlésén az 1/ 2015. számú határozatával elfogadta. 
Kurzivval szedve a közgyűlés által elfogadott módosítások.  

 

Kelt: Lenti 2015. 04. 14. 

 
 
 
 

jegyzőkönyv vezető jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő  
 
 
 
 
 

Egyesület elnöke 



Az Elnökség tagjai: 

 

 Baksa Melina 

 Borsos Bertalan (elnök) 

 Cseke Márk 

 Deák István 

 Petőné Horváth Anita 

 Sebőkné Vatali Mariann 

 Tímár Lászlóné 

 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

 

 Fodorné Fülöp Katalin 

 Gerencsérné Kovács Zsófia 

 Magai-Király Eszter (elnök) 


