ALAPSZABÁ LY
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

I. Általános rendelkezések

1./

Az Egyesület neve:

Fenyvesliget Egyesület

2./

Az Egyesület székhelye:

Kistarcsa Rozmaring utca 9.

3./

Az Egyesület működési területe: Magyarország – Kistarcsa Város

4./

Az Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény és a Polgári
Törvénykönyv rendelkezései szerint, önkormányzati elven működő társadalmi
szervezet.

5./

Az Egyesület jogi személy.

6./

Az Egyesület határozatlan időre alakul.

II. Az Egyesület célja

1./

Az egyesület célja: Településfejlesztési tevékenység

Az Egyesület célja: Az Egyesület létrejöttének célja egy szervezettebb, belső
szabályrendszerrel rendelkező “élhető” lakóközösség létrehozása az itt található
ingatlanok tulajdonosainak bevonásával. Az Egyesület kiemelt célja az alapító
okiratban feltüntetett földrajzilag is behatárolható közterületeken a biztonságos
közlekedés, a szükséges úthálózat (és járdák), továbbá a kapcsolódó
infrastruktúrák megteremtése, fejlesztése, az egyént vagy közösséget érintő
problémák felmérése és annak megoldására irányuló hatékony közreműködés, a
közbiztonság növelése. A közterületek kialakításával és gondozásával kapcsolatos
tevékenységek szervezése, a szabadidő közösségi eltöltését lehetővé tevő
közterületek létrehozása, a helyi sportélet fejlődésének elősegítése, a közösséget
és környezetet formáló szolgáltatások színvonalának javítása, az ingatlanok
értékének növelése.
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2./

Az Egyesület jellege. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vételt követően az
alábbi tevékenységeket végzi:
Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés,
katasztrófa-elhárítás.
A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez,
fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység.
Természetjárás.

3./

A „közhasznú” státusz megszerzése továbbra is célja az egyesületnek

4./

Az Egyesület céljai elérése érdekében jogosult kapcsolatokat létesíteni harmadik
személyekkel.

5./
Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen
szolgáltatásaiból
6./

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet, csak céljai megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem
osztja fel, azt a fent meghatározott tevékenysége elősegítésére fordítja.
III. Az Egyesületet létesítő személyek (alapító tagok) neve és lakóhelye

1. Név:
Lakóhelye:
2. Név:
Lakóhelye
3. Név:
Lakóhelye:
4. Név:
Lakóhelye:
5. Név:
Lakóhelye:
6. Név:
Lakóhelye:
7. Név:
Lakóhelye:
8. Név:
Lakóhelye:
9. Név:
Lakóhelye:
10. Név:
Lakóhelye:
11. Név:
Lakóhelye:

Juhász Csaba
2143 Kistarcsa Rozmaring u. 9
Szabó András
2143 Kistarcsa Rozmaring u. 6
Osztrogonácz Ivó
2143 Kistarcsa Kántor u. 3/1
Szabó István
2143 Kistarcsa Borostyán u. 12
Zöld-Erősdi Blanka
2143 Kistarcsa Borostyán u. 13
Tibák Gáborné
2143 Kistarcsa Borostyán u. 8
Demeter Róbertné
2143 Kistarcsa Borostyán u. 16/B
Lövei Gábor
2143 Kistarcsa Borostyán
Demeter Tamásné
2143 Kistarcsa Borostyán u.16/A
Mészöly Zsolt
2143 Kistarcsa Borostyán u. 3
Madaras Jánosné
2143 Kistarcsa Borostyán u. 10
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12. Név:
Lakóhelye:
13. Név:
Lakóhelye:
14. Név:
Lakóhelye:
15. Név:
Lakóhelye:
16. Név:
Lakóhelye:
17. Név:
Lakóhelye:
18. Név:
Lakóhelye:
19. Név:
Lakóhelye:
20. Név:
Lakóhelye:
21. Név:
Lakóhelye:

Máté Emese
2143 Kistarcsa Borostyán u. 11
Vass Ferenc
2143 Kistarcsa Borostyán u. 29
Tóth Borbála
2143 Kistarcsa Kántor u. 3/A
Fán Roland
2143 Kistarcsa Kántor u. 4
Dr. Balla András
2143 Kistarcsa Boróka u. 31
Hajkusz Judit
2143 Kistarcsa Rozmaring u. 27
Farkas László
2143 Kistarcsa Rozmaring u. 17
Májer József
2143 Kistarcsa Rozmaring u. 12
Madarász Imre
2143 Kistarcsa Rozmaring u. 13
Verkmann Gábor
2143 Kistarcsa Rozmaring u. 8

IV. Az Egyesület tagsága

1./

Az Egyesület tagjai a rendes tagok és a pártoló tagok.
a./

Rendes tagok

Az Egyesület tagjává válhat minden természetes személy és jogi személy:



b./

Aki írásbeli belépési nyilatkozattal kéri felvételét, és
közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kijelenti, hogy az
Alapszabályt teljes körűen megismerte, azt magára nézve kötelezőnek
elfogadja.
Pártoló tagok
Az Egyesület pártoló tagjául felvehető az a természetes és jogi személy, akit
az Elnökség erre alkalmasnak tart és elfogadja az Egyesület alapszabályát
és vállalja a célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását. A pártoló tagot
nem terhelik, és nem illetik a rendes tagsági jogviszonyból keletkező
kötelezettségek és jogosultságok.
A pártoló tagi cím adományozásának részletes feltételeit és módját az
Elnökség állapítja meg.
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A Fenyvesliget meghatározás az alábbi utcák ingatlan tulajdonosaira értelmezett:
1. Boróka
2. Borostyán
3. Fenyves
4. Kamilla
5. Kántor
6. Rozmaring
7. Zsálya
8. Raktár körút
9. Holló
10. Galagonya
2./

A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozat alapján az Egyesületbe való
felvétellel jön létre, melynek elbírálása az Elnökség hatáskörébe tartozik.

2.1./ A kérelem elutasítása esetén a belépni szándékozó jogosult az elutasító határozat
kézhezvételét követő 15 napon belül fellebbezéssel, írásban a közgyűléshez
fordulni.
2.2./ A felvételhez legalább egy rendes tag írásbeli ajánlása is szükséges.
3./

A tagsági viszony megszűnik:
- a kilépés írásbeli bejelentésével,
- kizárással,
- a tag halálával (illetve a jogi személyiségű pártoló tag megszűnésével)
- a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával
A kilépést a kilépő tagnak írásban, az Elnökségnek kell bejelentenie.
Ki kell zárni különösen azt a tagot, aki a tagsági díja, illetőleg a vállalt anyagi
támogatás fizetését 3 hónapnál hosszabb időn át – legalább 15 napos határidőt
tartalmazó és eredménytelen – írásos felszólítás ellenére elmulasztja. A kizárás a
Közgyűlés hatáskörébe tartozik, annak végrehajtása az Elnökség feladata.
A tag halála (illetve megszűnése) a tagságot megszünteti, a tag jogutódja azonban
a tagfelvétel szabályai szerint taggá válhat.

4./

A kizárás a Közgyűlés kizárólagos hatásköre. Bármely tag javaslatára a kizárásnak
akkor van helye, ha a tag nem teljesíti a jelen alapszabályban, vagy az Egyesület
más belső szabályzataiban meghatározott, illetve a közgyűlés bármely
határozatából eredő kötelezettségeit; továbbá, ha az Egyesület céljaival ellentétes
magatartást tanúsít, vagy tevékenységével az Egyesület feladatainak
megvalósítását akadályozza.
A kizárással érintett tagot a kizárásra vonatkozó döntés meghozatala előtt 15
nappal írásban értesíteni kell arról, hogy a kizárás kérdésében a Közgyűlés
határozni kíván. Az értesítésben meg kell jelölni a kizárás pontos indokát, és fel kell
hívni a tagot arra, hogy legkésőbb a döntés időpontjáig írásban, vagy a
közgyűlésen szóban az ellene felhozott kizárási okokkal szemben védekezést
terjeszthet elő.
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Amennyiben a Közgyűlés a tag kizárásáról rendelkezik, a kizáró határozatban meg
kell jelölni a jogorvoslat lehetőségét és annak módját. A Közgyűlés kizárásról
rendelkező határozatát a kizárt tag a kizárásról hozott határozat kézhezvételétől
számított 30 napon belül támadhatja meg a Fővárosi Törvényszék előtt.
5./

Amennyiben a tag nem felel meg az Alapszabály által támasztott tagsági
követelményeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel
írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.

V. A tagok jogai és kötelezettségei

1./

Az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet.

2./

A rendes tagok jogai és kötelezettségei:

a./

Az Egyesület rendes tagjának jogai:
-

b./

részt vehet az Egyesület közgyűlése határozatainak meghozatalában;
az Egyesület tisztségeibe, szerveibe választhat és választható
észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az
Egyesület, valamint szerveinek munkájában;
igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit, részt vehet
Pályázatain;
Az Egyesület bármely szervének jogszabálysértő határozatát a tudomásra
jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja
Tanácskozási joggal részt vehet az Elnökség ülésein
A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek.
A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei
-

Az Egyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint az
Egyesület szervei által hozott határozatoknak a megtartása;
Köteles az esedékes tagdíjat legkésőbb minden hónap 15. napjáig a
házipénztárba befizetni vagy az Egyesület bankszámlájára átutalni.. A tag a
tagdíj előteljesítésére jogosult.

3./

A pártoló tagok jogai és kötelezettségei:

a./

Az Egyesület pártoló tagjának jogai
-

meghívás alapján tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén;
javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület, valamint szervei
működésével kapcsolatban;
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b./

Az Egyesület pártoló tagjának kötelezettségei
-

az Egyesület Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint az
Egyesület szervei által hozott határozatok megtartása;
az Egyesület célkitűzéseinek, erkölcsileg és vállalásának megfelelően anyagi
támogatása.

A tagok jogosultak az Egyesület működéséről és tevékenységéről tájékozódni.
Tájékozódásukban az Elnökség őket támogatni köteles.
VI. Az Egyesület szervezete
A Egyesület szervei
1./
2./
3./
4./

a Közgyűlés
az Elnökség
az Egyesület Elnöke
a Tisztségviselők (Elnökhelyettes, Titkár, Kincstárnok)

1./

A Közgyűlés

a./

Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, melyet szükség szerint, de évente
legalább egy alkalommal, legkésőbb minden év április 15-ig, össze kell hívni. A
közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha a rendes
tagok egyötöde az ok és a cél megjelölésével ezt kéri.
A Közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell az Elnökség által javasolt, illetve a
tagok egyötöde által megjelölt napirendet és közgyűlési tárgyköröket, valamint a
közgyűlés helyét és időpontját. A meghívókat levélben, telefaxon, e-mailen, az
Egyesület honlapján közzétéve vagy küldött útján kell a címzettekhez eljuttatni.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított öt napon belül a
tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől
a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy
jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést
összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában.
A közgyűlési meghívókat a közgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal
postára kell adni, vagy telefaxon, e-mailen el kell küldeni, vagy az Egyesület
honlapján közzé kell tenni.

b./

A Közgyűlésen a rendes tagok rendelkeznek szavazati joggal, minden rendes
tagnak egy szavazata van. A tagok szavazati jogukat személyesen gyakorolják.
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c./

A Közgyűlés határozatképes, ha – szabályszerű összehívást követően – a
szavazásra jogosultaknak több mint fele (tehát az Egyesület rendes tagjainak
felénél eggyel több rendes tag) jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a
határozatképtelen közgyűlés időpontjától számított 15 napon belül megismételt
közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés időpontjáról az eredeti közgyűlés
meghívójában is lehet rendelkezni. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendbe
felvett kérdésekre a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes,
amennyiben az eredeti közgyűlési meghívóban a tagokat erről tájékoztatták.

d./

Az Alapszabály-módosítás, egyesülés, feloszlás tárgyában hozott határozat
érvényességéhez a megjelent tagok legalább kétharmadának hozzájárulása
szükséges. Az e tárgykörben határozatképtelenség miatt másodszor is összehívott
Közgyűlés – tekintet nélkül a megjelentek számára – határozatképes, amennyiben
erről a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatták. A másodszor összehívott
Közgyűlésen is a megjelent tagok kétharmadának hozzájárulása szükséges a
fentiekben való döntéshez.

e./

A szabályszerűen összehívott és határozatképes Közgyűlés az Elnökség és a
tagok javaslatai alapján jóváhagyja a napirendjét. A napirend megállapítása előtt a
Közgyűlés állást foglal a Közgyűlés összehívásának szabályszerűségéről és a
határozatképességről.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet, jelenléti ívet kell felvenni.

f./

Közgyűlés a határozatokat egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha az
alapszabály ettől eltérően rendelkezik.
A Közgyűlés döntéseit – az Egyesület elnökének és tisztségviselőinek
megválasztását kivéve, amikor a tagok titkos szavazással döntenek – nyílt
szavazással hozza.
Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés Elnökének szavazata dönt.
A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozóját, élettársát a határozat kötelezettség vagy felelősség alól
mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta előnyben részesíti, továbbá akivel a
határozat szerint szerződést kell kötni; illetve aki ellen a határozat alapján pert kell
indítani.
Nem vehet részt a határozathozatalban az sem akinek olyan hozzátartozója
érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja vagy alapítója, továbbá aki a
döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
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g./

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

-

h./

A Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel hozott döntése szükséges:
-

i./

az Alapszabály módosításához és megalkotásához
az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének,
kimondásához
az Egyesület feloszlásának kimondásához
az Egyesület éves beszámolójának elfogadásához.

szétválásának

Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni:
-

j./

az Alapszabály megállapítása és módosítása;
az Egyesület Elnökének és az Elnökség tagjainak megválasztása, éves
beszámolójának elfogadása és esetleges felmentése; Az Elnök, illetve az
Elnökség tagjainak felmentése esetén a felmentés okait írásba kell foglalni.
a tagok lemondásának tudomásulvétele, kizárás elhatározása;
a tagdíj összegének megállapítása;
az Egyesület éves költségvetésének megállapítása;
az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása
más társadalmi szervezettel történő egyesülés kimondása
az Egyesület feloszlásának elhatározása
mindazok a kérdések, amelyeket a jogszabály vagy az Alapszabály a
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a Közgyűlés a
saját hatáskörébe von.

az Egyesület Elnökségének többségi határozata alapján;
ha az Egyesület rendes tagjainak egyötöde az ok és a cél megjelölésével
kívánja;
ha a bíróság elrendeli.

A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés
összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés
határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

.
k./

Az Egyesület belső szabályzata rendelkezik olyan nyilvántartás vezetéséről,
amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye)
megállapítható, valamint a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési,
illetve nyilvánosságra hozatali módjáról.
Az Egyesület belső szabályzata rendelkezik a közhasznú szervezet működésével
kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, illetve a közhasznú
szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói
közlésének nyilvánosságáról.

l./

Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezető szervtől
elkülönült felügyelő szerv létrehozása kötelező.
A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg.
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Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki
- a vezető szerv elnöke vagy tagja,
- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- 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
- a fent meghatározott személyek hozzátartozója.

2./

Az Elnökség

a./ Az Elnökség az Egyesület Elnökéből, és három további Tisztségviselőből
(Elnökhelyettes, Titkár, Kincstárnok) álló ügyvivői testület. Az Elnököt és a
Tisztségviselőket a minden év április 15-ig megtartandó évi rendes Közgyűlés
(tisztújító közgyűlés) választja az Egyesület rendes tagjai közül, egy éves
időtartamra.
Nem választható az Elnökség tagjának, aki a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya
alatt áll. Az Elnökség tagjainak megbízatása a tisztség írásbeli elfogadásával válik
hatályossá. Továbbá az Elnökségi tagoknak megválasztásukat követően teljes
bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozniuk kell, hogy az Alapszabályban illetve a
jogszabályokban meghatározott kizáró- és összeférhetetlenségi okok velük
szemben nem állnak fenn.
Amennyiben bármely Elnökségi tag megbízatása mandátuma lejárta előtt
megszűnik, úgy helyére a közgyűlés a következő tisztújító közgyűlésig tartó időre új
elnökségi tagot választ.
Amennyiben legalább két Elnökségi tag tiszte két közgyűlés között megszűnne, úgy
bármely következő közgyűlést tisztújító közgyűlésnek kell tekinteni.
b./

Az Elnökség kötelezettsége
-

c./

összehívni és előkészíteni a közgyűlést
tevékenységéről beszámolni a közgyűlésnek
szervezni és irányítani az Egyesület életét, tevékenységét;
végrehajtani és végrehajtatni a közgyűlés határozatait;

Az Elnökség jogai
-

dönteni jogosult az Egyesület életével, tevékenységével kapcsolatos minden
olyan kérdésben, amely nem a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik,
dönteni új tagok felvételének kérdésében.
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d./

Az Elnökség döntései
Az Elnökség döntéseit minden esetben egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
hozza. Az Elnökség akkor határozatképes, ha a döntés meghozatalában legalább
három tagja részt vesz, és az Elnök vagy az Elnökhelyettes is jelen van.
Szavazategyenlőség esetén az Elnök, akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes
szava dönt. A döntéshozatalban való részvétel módját és rendjét az Elnökség maga
állapítja meg.

e./

Az Elnökség szükség szerint, de legalább havonta ülésezik, az Elnökséget az Elnök
- vagy akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes - hívja össze, de össze kell hívni,
ha azt az Elnökségi tagok fele írásban kéri. A napirendet is tartalmazó írásbeli
meghívót, valamint a fontosabb napirendi témákat írásban az Elnökség tagjainak
legalább 5 nappal az ülés előtt kézhez kell kapniuk.
Az elnökségi ülések időpontjáról és napirendjéről legalább azt 5 nappal
megelőzően levélben, faxon vagy e-mailben a rendes tagokat is értesíteni kell, hogy
az elnökség ülésén tanácskozási jogukkal igényük szerint élhessenek.

f./

Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a döntéseket és
ellenvéleményeket, a hozott döntések tartalmát, időpontját és hatályát, valamint a
szavazatok arányát. A jegyzőkönyvet az Elnökség tagjainak 15 napon belül meg
kell küldeni, a jegyzőkönyv egy példányát pedig az Egyesület irattárában kell
elhelyezni. A jegyzőkönyvet két elnökségi tag hitelesíti. A határozatokról - a jelzett
tartalommal - külön nyilvántartást is kell vezetni.

g./

A Elnökségi tagság megszűnik
-

h./

a mandátum lejártával;
az arról való lemondással;
az Egyesületi tagság megszűnésével;
felmentéssel.

Az Elnökség tagjai felmentésének akkor van helye, ha nem teljesítik a jelen
alapszabályban, vagy az Egyesület más belső szabályzataiban meghatározott,
illetve a közgyűlés bármely határozatából eredő kötelezettségeiket; továbbá, ha az
Egyesület céljaival ellentétes magatartást tanúsítanak, vagy tevékenységükkel az
Egyesület feladatainak megvalósítását akadályozzák.
A felmentéssel érintett Elnökségi tagot a vonatkozó döntés meghozatala előtt 15
nappal írásban értesíteni kell arról, hogy a felmentés kérdésében a Közgyűlés
határozni kíván. Az értesítésben meg kell jelölni a felmentés pontos indokát, és fel
kell hívni az Elnökségi tagot arra, hogy legkésőbb a döntés időpontjáig írásban,
vagy a közgyűlésen szóban az ellene felhozott felmentési okokkal szemben
védekezést terjeszthet elő.
A felmentés tárgyában hozott határozat ellen jogorvoslatnak van helye. A
felmentéssel érintett Elnökségi tag 15 napon belül fellebbezéssel a Közgyűléshez
fordulhat.
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i./

Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet.

3./

Az Egyesület Elnöke

a./

Az Elnök az Elnökség tagja. A közgyűlésen az Elnök elnököl. E jogkörét
alkalmanként az Elnökhelyettesre átruházhatja.

b./

Az Elnök az Egyesület képviselője harmadik személyekkel szemben. Eljárásáról
köteles beszámolni az Elnökségnek.

c./

Az Egyesület első Elnöke:
Név:
Osztrogonácz Ivó
Anyja neve: Szabó Ágnes
Lakcím:
2143 Kistarcsa, Kántor u. 3

4./

A Tisztségviselők
A Tisztségviselők az Elnökség tagjai. Emellett:
a./ Az Elnök jogkörét akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes gyakorolja. Az
Egyesület első Elnökhelyettese:
Név:
Juhász Csaba
Anyja neve: Kovács Erzsébet
Lakcím:
2143 Kistarcsa, Rozmaring u. 9.
b./ A Titkár – a Közgyűlés illetve az Elnökség döntései alapján – intézi az Egyesület
adminisztratív jellegű ügyeit. Az Egyesület titkára:
Név:
Piti Róbert
Anyja neve: Purgel Mária Anna
Lakcím:
6635 Szegvár, Rozmaring u. 8.
c./ A Kincstárnok kidolgozza a költségvetés tervezetét és kezeli a házipénztárt. Az
Egyesület első Kincstárnoka:
Név:
Zöld-Erősdi Blanka
Anyja neve: Vass Vilma
Lakcím:
2143 Kistarcsa, Borostyán u. 13.

VII. Az Egyesület jogképessége
A Egyesület jogi személy. Az Egyesületet az Elnök képviseli. Az Egyesület
képviseletére esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Elnök
más elnökségi tagot is megbízhat.
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VIII.

Az Egyesület gazdálkodása

1./

Az Egyesület a saját bevételeiből gazdálkodik. Működése során vagyonába
kerülnek a tagok által befizetett tagdíjak, a tagok, tiszteletbeli tagok és más
személyek által az Egyesület tulajdonába adott vagyontárgyak, vagyoni értékű
jogok, valamint az egyéb forrásból és jogcímen szerzett bevételek.

2./

Az Egyesület évi költségvetés alapján gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával
felel.
Tagjai csak a tagsági díjat tartoznak az Egyesületnek megfizetni, az Egyesület
tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.
Az Egyesület tagsági díja: 1000,- Ft / hónap

3./

Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyonról a Közgyűlés rendelkezik.

4./

Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség köteles az évi rendes közgyűlésen
beszámolni. Az Egyesület vagyonának állapotát és értékét az Elnökség
beszámolójában rögzíteni kell.

5./

Az Egyesület az 1./ pont szerinti teljes vagyonát a céljai elérése érdekében teljes
mértékben felhasználhatja.

6./

Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök bármelyik Elnökségi tag ellenjegyzése
mellett jogosult rendelkezni.

7./

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
azoktól anyagi támogatást nem kap, azoknak anyagi támogatást nem nyújt,
országgyűlési, megyei, fővárosi, önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem
támogat.

8./

Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt
létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania.
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. Az igénybe
vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján
nyilvánosságra kell hozni.
Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások,
illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem
részesítheti.

9./

Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

13
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 települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértékét;
f) az Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
Az Egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból
saját költségére másolatot készíthet.
Az Egyesület köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben,
legkésőbb június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság
számára elérhető módon közzétenni.
A 9./ pont 2. bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés az éves beszámoló
készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó
számviteli szabályok alkalmazását nem érinti.

IX.

Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik
-

-

az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg;
az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a
tíz főt.
feloszlásának a Közgyűlés által történő kimondásával;
más Egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesülésével;
feloszlatásával;
megszűnésének megállapításával.

X.

1./

Záró rendelkezések

Az Alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az
Egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá a Civil szervezetek
gazdálkodására vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
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2./

Az Alapszabály módosítását a Budapest Környéki Törvényszéknek kell bejelenteni.

3./

Ezt az módosított egységes szerkezetű Alapszabályt az Egyesület a 2014.
szeptember 6-án megtartott közgyűlésen fogadta el.

Budapest, 2014. szeptember 6.

