
A Szentesi Vendégszeretet Egyesület
Alapszabálya

javított

Az  egyesülési  jogról  szóló  1989.  évi  II.  törvény  és  a  Magyar  Köztársaság  Polgári 
Törvénykönyvéről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény 61-64.  §-ai  alapján  az  alapítók  az  alapító 
közgyűlésen a jogi személyiségű Szentesi Vendégszeretet Egyesület Alapszabályát az alábbi 
tartalommal fogadták el:

I.  Az Egyesület alapadatai

1. Az Egyesület neve: Szentesi Vendégszeretet Egyesület

2. Az Egyesület székhelye: 6600 Szentes, Csongrádi út 2.
/Hatályos szöveg: 2012. május 15. napjától./ 

3. Az Egyesület működési területe: Magyar Köztársaság

4. Az Egyesület célja:

a. Szentes  és  kistérsége  turizmusának  fellendítése,  annak  generálása,  a  turizmusban 
érdekelt  gazdálkodó  szereplők  tevékenységének  összehangolása,  turisztikai  jellegű 
információkkal ellátása,

b. kapcsolati  rendszer  kiépítési  és  folyamatos  kiszélesítése  az  egyesületi  tagok  és  a 
turisztikai  tevékenységet  végző  gazdálkodó  és  egyéb  szervezetek,  valamint  a 
turizmushoz kapcsolódó feladatokat ellátó önkormányzati egységek és a turizmusban 
érdekelt természetes személyek között,

c. a kistérség gazdasági fejlesztése hosszútávon, a régiók gazdálkodó szerveihez érkező 
vendégek bevonása a helyi turizmusba,

d. országos szinten kapcsolattartás a turisztikával foglalkozó szervezetekkel,
e. speciális  gazdasági  tevékenységek  elősegítése,  nem  egyesületi  tagok  részére  is, 

amennyiben az kapcsolatban áll a turizmussal.

5. Az Egyesület tevékenysége: 9499’08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi 
tevékenység

A 4. pontban megjelölt célok megvalósítása érdekében az Egyesület az alábbi feladatokat 
végzi, illetve végezteti:
a. információs iroda működtetése az Egyesület székhelyén,
b. kapcsolatteremtés és folyamatos kapcsolattartás a turisztikai szolgáltatást végzőkkel,
c. új turisztikai termékek létrehozása, népszerűsítése (pl. Szentes kártya, stb.),
d.  a  szentesi  kistérség  kulturális  és  természeti  örökségének,  sport  hagyományainak 
védelme, s hosszú távon is megóvása, anyagi támogatása,
e. a Dél-alföldi Turisztikai Klaszter működésének tevékeny támogatása,
f. partnerség vállalás, turisztikai rendezvények, események, látványosságok fejlesztésében 
és újabbak létrehozásában,
g. a turizmusban jelentkező szezonalitás időbeli határainak bővítésére a helyi lehetőségek 
felkutatása,
h.  a  térség  településeinek  testvérvárosi  és  egyéb  már  meglévő  hazai  és  határon  túli 
kapcsolatrendszerének kihasználása közös turisztikai programokra.



2

6. Az Egyesület  céljaihoz közvetlenül  kötődő vállalkozási  tevékenységet  is folytathat, 
melynek bevételét teljes egészében céljai megvalósítására kell fordítania.

7. Az Egyesület megjelenése: 

Az Egyesület saját logót használ.
Az Egyesület  pecsétje az Egyesület  nevét, székhelyét,  adószámát és bankszámlaszámát 
tartalmazza.

8. Az Egyesület semmiféle közvetlen politikai célú, tartalmú, arra bármilyen formában 
irányuló vagy ráutaló tevékenységet nem folytat, működése pártoktól egyéb politikai 
jellegű  szerveződésektől,  politikai  mozgalmaktól  független.  Az  Egyesület  jelen 
alapszabályában  deklarálja,  hogy  ilyen  szervezetek,  szerveződések  számára  sem 
anyagi,  sem más  jellegű  támogatást  nem ad,  érdekérvényesítési  törekvéseiket  nem 
segíti.

II. Az Egyesület tagsága

1. Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy vagy jogi személy, 
illetve  ezek  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  szervezetei,  aki,  illetve  amely 
elfogadja az Egyesület  céljait,  alapszabályát,  részt vesz annak munkájában, fizeti  a 
tagdíjat és akit, illetve amelyet az Egyesület tagjai sorába felvesz.

2. Az Egyesületnek a rendes tagjain kívül pártoló tagjai is lehetnek. Az Egyesületnek 
pártoló  tagja  lehet  minden  olyan  természetes  és  jogi  személy,  illetve  ezek  jogi 
személyiséggel  nem rendelkező  szervezetei,  aki,  illetve  amely  az  Egyesület  céljait 
elfogadja  és  tevékenységét  anyagilag  és  erkölcsileg  támogatja,  de  rendes  tagként 
abban nem kíván tevékenykedni.

3. A  jelen  alapszabályban  a  továbbiakban  mindazon  rendelkezéseknél  ahol  „tag” 
kifejezés szerepel, az Egyesület rendes tagját kell érteni. Amennyiben a rendelkezés a 
pártoló tagra is vonatkozik, azt az alapszabály kifejezetten rögzíti. 

4. A  tag  felvétele:  az  Egyesületbe  rendes  vagy  pártoló  tagnak  az  a  nagykorú, 
cselekvőképes magyar állampolgár és nyilvántartott képviselőjén keresztül az a jogi 
személy vagy nem jogi személy nyerhet felvételt, aki vagy amely írásbeli tagfelvételi 
kérelemmel él az Egyesület Elnökségéhez. 

A tagfelvételi kérelem minimális tartalmi elemei: 
- a kérelmező neve, anyja neve, lakcíme/székhelye, elérhetősége és aláírása,
- nem természetes személy tag esetén a bírósági nyilvántartásba vétellel kapcsolatos 
dokumentumok másolata,
- a kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az Egyesület alapszabályát ismeri 
és az abban foglaltakat tagfelvétele esetén magára nézve kötelezőnek tekinti,
- két korábbi egyesületi tag írásos ajánlása.

Az Elnökség a kérelemről egyszerű szótöbbséggel a következő elnökségi ülésen dönt. 
A döntésről a jelentkezőt 15 napon belül írásban kell értesíteni. 
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Az elutasító elnökségi döntés ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni, az Elnökséghez 
a  döntésről  szóló  értesítés  átvételét  követő  30  napon  belül  írásban.  A  fellebbezés 
elbírálásáról  a  következő  közgyűlésen  kell  határozni,  s  a  határozatot  írásban  is 
szükséges megküldeni az érintettnek. A közgyűlés döntéséig a jelentkezőt nem illetik 
meg a tagsági viszonnyal járó jogok és nem terhelik a tagsággal járó kötelezettségek. 

5. Az egyesületi tag joga:

a. részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein,
b. a természetes személy tag választhat és választható, illetve a nem természetes személy 

tag képviselőjén keresztül választhat és választható az Egyesület szerveibe,
c. a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője 

útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, 
véleményt kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni, illetve jogorvoslattal élni,

6. Az egyesületi tag kötelezettsége:

a. az Egyesület céljainak megvalósításában folyamatosan és tevőlegesen közreműködni,
b. az Egyesület alapszabályát, egyéb belső szabályzatait, valamint az Egyesület szervei 

által hozott határozatokban foglaltakat betartani,
c. az egyesületi tagdíjat megfizetni.

7. A nem természetes személy tag a jogait és kötelezettségeit jegyzett képviselője által 
gyakorolhatja  és  képviselheti.  A  természetes  személy  tag  jogát  csak  személyesen 
gyakorolhatja, illetve kötelezettségeit is csak személyesen teljesítheti, meghatalmazotti 
képviseletnek nincs helye.

8. Az egyesületi tagság megszűnése:

a. Megszűnik a rendes tag, illetve a pártoló tag tagsági viszonya, ha:
- a természetes személy tag halálával,  illetve a nem természetes személy tag jogutód 

nélküli megszűnésével,
- a tag írásbeli kilépési szándékával,
- a tag kizárásával,
- az Egyesület megszűnésével.
b. A tagnak a kilépési szándékát az Elnökség felé írásban kell benyújtania. A kilépés az 
Elnökség részére történő bejelentéssel egyező időpontban válik hatályossá. 
c. A tag jogviszonya kizárással szűnik meg, ha
- a tagsági jogviszonyából  eredő kötelezettségeit  ismételten és súlyosan megszegi,  így 
különösen a 3 hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíját írásbeli felszólítás ellenére 
sem fizette meg,
-  az  Egyesület  céljával,  szellemiségével,  értékrendjével  vagy  az  alapszabályban 
foglaltakkal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít,
- az Egyesületnek bármilyen formában anyagi kárt okoz.
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d. a kizárás eljárási szabályai:
Az Elnökség többségi határozattal az Egyesületből a rendes vagy pártoló tagot kizárhatja a 
8/c.  pontban megjelölt  okokból.  A határozat  csak akkor  hozható  meg,  ha a  kizárással 
érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak a védekezésre, az enyhítő 
vagy mentő körülmények ismertetésére. A kizárásról szóló indokolást tartalmazó írásbeli 
határozatról  a  határozat  meghozatalát  követő  15  napon  belül  az  érintettnek  meg  kell 
küldeni. 
Az Egyesületből kizárt rendes vagy pártoló tag a kizárása miatt jogorvoslatért az Elnökség 
határozata  ellen  a  határozat  kézhezvételétől  számított  30  napon  belül  fellebbezéssel 
fordulhat a Közgyűléshez. A Közgyűlés által jóváhagyott kizárás esetén a tagsági viszony 
megszűnésének időpontja a közgyűlési  határozat meghozatalának napja.  A kizárt  tag a 
hozott határozat felülvizsgálata céljából bírósághoz fordulhat az értesítés átvételét követő 
30 napon belül. Ezen esetben a kizárás jogerőre emelkedésének napja a bírósági ítélet 
jogerőre emelkedésének napja lesz.

III. Az Egyesület szervezete

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességét foglalja magában. 
Az Egyesület  ügyintéző  és  képviseleti  teendőit,  illetve  a  napi  ügyviteli  feladatokat  az 
Egyesület  ügyintéző  képviselő  szerve  az  Elnökség  irányítja  és  látja  el.  Az  Egyesület 
vezető tisztségviselői az Elnök és az elnökségi tagok, valamint az Ellenőrzési Bizottság 
tagjai.  Az Egyesület  ügyintéző  szervének tagja,  illetve  az Egyesület  képviselője  olyan 
magyar  állampolgár  lehet,  aki  egyébként  megfelel  a  tagra  vonatkozó  alapszabályban 
foglalt  előírásoknak  és  aki  személyében  nem  áll  büntető  eljárás,  illetve  a  közügyek 
gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt.
Az  Egyesület  ellenőrző  szerve  az  Ellenőrző  Bizottság,  melynek  tagjaira  az  Elnökség 
tagjaira vonatkozó követelmények az irányadóak.

A. A Közgyűlés

Az  Egyesület  legfelsőbb  döntéshozó  szerve,  amelyet  évente  legalább  egy alkalommal 
össze kell hívni, a Közgyűlés. A közgyűlésen az Egyesület tagjai személyesen, illetve a 
nem természetes személy tagok képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján vesznek részt. 
A  közgyűlésen  minden  tagnak  egy  szavazata  van.  Az  elnök  az  Elnökség  egyszerű 
szótöbbséggel  hozott  határozata  alapján  a  közgyűlést  szükség  szerinti  alkalmakkor 
jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább egyharmada ezt 
írásban a konkrét napirendi javaslattal és indoklással kéri. Ugyancsak össze kell hívni a 
Közgyűlést,  ha azt törvényességi felügyeleti intézkedés szükségessé teszi. A Közgyűlés 
akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen 
van.  A Közgyűlést  az  Elnök  az  Egyesület  valamennyi  regisztrált  tag  előzetes  írásbeli 
értesítésével hívja össze. A meghívót a tagnak a tervezett időpontot megelőzően legalább 
15 nappal korábban kell kiküldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség 
esetén  megtartandó  esetleges  megismételt  közgyűlés  helyének  és  időpontjának  pontos 
megjelölésével.  A  határozatképtelenség  miatt  megismételt  közgyűlés  az  eredeti 
meghívóban  rögzített  napirendi  pontok  tekintetében  a  jelenlévők  számától  függetlenül 
határozatképes  abban  az  esetben,  ha  a  távolmaradás  jogkövetkezményeire  a  tagok 
figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.
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A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a. az alapszabály megállapítása, módosítása,
b. az Egyesület tevékenységének koordinálása és ellenőrzése, 
c. az elnökség tagjainak és az elnöknek a megválasztása és visszahívása,  
d. az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása,
e. a tagfelvétellel kapcsolatos fellebbezések elbírálása,
f. a kizárással kapcsolatos fellebbezések elbírálása,
g. döntés az Egyesület más egyesülettel vagy társasággal való egyesüléséről, illetve döntés 
az egyesület feloszlatásáról, illetve megszűnésének kimondása,
h. az éves költségvetés meghatározása,
i. az elnök éves beszámolójának elfogadása,
j. az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása,  
k. az Elnökség és az Ellenőrzési Bizottság ügyrendjének jóváhagyása,
l. ellátja az alapszabályban, illetve a jogszabályban foglalt feladatokat.

A Közgyűlésen az Elnök, illetve akadályoztatása esetén valamelyik elnökségi tag elnököl. 
A Közgyűlés  a  döntéseit  egyszerű  többséggel  és  nyílt  szavazással  hozza (az  egyszerű 
többség: a határozatképes közgyűlés 50 %-a + 1 szavazat). Titkos szavazást kell elrendelni 
a személyi  jellegű kérdésekben. A tag kizárására vonatkozó döntés meghozatalakor  az 
érintett  tag  szavazati  jogát  nem  gyakorolhatja.  Szavazategyenlőség  esetén  a  döntés 
nemleges, illetve a javaslatot újabb közgyűlésen lehet csak előterjeszteni. A közgyűlési 
határozatokat az érintettekkel írásban és igazolható módon kell közölni. Az Elnök köteles 
a  közgyűlés  által  meghozott  határozatokat  ún.  Határozatok  Könyvébe  bejegyezni.  A 
Határozatok  Könyve  oly  módon  tartalmazza  a  határozatokat,  hogy abból  a  közgyűlés 
döntésének  tartalma,  időpontja  és  hatálya,  illetve  a  döntést  támogatók  és  ellenzők 
számaránya  megállapítható  legyen.  A  közgyűlés  ülései  nyilvánosak,  azon  előzetes 
bejelentés mellett bárki részt vehet. 

A közgyűlés visszahívhatja az elnököt, illetve az elnökség tagját, ha 
- a közgyűlés határozatainak végrehajtását megtagadja,
- az elnökség munkájában felhívás ellenére sem vesz részt,
-  ha  az  elnökségi  ülés  határozatképességét  ismételt  távollétével  szándékosan 
megakadályozza,
- ha az egyesület pénzkezelési szabályzatában foglaltakat szándékosan megszegi,
- olyan magatartást tanúsít,  mely méltatlanná teszi az egyesületben ellátott tisztségének 
viselésére,  illetve  az  összeegyeztethetetlen  az  egyesület  céljaival,  szellemiségével, 
értékrendjével,
- a visszahívásról a közgyűlés határozattal dönt, melyről a határozat meghozatalát követő 
15 napon belül írásban értesíti az érintettet, a határozat ellen az érintett elnök, elnökségi 
tag a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül keresettel élhet a bírósághoz.
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B. Az Elnökség

Az Elnökség az Egyesület operatív ügyintéző és képviseleti szerve, mely tervezi, szervezi, 
koordinálja és irányítja az Egyesület  munkáját  a közgyűlések közötti időtartamban. Az 
ezzel  kapcsolatos  feladatok  és  hatáskörök  megoszlanak  az  elnökség  tagjai  között.  Az 
elnökség 3 tagból áll: elnökből és két tagból. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja az 
Egyesület tagjai közül egy naptári évre. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább 4 
alkalommal tart ülést. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban vagy elektronikus 
levélben egyidejűleg a napirend közlésével és a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal 
az Egyesület székhelyére. Az elnökség ülése határozatképes, ha azon minden elnökségi 
tag jelen van. Az ülések nyilvánosak, azokon előzetes bejelentkezés mellett  bárki részt 
vehet. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot 
az érintettel írásban igazolható módon közölni kell. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet 
kell  felvenni és a hozott határozatokat írásba kell  foglalni.  Az Elnökség az ügyrendjét 
egyebekben maga állapítja meg.

Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
- az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala,
- az éves  tagdíj  mértékének meghatározása  az alakulás  évében fizetendő éves  tagdíj 

kivételével,
- az ügyrend elfogadása, 
- etikai szabályok elfogadása,
- tagfelvétellel és kizárással kapcsolatos eljárás,
- az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására,
- meghatározza az Egyesület munkarendjét,
- folyamatosan  irányítja,  koordinálja  és  ellenőrzi  az  egyes  tagok  egyesületi 

tevékenységét, részükre tájékoztatást ad, információkat biztosít,
- elkészíti és jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti az Egyesület éves költségvetését és 

az éves gazdálkodásról szóló beszámolót,
- döntési javaslattal él az Egyesület esetleges belépéséről más szervezetekbe,
- ellátja az alapszabály szerinti egyéb feladatokat,
- döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe.

Az Egyesület bankszámlája felett két elnökségi tag jogosult rendelkezni, melyből egyik 
minden esetben az Egyesület elnöke.
A közgyűlés  általi  visszahívás  esetén túlmenően  megszűnik  az elnökségi  tagság a  tag 
halálával és lemondásával is, amely esetekben a közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az 
időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok 
mandátumával  egyező  időpontig  szól.  Az  elnökségi  tagnak  a  lemondását  írásban  az 
Elnökséghez kell benyújtania.  
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C. Az Elnök

Az Elnököt az Egyesület tagjai közül a Közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel, titkos 
szavazással, egy naptári év időtartamra. Az Elnök újraválasztható. Az Elnök az Egyesület 
szervezetének  képviseletére  önállóan  jogosult  a  bankszámla  feletti  rendelkezési  jog 
kivételével. /Hatályos szöveg: 2009. július 21. napjától./

Az Elnök feladatai:
a. az  Egyesület  célkitűzéseinek  és  az  Elnökség  döntéseinek  alapján  az  Egyesület 

munkájának  folyamatos  irányítása  és  ellenőrzése,  valamint  képviselete,  ehhez  a 
szükséges munkaszervezet kialakítása és vezetése,

b. a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett, 
c. a közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása,
d. a közgyűlés összehívása és levezetése,
e. az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
f. az Egyesület nyilvántartásainak vezetése,
g. az Egyesület éves gazdálkodásáról és tevékenységéről szóló beszámoló elkészítése,
h. az Egyesület költségvetésében foglaltak teljesítése,
i. gondoskodás  a  közgyűlés  és  az  Elnökség  határozatainak  az  érintettekkel  való 

közléséről,
j. az Egyesület gazdálkodási tevékenységének ellátása,
k. az  Egyesület  által  működtetett  szervezetek  felügyelete  és  az  abból  adódó 

jogosítványok gyakorlása, 
l. minden olyan egyéb feladat, melyet az alapszabály, illetve az Elnökség döntése előír.

D. Az Egyesületi iroda

Az  egyesületi  iroda  az  egyesület  működésével  kapcsolatos  adminisztratív  jellegű 
feladatokat látja el az elnök közvetlen irányítása alatt, az egyesület székhelyén.

E. Ellenőrzési Bizottság

Az  Egyesületnél  3  tagú  Ellenőrző  Bizottság  működik.  A  tagok  egy  éves  időtartamra 
kerülnek a Közgyűlés által megválasztásra. Az Ellenőrző Bizottság tagjai visszahívhatóak. 
Az  Ellenőrző  Bizottság  saját  maga  által  elfogadott  ügyrend  alapján  működik,  s 
testületként jár el. Az Ellenőrző Bizottságban a tagok mindegyike egy szavazattal bír. Az 
Ellenőrző  Bizottság  tagjai  közül  elnököt  választ,  aki  vezeti  és  képviseli  az  Ellenőrző 
Bizottságot.  Az Ellenőrző Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, de szaktudást 
igénylő feladatuk ellátásához külső szakmai segítséget igénybe vehetnek.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a közgyűléseken.
Az Ellenőrző Bizottság feladata:
- az Egyesület Elnöksége tevékenységének ellenőrzése.
Ennek  keretében  az  Elnöktől  és  az  Egyesület  alkalmazottaitól  jelentést,  felvilágosítást 
kérhet, megtekintheti az Egyesület könyveibe, nyilvántartásaiba.
- megvizsgálja és véleményezi az Egyesület éves költségvetését, éves beszámolóját,
- éves tevékenységről beszámol a közgyűlésnek,
- ellenőrzi az Alapszabályban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak végrehajtását.
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Az Ellenőrzési Bizottság tagjai nem lehetnek az Elnökség tagjainak hozzátartozói.
/Hatályos szöveg: 2009. július 21. napjától./

IV. Az Egyesület működése és gazdálkodása

Az Egyesület  mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételéről szóló 
határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. Az Egyesület tagdíjakból a részére 
juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik. A tagdíj 
összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő 
tagdíj  kivételével.  A  tagok  tagdíjbefizetéseiről  az  Elnökség  a  tagnyilvántartáshoz 
kapcsolódó  nyilvántartást  vezet.  A  tagok  a  tagdíj  megfizetésén  túl  az  Egyesület 
tartozásaiért  saját  vagyonukkal  nem  felelnek.  Az  Egyesület  a  vagyonával  önállóan 
gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület a gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, hanem azt az alapszabályban meghatározott céljaira fordítja. 
Az Egyesületet  a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, de 
céljaik  elérését  segítő  módon  az  Egyesület  másodlagosan  gazdasági  tevékenységet  is 
folytathat.  Az Egyesületben a gazdálkodási  tevékenységet  a tagok végzik személyesen 
vagy képviselőjük útján. A gazdálkodási tevékenységnek arra is irányulnia kell, hogy az 
Egyesület céljai a lehető leghatékonyabban és takarékosan valósuljanak meg. 
Az  Egyesület  működése  felett  az  Egyesület  székhelye  szerint  illetékes  Ügyészség 
gyakorol törvényességi felügyeletet. Az Egyesület működése során keletkezett iratokat a 
betekintés  tényét  az Egyesület  elnöke biztosítja  az érdeklődők részére  munkanapokon, 
előzetesen egyeztetett időpontban, az Egyesület székhelyén, felügyelet mellett. 

V. Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület  megszűnik,  ha  a  közgyűlés  a  feloszlatását,  vagy  más  szervezettel  való 
egyesülését  kimondja.  Megszűnik  továbbá  az  egyesület,  amennyiben  az  arra  jogosult 
szerv  feloszlatja,  illetőleg  megszűnését  megállapítja.  Az Egyesület  megszűnése  esetén 
vagyonából  a hitelezők kielégítése  után a  közgyűlés  döntése szerint  más  hasonló célú 
Szentes  és  kistérsége  területén  működő  szervezetnek  kell  vagyont  juttatni,  illetve  azt 
közérdekű  célra  kell  fordítani.  A  vagyon  felhasználásának  módját  az  Egyesületnek 
nyilvánosságra kell hozni.

VI. Vegyes- és záró rendelkezések

Az Egyesület  tisztségviselői munkájukért  tiszteletdíjat  kapnak és kérhetik  az Egyesület 
érdekében végzett munkájukkal kapcsolatosan felmerült igazolt költségeik megtérítését. A 
tiszteletdíj mértékét a közgyűlés határozza meg. 
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Az  Egyesület  alapszabályát  az  alapító  tagok  2008.  május  25.  napján  tartott  alakuló 
közgyűlése egyhangú határozatával jóváhagyta.  Az Egyesület  alapszabálya  a szükséges 
mellékletekkel együtt a Csongrád Megyei Bírósághoz az elnök által kerül nyilvántartásba 
vétel iránti kérelemmel benyújtásra. 

Szentes, 2012. május 15.

………………………………….
Molnár Lívia 
elnök

Ellenjegyezte:
Szentes, 2012. május 15.



A Szentesi Vendégszeretet Egyesület
Alapszabályának
    Módosítása

Módosul az Egyesület Alapszabályának 1. oldalán a I/2. pont az alábbiakra:

Az Egyesület székhelye: 6600 Szentes, Csongrádi út 2.

Szentes, 2012. május 15.

………………………………….
Molnár Lívia 
elnök

Ellenjegyezte:
Szentes, 2012. május 15.


