CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület
Alapszabály
(módosításokkal egységes szerkezetben)

A CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület (2696 Terény, Arany János u.
25.) a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján, illetőleg az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
(továbbiakban: Civil tv.) szerinti jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú társadalmi szervezet.
1.§
Az Egyesület neve, székhelye és jogállása
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Az Egyesület neve: CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület
Az Egyesület rövid neve: CSERFA Egyesület
Az Egyesület székhelye: 2696 Terény, Arany János út 25.
Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet.
Az Egyesület emblémáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. §
Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége
(1) Az Egyesület céljai:
(a) A civil, vállalkozói és önkormányzati szféra összefogásával élére állni a kistérség vidékfejlesztési,
környezetvédelmi, hagyományőrző és kulturális törekvéseinek. Különböző társadalmi csoportok
érdekképviselete, érdekvédelme.
(b) Ezen belül:
 az elvándorlás megelőzése,
 a szegénység elleni küzdelem,
 az esélyegyenlőség kialakítása,
 az egészség, a biztonság, a személyiség fejlődése és a pihenés területén jelentkező minőségi
igényeknek való megfelelés.
(2) Az Egyesület a céljai megvalósítása során – a Civil tv. 34. § értelmében - az alábbi közhasznú
tevékenységeket végzi:
(a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, ezen
belül:



A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az
egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés – 1997. évi CLIV.
törvény az egészségügyről 144. § (1)-(2) alapján
 Véradások szervezése - 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 225. § (1) b) alapján
 Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezetegészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztasága, rovar- és rágcsálóirtás) – 2011. évi
CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 23.§ (5) 9. alapján
 Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások – 2011. évi
CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 23.§ (4) 5. alapján
(b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, ezen belül:
 általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás,
kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás,
felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás,
pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása,
azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi
ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a
gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós
gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás,
pedagógiai-szakmai szolgáltatás - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a)u) alapján
(c) kulturális tevékenység, ezen belül:
 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 - 1991. évi XX. tv. a
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b) alapján
 Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési
tevékenység támogatása - 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
13. § (1) 7. alapján
 Az előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése - 2008. évi XCIX. tv. az
előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 3. § (1)
alapján
(d) kulturális örökség megóvása, ezen belül:
 A kiemelt kulturális örökség védelme - 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól 23. § (5) 17. alapján
 A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme - 2011.
évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 13. alapján



A kulturális örökség védelme - 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1)
alapján
 A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele - 2001. évi LXIV. tv. a kulturális
örökség védelméről 61/B § (3) alapján
 Az épített környezet alakítása és védelme - 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet
alakításáról és védelméről 57/A § (2) alapján
(e) természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, ezen belül:
 A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek
oktatása - 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1) alapján
 Településtisztaság (közutak locsolása, síkosság-mentesítés); távhőszolgáltatás, ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés,
-kezelés
és
-ártalmatlanítás
(csatornaszolgáltatás),
hulladékgazdálkodás; környezet- és természetvédelem - 2011. évi CLXXXIX. tv.
Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 3. 11. 12. alapján
 A közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok - 1991. évi
XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 21. § alapján
 Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás); hulladékgazdálkodás 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19. alapján
(f) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, ezen belül:
 Hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja, megelőzés biztosítása - 2011. évi
CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 10. alapján
 Hajléktalan ellátás - 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. §
(5) 18. alapján
 Hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja, megelőzés biztosítása - 2011. évi
CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 12. alapján
(g) emberi és állampolgári jogok védelme, ezen belül:
 Jogvédelmi feladatok: gyermekek jogai, a jövő nemzedékek érdekei, nemzetiségek jogai,
leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai - 2011. évi CXI. tv. az alapvető jogok
biztosáról 2. § a), b), c), d) alapján

(3) Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a szórólapokon,
szakfolyóiratokban és egyéb sajtótermékekben (beleértve saját honlapját és más honlapokat is) való
közzététel útján biztosítja.
(4) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a
közhasznú szolgáltatásaiból.

(5) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem
osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
(6) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység,
továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
(7) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül
igénybe veheti.

3. §
Az Egyesület tagjai
(1)Az Egyesület tagja lehet az a magyar és nem magyar természetes személy vagy szervezet, aki a jelen
Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. 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.
(2)Pártoló tag lehet az a természetes vagy jogi személy, aki az egyesület céljaival egyetértve azt
anyagilag, erkölcsileg vagy szakmailag támogatja.
(3)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.
(4)Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.
(5)A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel,
csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a pártoló tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig
pontosan tartalmazzák a "pártoló tag" kifejezést.
(6)Az egyesületi tagság megszűnik:
(a) a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli
megszűnésével,
(b) a kilépés írásbeli bejelentésével,
(c) kizárással,
(d) törléssel,
(e) ha az Egyesület megszűnik.
(7) A tag neve törölhető az egyesületi tag-nyilvántartásból, ha az egyesületi tag egy évig nem fizet
tagdíjat, és tagdíj tartozását az Elnökség felszólításának kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül
sem egyenlíti ki. A felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának

jogkövetkezményére – nevezetesen a megadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának
automatikus megszűnésére – figyelmeztetni kell.

(8) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt
bejelentéssel egyező időpontban hatályos.
(9)
Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen
alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási
eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása
ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani
kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását
kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a
kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon
belül igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az
egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul,
de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül
írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

4. §
Tagsági jogok és kötelezettségek
(1) Az Egyesület tagja jogosult:
(a) részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,
(b) a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselõje útján a
közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni,
határozati javaslatot tenni és szavazni
(c) a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok
pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit.
(2) Az Egyesület tagja köteles:
(a) az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott
határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani
(b) az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,
(c) a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni.
(3) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és
kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti
képviseletnek nincs helye.

(4) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő
jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

5. §
Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6. §), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintézõ
és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az
Elnökség (7. §) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az elnök
(8. §) valamint a Felügyelő Bizottság (9. §) elnöke és tagjai.
(2) Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetõleg az Egyesület képviselője olyan magyar
állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel
rendelkezõ nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
(3) 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.
(4) A közhasznú szervezet megszűntét követő három 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, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy,
hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki; b)
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel; c) amellyel
szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást
helyettesítő bírságot szabott ki; d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás
rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, vagy törölte.
(5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Vezető tisztségviselők
nem állhatnak egymással semmilyen munkaviszonyban, illetve munkaviszonyra irányuló egyéb
jogviszonyban, nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói, sem alárendeltségi, sem fölérendeltségi
viszonyban egymással nem állhatnak.

6. §
A Közgyűlés
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.
a) az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha – az
Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; - az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes
a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; - az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.

b) az a) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.
(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
(a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása
(b) Az éves költségvetés és az éves tagdíj mértékének meghatározása,
(c) Az Elnök éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása.
(d) Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása.
(e) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása
(f) Az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása,
(g) A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása
(3) A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A
meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább tizenöt naptári nappal meg kell
küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozat-képtelenség esetén megtartandó esetleges
megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános.
(4) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. 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.
(5) A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező
tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), e) és g) pontot, ahol a jelenlévõ, szavazati joggal
rendelkező tagok minősített többségének (legalább három-negyedének) igenlő szavazata szükséges.
Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem
gyakorolhatja.
(6) A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát az
általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű
szótöbbségével hozza.
Az éves beszámolóról készített tartalmi kivonatot az elnök a közhasznúsági jelentéssel együtt
nyilvánosságra hozza az egyesület hivatalos honlapján (www.cserfaegyesulet.hu).
(7) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő,
szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.
(8) A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza.
(9) A közgyűlési határozatot az érintetteknek írásban, a döntés meghozatalától számított 8 napon belül,
ajánlott postai küldeményként feladva meg kell küldeni. 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, idõpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzõk számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.
A határozatokat tartalmazó jegyzőkönyv egy példányát a terényi Községi Könyvtárban kell elhelyezni.

A jegyzőkönyveket a könyvtárban bárki megtekintheti.

7. §
Az Elnökség
(1) Az Egyesület vezető szerve az öt tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű
szótöbbséggel öt év időtartamra választja.
Az elnökség, tagjai sorából alelnököt és titkárt választ.
(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése
határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak.
(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel
igazolható módon közölni kell.
(4) 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 meg
kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga
állapítja meg.
(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
(a) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala.
(b) az ügyrend elfogadása,
(c) az etikai szabályok elfogadása,
(d) tagfelvétel jóváhagyása,
(e) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására,
(f) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a
közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés
biztosítása az érdeklõdõk részére. A betekintést az Egyesület előzetes írásbeli kérésre a székhelyén
biztosítja. Az iratokba való betekintési igényt (kérelmet) írásban kell az elnök részére megküldeni.
Az elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért
iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás
szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.
Az elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a
kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.
(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.
(6) A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával,
lemondásával, a megbízás időtartamának lejártával és a törvényben szabályozott kizáró ok
bekövetkeztével is, amely esetekben a Közgyûlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott
új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévõ elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig
szól.

Vissza kell hívni azt a tisztségviselőt, akinek tevékenysége az egyesület céljaival ellentétes, illetve
összeférhetetlenségi okok keletkeznek személyében.
(7) 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 (ha lehetséges
személye) megállapítható.

8. §
Az Elnök
(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő,
aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője. Az Egyesület elnöke 2016. május
04-től számított 5 (öt) évre Jávor Károly (1948. augusztus 24., an.: Gneisz Éva).
(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:
(a) az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
(b) a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
(c) a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
(d) az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
(e) az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
(f) 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 (ha lehetséges személye) megállapítható,
(g) éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése
(h) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel
történő közlése
(i) amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, a
Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat, valamint az Egyesület beszámolóit az
Egyesület hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza.

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 3 tagját a Közgyűlés választja meg.

(4) A Felügyelő Bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek 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 határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a
bizottság elnökének szavazata dönt. Munkarendjét maga határozza meg.
A határozatokat az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke közli írásban.
A határozatokat az egyesület elnöke által vezetett Határozatok Könyvébe kell behelyezni. A
Határozatok Könyvének tartalmára az Alapszabály 8.§-ának (2) pontjában foglalt rendelkezések az
irányadók.
A határozatok nyilvánosságra hozatalára az Alapszabály 8.§-ának (2) pontjában foglalt rendelkezések
az irányadók.
(6) A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni.
(7) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetõ 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 vezetőszerv döntését teszi szükségessé.
(b) a vezetõ tisztségviselõk felelõsségét 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) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója 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 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 a
meghatározott személyek hozzátartozója.

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 befizetésekbõl és esetleges egyéb jövedelmekből
gazdálkodik.
(3) A tagdíj befizetésének módját az Elnökség határozza meg. A tagok tagdíj-befizetéseirõl 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
kötelezettsége nincsen.

nem végez,

így befektetési szabályzat-készítési

(7) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivé-telével - 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 vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ szolgáltatások, illetve az Egyesület 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 Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény az irányadó.

(12) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület
gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő
és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.
(13) Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol ellenőrzést.
(14) Az Egyesület alakulásának évében a tagdíj mértéke:
(a) magánszemélyeknek:
2.000 Ft/év
(b) civil szervezeteknek:
5.000 Ft/év
(c) gazdasági társaságoknak, vállalkozásoknak
10.000 Ft/év
(d) önkormányzatoknak
30 Ft/fő/év

11. §
Az Egyesület képviselete
(1)Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli.
(2)Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan jogosult rendelkezni.
12. §
Záró rendelkezések
(1)A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. Törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései
irányadók.
Jelen alapszabály az Egyesület a 2005. február 2-án tartott alakuló közgyűlésén elfogadott, és a 2005.
július 14-én, 2006. május 19-én, 2006. június 16-án, 2007. január 19-én, 2007. augusztus 22-én, 2011.
március 16-án, 2012. március 26-án, 2014. május 27-én, valamint 2016. május 04-én módosított
alapszabályának a mai napon tartott közgyűlésen elhatározott módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt, hatályos szövege (Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elkészítésére az alapszabály
szövegezésének a Ptk., a Civil törvény rendelkezéseihez, illetve a Balassagyarmati Törvényszék
Pk.60.066/2005/43. számú végzésében felsorolt észrevételekhez történő igazítás adott okot.).

Kelt: Terény, 2018. szeptember 24.

.....................................................
Jávor Károly
egyesületi elnök
2677 Herencsény, Béke u. 20.
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