Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
Alapszabály
A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989.
évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 61- 64 §-ai alapján, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény
rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal
fogadta el:
1. §
Az Egyesület neve, székhelye, jogállása és bélyegzője
(1) Az Egyesület neve: Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
(2) Az Egyesület székhelye: 8083 Csákvár, Árpád u. 28.
(3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére
(4) Az Egyesület önálló jogi személyiségként, alapszabállyal, képviselettel, elkülönített
gazdálkodással, önkormányzati elven működő társadalmi Szervezet.
(5) Az Egyesület jogállása: közhasznú szervezet
(6) Az Egyesület bélyegzője: (köriratban): Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület, alatta az
alapítás éve: 2007. középen a múzeum stilizált rajza.
(7) Az Egyesület politika-, vallás- és párt semleges. Közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(8) Az egyesület működését tagdíjakból, természetes és jogi személyek támogatásából,
pályázatokból, önkormányzati támogatásokból biztosítja.
2.§
Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége
(1) Az Egyesület céljai:
1. Elősegíti Csákvár történetének, történelmének feltárását, a pusztuló tárgyi és írásos
dokumentumok megmentését.
2. A nagyközség haladó hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése.
3. Részvétel Csákvár kulturális életében azzal a céllal, hogy a történelmi és művészeti
ismeretterjesztést szervezettebbé téve színesítse a nagyközség kulturális életét.
4. Csákvár műemlékeinek, műemlék jellegű épületeinek, népi műemlékeinek társadalmi
védelme.
5. Az egyesület együtt kíván működni, más, hasonló szellemiségű társadalmi szervezetekkel.
6. Csákvár fejlesztése a helyi lakosságra, vállalkozásokra építve
7. A helyi közéleti aktivitás fokozása, szervezése
8. Csákvár idegenforgalmának céltudatos fejlesztése
9. Csákvár közterületeinek építése, szépítése
(2) Az egyesület a céljai megvalósítása érdekében a következő konkrét tevékenységeket
végzi:
1. Az Egyesület vállalja célja szerint előadások, kiállítások, vitafórumok, konferenciák
szervezését.

2. Az egyesület vállalja, hogy céljának megfelelő szakmai kiadványokat önköltséges áron
készíti el és bocsátja az érdekeltek részére.
3. Az egyesület céljának biztosítása érdekében együttműködik a Vértes Múzeummal és a
Székesfehérvári Szent István Múzeummal.
4. Az egyesület közreműködik abban, hogy a Vértes Múzeum anyagát a Csákvári Általános
Iskola ás Zeneiskola tanulói honismereti tantárgy keretében megismerjék.
5. Az egyesület Csákvár történetének és néprajzának a tanulóifjúság körében való
megismertetését szorgalmazza.
6. Az egyesület a honismereti szakkör munkáját szakmai anyagokkal támogatja.
7. Az egyesület vállalja, hogy Csákvár községben felkutatja azokat a középiskolai- ás
felsőoktatás intézményekben idegen nyelvi tanulmányokat folytató fiatalokat, akik Csákvár
községben idegenvezetői tevékenységet vállalnak, gyarapítva ezzel nyelvtudásukat.
8. Az egyesület segítséget nyújt a községet érintő régészeti munkákban és a fazekasság
meglévő értékeinek feltárásában.
9. Az egyesület hatékony Szerepet vállal abban, hogy a Vértes múltját felderítő kutatások
központi helye Csákvár község legyen.
10. Az egyesület közreműködik a községben működő információs központ kialakításában,
Csákvár történetének, a Vértes Múzeum anyagának megismertetését szolgáló, oktató jellegű
leírások, térképek ás egyéb kiadványok elkészítésében ás forgalmazásában.
11. Az egyesület a céljait szolgáló pályázati felhívásokat, kiírásokat folyamatosan
figyelemmel kíséri és azokon további támogatásokat, forrásokat próbál szerezni.
(3) Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.)
pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket
végzi:
1. tudományos tevékenység, kutatás,
2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
3. kulturális tevékenység,
4. kulturális örökség megóvása,
5. műemlékvédelem,
6. természetvédelem, állatvédelem,
7. környezetvédelem,
8. emberi és állampolgári jogok védelme,
9. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység,
10. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe
vehető - szolgáltatások;
(4) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

(5) Az Egyesület működési adatait tartalmazó, illetőleg a szolgáltatások igénybevételének
módjára vonatkozó tájékoztatóját szórólapokon, szakfolyóiratokban ás egyéb
sajtótermékekben hozza nyilvánosságra.

3.§
Az Egyesület tagjai, tagsági viszony keletkezése és megszűnése
(1) Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy vagy szervezet,
aki/amely a jelen Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és
kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és
a tagdíj megfizetésre.
18 év alatti állampolgárok is felvehetők az egyesület tagjaként; felvételükhöz szülői
hozzájárulásra van szükség.
A magyar állampolgárokon kívül külföldi állampolgár is tagja lehet az egyesületnek.
(2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag
felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal
dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön
létre.
(3) A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az
Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét,
értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el, kötelezi magát az
egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, és a tagdíj megfizetésére.
(4) Az elnökség tagfelvételi ügyben hozott döntése ellen a tag a döntés kézhezvételétől
számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a közgyűléshez. A közgyűlés a fellebbezést az
általános döntéshozatali szabályok szerint bírálja el.
Az elnökség döntése elleni fellebbezést elbíráló közgyűlési határozat az 1989. évi II. törvény
10.§ (1) bekezdése szerint támadható meg a székhely szerinti bíróságon.
(5) Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel
olyan természetes személyeket, akiket Csákvár történetének, néprajzának megismertetésében
végzett eredményes munkájuk, a Vértes Múzeum anyagának gyűjtésében és gondozásában
kifejtett kiemelkedő tevékenységük, a községet érintő hagyományok ápolásában és
megtartásában nyújtott segítségük alapján arra érdemesnek tart.
A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre.
(6) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi rendes és tiszteletbeli tagokról naprakész
nyilvántartást vezetni.
(7) A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a “tag” kifejezés
szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő
rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a “tiszteletbeli tag” kifejezést.
(8) Az egyesületi tagság megszűnik:

- a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli
megszűnésével,
- a kilépés írásbeli bejelentésével,
- kizárással,
- ha az Egyesület megszűnik.
(9) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség
részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.
(10) A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező
tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot,
aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan
megszegi, így különösen: ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli
felszólításra sem fizette be.
(11) A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő,
szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével jogosult
megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével,
értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.
(12) A 3.§. (10) és (11) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg
a kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy az érintett
személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére, az
enyhítő és mentő körülmények ismertetésére.
A kizárást kimondó, illetve a tiszteletbeli tagi címet megvonó első fokú közgyűlési döntés az
1989. évi 11. törvény 10. (1) bekezdése szerint támadható meg a székhely szerinti bíróságon.
4.§
Tagsági jogok és kötelezettségek
(1) Az Egyesület tagja jogosult:
- részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,
- a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a
közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét
kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni,
- a természetes személy tagok választhatnak és - az 5.§ (2) bekezdésére is figyelemmel választhatók, a nem természetes személy tagok pedig képviselőik útján választhatják meg az
Egyesület vezető tisztségviselőit.
(2) Az Eyesü1et tagja köteles:
- az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott
határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani
az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,
- az elnökség által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni, (Az
alakulás évében a tagdíjról a közgyűlés rendelkezik.)
- köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása, illetőleg a közgyűlés
által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

(3) A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti
képviseletnek nincs helye.
A nem természetes személy tag képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és
kötelezettségeit.
(4) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja
egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.
A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet,
azonban a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az
adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az
Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.
5.§
Az Egyesület szervezete, Összeférhetetlenségi szabályok
Az Egyesület szervezete:
Közgyűlés
Elnökség
Felügyelő Bizottság
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6.§), amely a tagok és a tiszteletbeli tagok
összessége.
Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az
Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (7.§) irányítja és látja el.
Az Egyesület vezető tisztség vselői:
i
az Elnök és az elnök ségi tag ok (8 . )‘ valamint a
Felügyelő Bizottság Elnöke és a Felügyelő Bizottság tagjai
(2) Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője nagykorú,
közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt nem álló
- magyar állampolgár;
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személy;
- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya
alá tartozó, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel
rendelkező személy lehet.

Összeférhetetlenségi szabályok:
(1) Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú Szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -‚ illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
(3) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet
Vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig — vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
(4) A Vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
6.§
A Közgyűlés
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze
kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a
Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a
bíróság elrendeli, vagy a tagok legalább 1/3-a az ok és a cél meghatározásával írásban kéri.
(2) A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli
értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári
nappal korábban meg kell küldeni. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a
napirendi pontokat, a meghívó keltét és az elnök aláírását.
(3) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen
van.
Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt az ugyanazon napon megismételt
közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül
határozatképes. Erre a körülményre a meghívóban utalni kell.

Ha a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést nem ugyanazon a napon tartják meg,
akkor az ilyen módon megismételt közgyűlésre külön meghívót kell küldeni a tagoknak,
feltüntetve a meghívóban a megismételt közgyűlés helyét, idejét, és azon figyelmeztetést,
hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tárgyában a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes.
(4) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) Az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más egyesülettel történő egyesülésének,
kimondása.
b) Az Alapszabály megállapítása, módosítása.
c) Az éves költségvetés jóváhagyása.
d) Az Elnökség éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása.
e) Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím
visszavonása
f) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása.
g) A Felügyelő Bizottság tagjai és az Elnök megválasztása.
h) Feloszlás esetén határozathozatal az egyesületi vagyon hovafordításáról.
(5) A közgyűlés nyilvános.
A közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal
rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve a feloszlás, egyesülés, alapszabály
módosítás esetét, illetőleg e) f) és g) pontokban szabályozott eseteket, ahol a jelenlévő,
szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének - legalább három-negyedének igenlő szavazata szükséges.
(6 ) A k özg yűlés az év es beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló
határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok
egyszerű szótöbbségével hozza.
(7) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.
(8) Á közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza.
(9) A közgyűlési határozatot az érintettekkel - a határozat meghozatalát követő 5 napon beül
írásban közölni kell. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a
Határozatok Könyvébe behelyezni. 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.

(10) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza az ülés helyét, idejét,
időpontját, a jelenlévők számát, a hozzászólások lényegét és a hozott határozatokat, valamint
a szavazati arányokat.
A határozatokat meghozataluk időbeli sorrendjében egy naptári évre vonatkozóan növekvő
sorrendben arab számmal kell megjelölni meghozataluk naptári időpontjában feltüntetésével.
A jegyzőkönyv tartalmazza az eredeti jelenléti ívet is.
A közgyűlésről készült jegyzőkönyvet az elnök és két jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.
Az egyesület, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatban keletkezett valamennyi
iratot, így különösen a közhasznúsági jelentést, a beszámolót, illetőleg a testületi szervek
ülésről készült jegyzőkönyvet bárki megtekintheti az egyesület székhelyén. A megtekintésre
írásbeli kérelem alapján kerül sor. A betekintést a székhelyen az elnök köteles biztosítani a
kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül.
A beszámolókat és a közhasznúsági jelentést a Csákvári Hírmondó c. újságban hozza
nyilvánosságra az elnökség. Ugyanilyen módon az elnökség köteles közzétenni a közgyűlés
és az elnökség döntéseit, azok meghozatalától számított 30 napon belül. Az elnökség és a
közgyűlés döntéseit az elnökség postai úton köteles - a döntés meghozatalától számított öt
napon belül - közölni a tagokkal és az egyéb érintettekkel.
7.§
Az Elnökség
(1) Az Egyesület vezető szerve az öt tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés, a
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének, legalább háromnegyedének igenlő szavazatával öt év időtartamra választja nyílt szavazás útján.
(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést.
A két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem
tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség döntéseiről, intézkedéseiről a
következő közgyűlésen köteles beszámolni.
(3) Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon legalább 3 tagja jelen van. Az ülések
nyilvánosak.
(4) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Ha az
egyik elnökségi tag tartózkodása miatt szavazategyenlőség állna elő, az ügyben ismételt
szavazást kell tartani.
Az Elnökség határozatát az érintettel a határozat meghozatalát követő 5 napon belül írásban
közölni kell.
(5) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli
értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább
nyolc naptári nappal korábban meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével.
Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

(6) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj
kivételével, utóbbi esetben a tagdíjról a közgyűlés rendelkezik.
b) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala.
c) az ügyrend elfogadása,
d) az etikai szabályok elfogadása,
e) tagfelvétel jóváhagyása,
f) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására,
g) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé
terjesztése
h) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe.
(7) Az elnökségi tagság megszűnik a tag halálával és lemondásával, valamint a határozott idő
elteltével, 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.
(8) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe
behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az
Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya megállapítható legyen.
(9) Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza az ülés helyét, idejét,
időpontját, a jelenlévők számát, a hozzászólások lényegét és a hozott határozatokat, valamint
a szavazati arányokat.
A határozatokat meghozataluk időbeli sorrendjében egy naptári évre vonatkozóan növekvő
sorrendben arab számmal kell megjelölni meghozataluk naptári időpontjában feltüntetésével.
A jegyzőkönyv tartalmazza az eredeti jelenléti ívet is.
Az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet az elnök és az elnökség tagjai írják alá.
8.§
Az Elnök
(1) Az Elnök a Közgyűlés által a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített
többségének, legalább három-negyedének igenlő szavazatával, öt év időtartamra választott
vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletére önállóan jogosult vezetője.
(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:

- az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
- a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
- a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
- az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
- az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság
előtt,
- az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése,
amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók
és ellenzők számaránya és személye megállapítható,
- éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése
- a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az
érintettekkel történő közlése
9.§
A Felügyelő Bizottság
(1.) A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének,
gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete.
Működéséért a közgyűlésnek felel.
(2.) A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú Szervezet könyveibe és irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(3.) A Felügyelő Bizottság három tagját — köztük a Felügyelő Bizottság elnökét - a
Közgyűlés a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének, legalább
három-negyedének igenlő szavazatával, öt év időtartamra választja meg nyílt szavazás útján.
(4.) A Felügyelő Bizottság elnökét az Egyesület elnökségének üléseire tanácskozási joggal
meg kell hívni.
(5.) A Felügyelő Bizottság szükség szerint de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a
Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hív össze a
napirend egyidejű írásbeli közlésével.
A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét
nem veszélyezteti.
Zárt ülés elrendeléséről az előző bekezdésben foglalt indokok alapján a Felügyelő Bizottság
elnöke jogosult dönteni.
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen mindhárom tagja jelen van.
A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg. Határozatait az érintettekkel a
Felügyelő Bizottság elnöke a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban közli. A
határozatokat az egyesület elnöke által vezetett Határozatok Könyvébe kell behelyezni. A

Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Felügyelő
Bizottság döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya megállapítható legyen.
(6.) A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést
tájékoztatni.
(7.) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Vezető szervet tájékoztatni, és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet 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.
(8.) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak
megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
(9.) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
(10) A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza az ülés
helyét, idejét, időpontját, a jelenlévők számát, a hozzászólások lényegét és a hozott
határozatokat, valamint a szavazati arányokat.
A határozatokat meghozataluk időbeli sorrendjében egy naptári évre vonatkozóan növekvő
sorrendben arab számmal kell megjelölni meghozataluk naptári időpontjában feltüntetésével.
A jegyzőkönyv tartalmazza az eredeti jelenléti ívet is.
A felügyelő bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a bizottság elnöke írja alá.
10.§
Az Egyesület működése és gazdálkodása
(1) Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló
határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és tevékenységéből
származó jövedelmekből gazdálkodik.
(3) 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.
(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban
meghatározott tevékenységére fordítja.

(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési
kötelezettsége nincsen.
(7) 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 mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti
juttatások bárki által megismerhetők.
(8) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatói, 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 váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
(10) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető
mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
(11) Az Egyesület nyilvántartási és beszámolási szabályaira az 1997. évi CLVI. törvény 1820.§-ai az irányadók.
(12) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során
elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységére
fordítja.
(13) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki
megkötés nélkül igénybe veheti.
(14) Az Egyesület működése felett az Ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.
11.§
Az Egyesület képviselete
(1) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel.
(2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy további elnökségi tag együttesen
jogosult rendelkezni. A bankszámla feletti rendelkezési jogot kizárólag együttesen lehet
gyakorolni.
12.§
Az Egyesület megszűnése
(1)
Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel
való egyesülését kimondja.

Megszűnik továbbá az Egyesület, ha a bíróság feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.
(2)
Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell
fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.
(3) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

13.§
Záró rendelkezések
(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, illetőleg
a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
(2) Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a Csákváron, 2007. szeptember 14.
napján megtartott Alakuló Közgyűlésen egyhangú határozattal elfogadták.
(3) Az Egyesület Alapszabályát a Fejér Megyei Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba
vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.
Kelt: Csákváron, 2007. szeptember 14. napján
Kunstár Béla
elnök

