
Füzesabonyi Természetbarát Egyesület

A!apszabálya

Az elnrúlt ic]őszakban tör,tént jogi körrr,vezetv áltozás figyelenrbevételével, a Polgári

Törvén.vkönyvről szóló 20i3, évi V. törvény (Ptk.) és az egyestilési jogrÓ1. a közhasznú

iogállásrói, valamint a civil szervezetek miiködéséről és támogatásáról szóló 2011, évi

CLXXV. törvény rendelkezéseinek megf-elelve a tagok az alapitő közgyűlés a|apszabályát

hatál_von kívül hel1,,ezilt és l-relyette az alábbi egységes taftalommal rendelkező alapszabályt

fogadták el:
1.§

Az eg1,-esület adatai

7.1 . az eg.vestilet treve: Ftizesabor-r_vi Természetbarát Egyesület.

1.2. az egyestilet székhelye: 3390 Ftizesabony. Tárkányi ilt 4.

7.3. az egyesület rövidített neve: Fiizesabon,vi TBE,

L4. az,eg.vesület idegen n_velvű elnevezése: Ranrbler's Association Füzesabony

2.§

Az egyesület célja, tevékenysége

2.1. az egl,estilet célja: a lal<osság egészségénelr és egészséges körrryezetének megőrzése. a

természetjárás és a körtl_vezetvédelerrr technikai és szervezési feltételeinek segítése, a
t-e.i le szté si c é] kittizé sek nre ghatáro zásar. e l éré sr-ik se gíté se.

].] az cgr esület te\ eken\ sege: gl alogos turista ter ekenység a terrnészetjárás. a
teliesítnrérr_vtúrrázás és rokon ter,élten},ség - ktilönösen, lregymászás. kerékpáros túrázás,

sítúrázás. vízi tűrázás és az iflilsági turizmus - továbbá a honismereti célír országjárás,

valanrint a zarándok turizmus.

?..3. az, egl,esiilet céljárrak megfelelően az alábbi közhaszrrú tevékenl,séget tqti ki:

2.3.1. egészségüg_vi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-

egészségügy 2011. évi CLXXXX. tv. 13.§
művelődésre szerveződő

szolgáló kulturális célok
2.3.2. közösségi kulturális hagyornányok. értékek ápolásának/
közösségek tevékerr.vségének/ a lakosság életmódia .iavítását
rrrcgvalósításának támogatása; 1991.él,i XX. tr,. 121. §.

2.3.3. a netlzeti ellrlékhel,vek védelnre és hozzáférhetőé tétele 2001. évi
ilrökség r,éclelméről 61/B § (3)

2.3.4. a ternlészetvéclelnri kultúra tbjlesztése. a természet védelmével kapcsoiatos ismeretes

oktatása 19c)6. él,i LIIl. tv. a természet védelnleről 64. § (1)

2,3.5. a közteriiiet tisztántartásár,al és lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok, 1991, évi

XX.tr.ll,,i

LXlV tr. a ktrlturális



2.3.6. az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása, feltételeinek megteremtése; a
gyermek és ifiúsági spor1, a hátrárryos helyzetű társadalmi csoportok. valamint a fogyatékosok
sportjának támogatása 2004. évi i. tv,49.§.

2.1. az egl,esület alapfeladatai:

2,4.1. szolgáltatáslryiritás tagjair'ak. a közlrasznú tevékenység keretében a szabadidősport, az

egészségmegőrzés és a rekreáció terüietén vonatkozó jogszabály által érintett szeméiyi
körnek:
2.4.2. egytittműködés a természetiárást is érintő kérdésekben más civi1 szervezetekkel,

2.4.3. természetjáró rendezvények, így különösen túrák. táborozások. versenyek szervezése.

2.4.4. aterrr. észetjáró létesítnrén,vek kialakítása.

2"4.5. a.le|zett turista útvonirl-hálózat fenntaltásárrak elősegítése" turista útvonal létrehozása

2.4.6. atilravezetők és rnás természetjáró szakemberek képzésének és továbbképzésének
szerl,,ezése.

2.4.7. nyilr,ántartások (íg,v 1tiilönösen tagság. természetjáró szakemberek. örrkéntesek.

virllalások) vezctése. a n.vilvántartási retldszer alap.ján aclatszolgálíatás az állami információs
re ttclsze rtl c l,.

2,4.8. rníiködésének és f-eladateilátásának támogatása. ennek érdekében" fbrrások elosztása"

Z.4.9. a környezet- és a természetvédelern érdekeit szolgáló törekvések támogatása,

szervezett. gl,akorlati ter,ékenységgel történőhozzájárulás az élő és élettelen természeti
értékek védeiméhez" valamint környezetvédelmi feladatok ellátásához,

2.4.10. közrerrrtiködés a természetjáró szakirodalom. térkép és szaksajtó fejlesztésében és

terjesztésében,

2.4.1l. a természetiárás céljainak. lehetőségeinek propagálása.

3.§
Az eg_vesület működésére vonatlrozó általános szabályok

3.1. az eg_vesiilet netn zár,ja lii, hog.v tagjain kívl-il nlás is részestiljön az egvestilet közhasznír
szolgáltatásaiból.

3.2. az egyesiilet közvetlen politikai tevékenységet nem foiYat, szervezete pártoktó1 független
és azoknak anyagi támogatást nem nyírjt

3.3. az eg.vesület gazdasági-vállaikozási tevékenységet csak közhasznúr vagy a jelen
alapszabályban meghatározott alapcé1 szerinti tevékenység megvalósítását nem
veszélyeztető módon végez.

3.4. azegyestilet a gazdálkodása soránelérl eredményét rrem osztja fel, azta jelen
ai apszabályb an me ghatározott közhasznú tevéken,vsé gére fordítj a.

3.5. az eg_vesiilet a rntiködésének, szolgáltatásainak. azok. igényber,ételi módjának
n,vilvárrosságát a rvrnl,í'acebook.con internetes iTonlapj án. az egyesrilet székhelyén
ellrelyezett hirdetőtáblán biztosíti a

3.6. az éves beszátnolót és a közhasznúrsági mellékletet minden év május 3I. napláíg az



eg,ve stilet székhelyén kilrel.vezett hirdetőtábl án kőzzéteszi.

3.7. az egy,esület közlras)lrú ter,élretlr segével kapcsolatclsan keletkezett iratok - a törvény
alapjárr nerrr r-r,vilvános adatok kir,ételével nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a

saját költségére násolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó
igényeket írásban. az egyestilet elnökségéhez cimzetten kell előterjeszteni. Az elnökség
az iratbetekintést és az iratnásolat kiadását az egyesiilet székhelyén. az igény
bejelentésétől számított 8 tlaporr beltil koteles biztosítani a kérelmező számára.

1.§
A vag1,oni hozzáj árulás

4.1. az egyesi-ilet tagiai vagyoni hozzájárúásként tagdíjat fizetnek.
4.2. a tagdíj éves összege diákoknak: 1000. Ft. nyugdíjasoknak: 1500 Ft, aktív korúaknak

2400 F't, legkósőbb nrinden ór, március 31. napjáig keii eg,v összegben. az egyesiilet
háztpénztárába vag}, az eg,vestilet bankszál-lrláiára történő átr-rtalás útián keil megfizetr-ri,

4.3. az úr.ionnan belépő tag a tagságijogviszolrya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan
számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől szárnított 8 napon beliil, ezt
követően legkésőbb minden év március 31. napláig köteles az egyesületházipénztfuába
\iagy az eg.vesiilet bankszárr'lá.jára történő átr-rtalás úrtján teljesíteni.

5.§
A tagság

5.I. az eg_vesüiet tagjává olyan természetes személy válhat aki:
5.1.1 . írásban nyilatkozik a belépési szándékról.
5. 1,2. elfbgadja az egyesület céliait,
5 . I .3 . az alapszabálybarr íb glalt kötelezettségek telj esítését vállalj a.

i i i Xj!i;:i::}'j.J:[r:iliÁSfi:1,11iJ*",Tí}3l,.*.u, a belépni szándekozót 30 naporr
belii1 igazolható módon értesíti.
5.1,6 a tagf'elvételi kérelem elr-rtasítása esetén.jogorvoslatnak hel,ve nincs.

6.§
A tags:lgi jogviszony megszűnése

6,i. atagság rrregszr-irrik. ha a tag az egl,estiletből kilép.
6.1.1 . a kilépésről írásban kell n.vilatkozrri.
6.1.2. a kilépésról szóló n,vilatkozatot az elnöknek kell megküldeni.
6.1.3. a tagsági viszol"t1,,a kilépésről szóló rr,vilatltozat egyesület általi átvételének napjárr

szútril< rlreg.

6.3. a tagot a rryilvántartásból az egyestilet tagjai köztil törölni kell:
6.3.i. halálaesetén.
6.3 .2. ktzárása esetén.
6.3,2.\, az elnökség nyílt szavazássai, egyszerti szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai

közül azí a íagoí. aki .ielerr alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát
sit11,o san vag,v i srnételten sértő nagatartást tarrúsít.



6.3,2.2. a kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezéséte az elnÖkség

lolytatia le.

6.3.2.3. a kizárási eljár,ásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a

figyelmeztetéssel. hogy a szabályszerúi meghívása ellenére történő távolmaradása az iilés

negtartását és a lratározatlrozatalt nem akadáIyozza.

6.3,2.3. az tiléser' biztosítani ke11 számára a védekezési lelretőséget. Az |ilésen a tag

képviseiór,el is képviseitetlreti rnagát. A tag kizárását kinrondó lratározatot Írásba kell foglalni

és inclokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alaPjául szolgálÓ

tényeket és bizon_vítékokat, tor,ábbá a jogorvoslati lehetőségről valÓ tájékoztatást.

6.3.2.4. az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagl<lzárási eljárás meginclulásátÓl

szárnított 30 napon beltil meglrozzaés 8 napon beltii igazolható módon közli az érintett taggal,

6.3.2.5. kizár.t tag a kizárást kirnoncló első1'okú elnökségi határozat ellen. a kézbesítéstól

szárnított 1_5 tlapot-l belü1 az egyesüiet közgyiiléséhez fbilebbezéssel élhet,

6.3.2.6. a lrözg_viilés a f-ellebbezés tárgyában a soron következő iilésén rryílt szavazással,

eg,vszerii szótöbbsé ggel dönt.

as.z.l. a közg,viilés határozatát annak meghozatalakor szóban kihircleti és 8 napon belÜl

írásban, igazoiható módon is közli az érintett taggal.

6.4, atagot a nyilvárrtartásból az eg.vesiilet tagjai köztil tagdíj hátralék miatt akkor kell torÖlni.

ha az, elnökség azt rrregelőzően írásban. igazollrató nTódon feihíi,'ta a tagot a tagdíjhátralék

nTegfizetésére és a íizetési határidő eredrrrét-rytelenül teIt el.

(1.4.1. Az elnökség törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal.

6.1.2. I,Ia tagdr1 meg nem fizetése rniatt a tagot az egyesület tagjai koztil törlik. tagsága az

egl,esületben megszűnik.

7.§
A tagolr jogai

7 .7 " a:z egyesület tagja:

7 .1,1. a közgyiílésen részt vehet,

] .I.2. a közgytllésen szavazhat,
7.1.3. ha a törvényben foglalt í-eltételeknelr eleget tesz - az egyesiilet bármely tisztségére

l,áiasztlrató.
1 .I .4 a közgi,úilés nerpirencl.iére. napirencli polrtjára jayaslatot tehet,

7 .I .5, a közgl,űrlésen f-elszóialhat. kérdéseket tehet t-el, j avaslatokat és észrevételeket tehet,

7,1.6. jogosr_rlt igénybe venni az egyestiletnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait.

7 .|.] . az egyesiilet irataiba betekinthet
7.1.8. a tag a közgyűlésen a szavazatijogát meghatalmazott képviselője útián is gyakorolhatja.

7.1.8.1 . ;r_ képviselő részére adott meghatalrrrazást teljes bizor..vító erejii magánokirati

iornában írásba kell íoglalni "és azt a közg,vűrlés levezető elnökének a közgYÚlés

kezdetén átadni.

] .l .L). aközgyűlésen r,,alame nnyi szal,azásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik,

8.§
A tagok kötelezettségei



8,1. az eg.vesiilet tagja köteles tagdíjat fizetrli.

8.2. az egyesiilet tagia köteles betartarri az alapszabály rendelkezéseit,

8.3 . az egyesület tagja köteles betartani a közgyűlés határozatait.

8.4, az egyesi-ilet tagia köteies betartani az elnökség lratározatait.

8.5. az eg.vesiilet tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljárrak megvalósítását, aZ

eg,vesüiet ter,éketr),sé gét,

8_6. köteles a 1akcín.ét antrak rrregr,áltozását követő 8 napon beltil az elnökséghez bejelenteni.

8.7. a tagok - tagclíj negíizetésén túrl - az egyestilet tartozásáért saját vagyonukkal nem

í"elelrrek
8.8" a tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak

9.§
Az egl,esület szervei

9.1,. az egyesiilet legfőbb szerve tekintetében:

9.Ll. az egyesület legfőbb döntéshozó szervének a megnevezése a közgyűlés.
9.1.1.1. A közgyűlés az egyesiilet tagjaiból á11.

9. 1.2. közg.vtilés kizárólagos hatásköre:

9 . I .2.1. dö nté s az alap szabály ello gadás áról,
9 . 1 .2.2. dönté s az a\apszabály nó do sításáró 1.

9.1.2.3. döntés az eg,vesiilet megsztinéséről. nrás egyesülettel való egyesülésrŐl és a
szétválásró1.
c).1.2,.4. dijr'tés az iigy,ir'tézó és képl,iseleti szerv tagiainak nlegválasztásáról és

vi sszahívásáról.
9.t.2.5. dörrtés az egyesiilési jogró1. a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

múiködéséről és tárnogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági

melléklet elfogadásáról,
9.1.2.6. döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról.
9.I.2,7. döntés az éves beszárnoló - ezen belül az iigyvezetésnek az egyesület vagyoni
lre1l,zétéró1 szóló jelentésnek - eltbgadásáró1.
9.1 .2.8. az eg1,,eslilet költségvetésénck elfbgadása.
c).|.2.(). r,ezető tisztségviselő í-eletti nrunkáltatói jogok gyakorlása. ha a vezető tisztségviselő
az egvesülettel mr"rnkavi szon.vban ái1.

9.I.2.I0. az olyan szerződés megkötesének ióváhagyása; amelyet az egyestile'i saját tagjával,

vezető ti sztsé gvi se I ő t ével r,ag.v ezek hozzátartozój ával köt.

9.1.2.11. a jelenlegi és korábbi egl,esületi tagok. a vezető tisztségviselők és más egyestileti

szerl,ek tagjai elleni kártérítési igén1,,ek érr,ónyesítésérő1 való dörtés.
9.1.2.12. r,égelszánoló kiielölése.
9.I.2.13. clöntés mindazon kérdésben, arrrel5,,et jogszabál,v l,ag_v alapszabál5, a lratáskörébe

r"rtal.



9.1 ,3. l(özgyiilés összehíl,ása:
9.1.3.1. évente legalább 9gyszer, össze kell hír,rri.

9.1.3.2. az elnökség hír,ja össze.
9.1.3.3. a meghívót a közg_vtilés kezdő napját 30 nappal megelőzően kell a tagoknak
bizon,vító ere.j űen ne gkül deni,
9.1.3.4. biztosítani keli, hogy a meghívó kikiiidését megelőzően az egyesület tagjai a

kö zg,viil é s napirendi pontj ára j avasl atot telre s senek.
9,1.3.6. a közg.viilési rneglrívó tatlallnazza az eg_vestilet nevét. széklrelyét, a közgyűlés helyét,
idejét és a javasoit napirendi pontokat.
9.1.3.7. a napirendi pontokat a neglrívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni,
hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.
9.1"3.8. a rneghívórrak tartalrtlaznia kell továbbá a közg,vúlés határozatképtelensége esetére a

megismételt közgy,űlés hel_vszínét és időpontját. és az arra törlénő felhíl,ást, hog"v a

negisrrrételt l<özgl,tilés az erecleti napirendi porrtok tekintetében a trregielentek szánrártt

telritrtet nél ktil lratál ozatképes lesz.
9.1.3.9. a közgl,iilés iilései nyih,átrosak. arrrel.v rryilvánosság jogszabályban meghatározott
esetekben korl átozlrató.
9.1.3.10. a kózgy,űlési rneghívőt az eg.vesiilet székhelyén és honlapján nyilvánosságra keil
hozni

9. 1 .3.1 1 . a közgl,úilést össze kell lrívni:
9. 1 ,3, 1 1 " 1 . ha az eg1,,esület vagyona az esedélres tartozásokat nem fedezi,
9.1.3.11.2, lra az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a taftozásokat esedékességkor
teij esíteni.
9. 1.3.1 1 .3. ha az egyesület tagjainak legalább egy tizede az ok és cél megjelölésével kéri,
9.1.3,11. a közgyiilés csalr oiyan kérdést tárg.valhat nreg, amely a közgytilés rl'eghívójában
szerepe1.
9.1.4. ha a döntéshoző szerv tilését nenr szabályszerűen 1Tíl,ták össze, az ülést akkor lelret

tnegtartani. lra az iilésen l,alat-tlet-Ltt1,,i részl,ételre.jogosult jelen varr. és egylrangírlag hozzájárul
az tilés rr. egtartásához.
9.].5. a döntéshozó szerv iilésén a szabál_vszerűen közölt napilenden szereplő,kérdésben
hozlrató határozat- kivél,e, lra valamenn.vi részvételre jogosult ielen van és a napirenden nem

szereplő kérdé s me gtárg}, alásához e gyharrgírla g hozzájárul.

l0. §
A lrözg_vűlés határozatliépessége, döntési rendje

10.1 . a lrözgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagság több mint a fele részt vesz.
10.2. döntéseit a jelen lévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazássalhozza,
10.3. a 10.2. ponttól eltérőerr titkosan, írásbeli szavazással dönt,
10,3.1 , az elnölrség tagiairlalt megvtllasztásáról"
10.1. az elnöliség tagiát csak altkor lelret visszahír,ni. lra az űrj elnökségi tagot nregnevezik, a

két kérdésről eg_vszerre kell határozni,
10.5. a közg.viilés lel,ezető elnököt. szal,azats,zárnláló bizottságot. jegyzőkönyvvezetőt és a
jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot megváIasztia.
10.6. a közgyiilésről jeg,vzőkönyvet kell felvenni. amel,vet a jegyzőkönyvvezető és a két

jegyzőkön.vv hitelesító ft alá. A jegyzőkötryv tartalmazza a határozatok sorszámát, a

döntésérrek tartalmát. időpontját és lratál,várt, illetve a döntést támogatók és ellenzők
szánlnt,áttr át



1,0.7. ahatározat meghozatalakor nem szayazhat az^

10.7.1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alói mentesít vagy a jogi szenély terhére
rlrásftrjta elórr_r bert részeiít:
10.7.2. akii,,el a határozat szerint szerzőclést kell kötni:
10.7,3. aki ellen ahatározat alapján pert kell indítani;
I0.7.1. akinek olyan ltozzátartozóia érdekeit a döntésben, aki az egvestiletnek nem tagja;
10,7.5" aki a dörrtésben érdekelt rrrás szerl,ezettel tobbségi befol.váson alapuló kapcsolatbalr
á11; vagy
ra.] .6. aki egl,ébként szernélyesen érdekelt a dörrtésben,
l0.7 .] . a közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy. aki vagy akinek közeli
hozzátartozój a a lratáro zaí alapj án
10.7 .] .1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül. vagy
10.7.7.2. bárn-rilyen más előnyben részesiil, illetve a megkötendő jogügyletberr egyébként
érdekelt.
10,7,8. nem minőstil előnl,rrek a közhasznú szelvezet céI szerinti jr,rttatásai keretében a bárki
által megkötés nélküi igénybe vehető nen pénzbeii szolgáltatás. illetve az egyesiilet által
tagjának. a tagsági .jogviszony alapján nl,íLjtott. létesítő okiratrrak rnegfelelő cél szerinti
.ir,rttatás.

11.§

A liözgl,űlés határozatképessége, döntési rendjé

11 .1 . az alapszabály 10.2. pontjától eltérőerr meghatározott szayazati arány:

1 1,1.1 . az alapszabály módosításálroz

i 1.1.1.1 . az összes tag több rnint f-ele, szükséges

11.1.1.2. az alapszabál_v nródosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbsége
sztiksége s

1 1 ,1,3. az eg1,,esület rnegsztir-résérrek eihatározásál'oz

1 1.1 .3.;1. az összes tag háronrnegvedes szótöbbsége sztikséges.

1 1,1 .4. az elnökség valamely tagjának visszahívásáról a tagok legalább 10 lÁ-ának
indítvárrvára határozl-rat, ha az elrrökség taga az elnökség céljaival ellentétes tevéken,vséget
íblytat.

11.1.4.1. az elnökség valatnel1, tagiának visszahívásához az összes tag több mint félének
akarata szuikséges.

1 1.1.5. az egyesülési jogró1, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és tárriogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhaszrrílsági
meliéklet ellbgadásá|loz az összes tag több mitrt a felének akarata sziikséges.

i 1,1.6. az alapszabály, rendelkezése a lratározatok közlése tekintetében:
11.1.6.1. a közgyűlési 1Tatározatokat a lcvezető elrrök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az

érintett tagokkal a határozat neghozatalát ltövető 8 napon beliil irásbatl, igazolható
nródorr

i 1 ,1 .6.1. az egyesület székhelyén, a tagok általhozzáférhető helyen történő kifliggesztéssel,



11.1.6.2. az egyeslilet honlapján való közzétételle1,

1 1 . 1 .6.3, a tag áltai erre á célra megaclott e-mail cínére történő megküldésével.

12.§

Az alapszabál1, rendelkezései a megismételt közgyűlés tekintetében:

i 2.1 . akkor, 1elret tartani. lra a közgl,iilés trem határozatképes,

12.2. kízárőIag az eredeti rrreghír,óbatr rögzített rrapirendi porrtok tárg,vallratóak meg,

|2.3. a résztvevők számától fiiggetlenti1 határozatképes, lra a távolmaradás
jogkövetkezményeit és a megismételt közgl,űlés időpontját és helyét a nreghívó tatlralmazza,

12,4. az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlést követő harmadik és tizenötödik napja

közötti időpontra lehet összehívni

72.5 az egyesület más egyesütettet való egyesüléséről, szétvólásáról és megszűnéséről a közgyűlés

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges

13. §

Az elnökség

13.I. az ügyvezetés nlegnevezése: elnökség.

13.2. az elnökség tagjait a közgyűlés választja, öt évre

13.2. elnökségi taggá azl,álasztható, aki atörvényben előír1 feltételeket teljesíti. és nem esik
kizáró ok alá.

1 3 .3 . tagiai :

13.3.1 . a közgytllés által választott elnök.

13.3.2,. a közgyúilés iilta1 r,,álasztott alelnölt.

13,3.3. a közgytilés által választott egy elnökségi tag.

13.4. az eg.vestilet vezető tisztségviselői:
13.4.1. az egyesület elnöke: Somogyi Imre Györg1,. an: Oláh Margit,3390 Füzesabon_y,

Tárkányi út zl.

13.4.2. az egyesület alelnöke:^Súrkány Ferenc un.: Orosz Mdrtu, 3390 Füzesubony, Túrkdnyi
tit 4.

13.4.3. az egy,esület elnökségi tagja: Salatrron István" an.:Kis Katalin. Mezőtárkány.
Dobó rrtca 12.

13.5. az ehrökségi tagság n,iegszűtrése:

13.5. 1. a tisztségről l,aló len-ror-rdással.



1 3 .5 . 1 . 1 a lemond ást az elnökség tilésén kell bej elenteni, j egyzőkönyvben rögzíteni kell, vagy

13,5.1.2. a lemondást írásban, igazolható nródon kell közölni az elnökkel,

1 3.5.2. visszahír,ással.

13,5.3. a határozott idő leiártár.,al.13.5.4. l-ra az elnökség tagjai koztil a tagok valamelyikének
elnökségi tagsága annak lejáratát rnegelőzően - megszűnik. az ítjonrran megválasztott tag
megbízatása az eredetileg rnegr,álasztott tag megbízatási ideiének hátralévő időtartamáraszőI,

1 3.5,5, törvétryben meghatározott ok bekövetkezte:
1 3.5,5. 1 . a vezető tisztségviselőr,el szembeni ktzárő vag.y összeférhetetlenségi ok
beliijl,etkeztével
13.5.5.2. nem lehet vezető tisztségl,iselő az. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a btintetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nern mentesiilt.
13.5.5.3. nem lehet vezető tisztségviselő. aki kozrigyektől eltiltó ítélet lratálya alatt áll (Btk.
61.§ (2) bek. i) pont).
13.5.5,4. nem lehet rlezető tisztségviselő az" akit e foglalkozástól .jogerősen eltiltottak. Akit
valanel},foglalkozástól .jogerős bírói ítélettel eltiltottak. az eltiltás lratálya alatt az ítéletben
megjelölt tevéken,vséget iolytató .|ogi szerrrély vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást
kirnorrdó határozatbatr megszabott időtartamig nem 1ehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
13.5.5.5. a közhasznú szern,ezet megszúinését követő három évig nem lehet nás közhasznú
SZeTvczet l'ezető tisztségviselője a,z a személy, aki korábban oIyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak nregszűnését nregelőző két évberr legalább egy, évig -,
13.5.5.5.1. anlel1, jogtltód nélkiil sztirrt nreg úgy. hog.v az állani acló- és vámhatóságnál
lrvilvárrtartott adó- és lrántartozását rlem egl,enlítette ki"
13.5.5.5.2, arrrellyel szenrben az áI\arnt adó- és vánrhatóság jelentős összegű adóhián5rt tárt
fe1.

13.5.5,5.3. amellyel szemben az állarrri adó- és vámhatóság tizletlezárás intézkeclést
alkalrrrazott. r,agy üzletlezár ást lrelyettesítő bírságot szabott ki.
13.5.5.5.4. anrelynek adószán'át az áIlami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
tör\,ény szerint felfüggesztette vagy törölte
13.5.5,6. nem 1ehet l,ezető tisztségviselő ha cselekvőképességérrek a tevékenysége
elliitásirhoz sziikséges körben korlátozva van

13.5.5.7. a vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt szernéiy köteles valamennyi érintett
közlrasznir szelvezetet előzetesen tá.jékoztatni arról" hogy ilyerr tisztséget egyidejűleg más
közlrasznir szerrlezetnél is betölt.

13,5.6. a vezető tisztségviseló halálál,al

13,6. az elnökség dílazása telrirrtetében:

13.6.3, ingyenes.

14.§
.,:

Az elnökség feladatai, döntési rendje:



74.I. az elnökség hatáskörébe taltozik mindazon iigyek intézése, amely nem tatlozik a

közgyűrlés yagy az elnök lratáskörébe,

14.2. az elnökség ülései nyih,ánosak. amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott

esetekben korlátozható.
1,4.3. az elnökség határozatképes, ha azon legalább két tag részt vesz, két elnökségi tag

jelenléte esetén kizárólag egylrangúlag hozl' ató határozat.

!4.5 az elrrökség határozatát - az alapszabály,r,agl,törrlénv eltérő rendelkezése hiányábarr -
egyszerl-i szótöbbségge1. ni,ílt szavazással hozza.
14.6. a határozat megirozatalakol nenr szalazhat az.

14.6.1. akit a lratározat kötelezettség vag.v felelősség alól merrtesít vagy a jogi személy terhére

rnásfaj ta előn,vben részes ít:

14,6.2. akivel a l-iatározat szerint szerződést kell kötni;

14.6.3, aki eilen a határozat alapján pert kell irrdítani;

14.6.4. akinek ol1,,an hozzátaríozóia érdekelt a döntésben, aki az egyesiiletnek nem tagja:

i4.6.5. aki a döntésberr érdekelt más szervezettel tobbségi beÍbl,váson alapulÓ kapcsolatban

á1l; r,ag_y

I4.6.6. aki egyébként személyesell érdekelt a döntésben.

í4.7. az elnökség lratározathozatalában nem velret részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartoz,ój a a határo zat alapj án:

14.7.1 kötelezettség vagy felelősség alól mentesiil. vagy
14,].2 bárrrrilyen más előn1,,ben részesül. illetve a megkötendő jogtig_vletben egyébként

érdekelt.
1.1.8. nerrr rr-iinősül előny,r'ek a közhasznú szervezet cél szerinti jr-rttatásai keretében a bárki

által nregkötés nélktil igérlybe vehető nem pérrzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által

tagjának. a tagsági jogr,iszony,, alapján nl,ír.itott. 1étesítő okiratnak megf-elelő cél szerinti
juttatás. 14.9. az elnöl<ség tevékenységéről éves beszámolót készít.

15.§

Az alapszzrbály rendelkezései az elnök tekintetében:

15.I. az elnökséget bármikor, de félévente legalább egyszer - írásban igazolható módon össze

kell hívnia,

15.2. össze kell lrívnia az elnökséget. ha olyan kérdésben szükséges döntést lrozni. amely'az
elnöksé g lratáskörébe tartozik.

15.3. az elrlök t-elaclatai ktilönöserr:

1 5.3. 1 . képviseli az egyestiletet.

15.3,5. kezeli az eg_vesiilet pénzeszközeit. ennek keretében utalványozási jogkörl gyakorol,

15.3.7. kczeii az egvestilet iratait, liiadási és bevételi bizonylatait.

1 5. 3. 8. r,ezeti az eg,vesr-ilet tagn_vi lvántartását,

15.3.9. vezeti ahatározatok tárát és őrzi ahatározatokat tarlalm aző jegyzőkönyvet,

15.4. az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.



|5.5. azelnöknek azintézkedéseit a közgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelŐen kell

megtennie, döntés hiányábanpedig az egyesület érdekeivel összhangban kell megtenni,

16.§

Az alapszabály, rendelkezései zr hltározathozatal rendje tekintetében:

76.7. az eg.vesület valanlenn.vi szerve tilésérói jegl,zókörr.vr.'et kell készíteni.

16.2. ajegl,zőkönyveí az, elnilkségi iilés esetér' az elrrökség tagjai. taggyiilés esetén a levezető

elnölr és az egyesület két erre kijelolt tagia írja alá-

\6,3. az elnölrség és a közg.vűlés döntéseit határozatba íbglalja,

16.4. a határozatokat a lratározatok tárában ke11 nyilvántartani vagy azokaí tartalmaző

jegyzőkönl,vben kell őrizni.'td"s 
az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihircleti és az érintett tagokkal a

határozat lne_Qhozatalát követő 8 napon beltil írásban. igazolható módon is közli a

határozatolrnak az egyesület honlapján történő közzétételéle1 egyiclejŰleg.

17. §

Az alap szab :1ly ren d elkezés e az e gy es ület képvis elete tekintetéb en.

I7.1. a:z egyesiiletet az einök iirlállóarl ltépviseli.

18.§

Az alapszabály rendellrezései az egl,esület vagyona, gazdálkodása körében:

18,1, az eg.vesiilet tagdíjának mértékét az elnökség javaslatára a közgl,tilés iratározZa meg,

18.2, az eg,vesr,ilet éves költségvetés alapján gazdálkodik,

18.3, az egyestiiet az eg,vesületi.jogró1. a közhasznú jogállásról. valamint a civi1 szervezetek

nltiködéséről és tárnogatásáról szóló 201 1. ér,i CLXXV. törvényben meghatározott

beszárnolóját az elnök készíti el, s azt a közgyűlés íbgadja el,

t8.4. az eg.vestilet célja rnegvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazclasági

l,állalkozási tevékenl,séget l égezlret

18.5, gazclálkodása sorátl elér,t erednrényét rrem oszthatja 1t1. azí a létesítő okiratbar.

nle gh atár,o zott kö zhasztl út ter,éke nysé gére kel 1 ford ítani a

18.6, r,állalkozási ter,ékenységet kizár,ólag ltözhasznir céljainak elérése érdekében, azokat nem

veszél,veztetve végezhet

18.7.Az eg5lesület vag1,onát cél|ának megf-elelően haszrlállratja. vagyonát nem oszthatja fÖl a

tagiai kijzött és a tagok részére rr,vereséget nem.jtltathat



18.8. az egyestilet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek
közeli hoz,zátartoző.ját a bárlti által megkötós nélktil igénl,be vehető szolgáltatások, illetve az
eg_vestilet által tagjárrak a tagsági viszony- alapjáIl n,vú.jtott. létesítő okiratnak megfelelő
iuttatirsok kir,ótelér,el - cél szerinti jr,rttatásball nem részesítheti.

18.9. a:z, egyesr-ilet jogr"rtód rrélkül nregsztinik. ha

18.9.1. közgyiilése arról dör-rt

18,9.2. arla jogosr-tlt szerl, megszünteti

18,9.3. az eg,vestilet taglétszánra lrat lrór-rapon kelesztiil nem éri el a tízfőt

18.10. Az egve-si-ilet.jogutód nélküli megszűnése esetén a fenn naradó vagyona a Nemzeti
Együttműködési Alapot illeti meg.

19.§

Az alapszabály eg1 éb rendelkezése:

19.I. az egyestilet köteles a beszárnoló jóváhag_vásával egyidejilleg közhasznúsági mellékletet
készíteni. amelyet a beszánolóval azonos nródon köteles letétbe helyezni és közzétenni

19.2. az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóió
2013. évi V. törvény és az egyestiieti jogról. a közhasznír jogállásról. valanrint a civil
szerrzezetek rnűködéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tölvény rendelkezései
irán"vadók. alrnak keretei között a közgyúlés bármely kérdésben határozatot lrozhat.

19.3. ha az elnök megbízatása bármel,v okból megszűnik, az elnökséget bárnely elnökségi tag
összehívhatja.

IC).1. a jegyzőkönvr,nek lra a határozatokat nem foglalják küiön dokunrentumba -
tartalmaznia kel1 az tiléseken elfoeadott lratározatok pontos szövegét.

20.§

Nyilv:inos dokumentumok

20.1. a közgyűlés és az ehrökség lratározatai

20,2. éves gazdasági beszánroló

20.3. közhasznúsági jelentés

20.4 a nl,ilvános dokumentumokba bárki betekinthet és arról. vagy annak részlet:iről az iratok
hozzáférési hel,vérr" saiát koltségére rrráso1atot készítlret

20.5.A nvilvános dokttmenturnok őrzése azokhoz valóhozzáférés biztosításaazegyesület
elrrökének í-eladata

20.6. az eg.vestilet mirrt közlrasznűlságot elérni és megtartani akaró szeryezet, műköclése,
szo1gáltatásai, igén1,,ber,ételének mód.j a, beszámolói nl,ilvár' osak



21. §

záró rendelkezés:

2l .l . az alap szabály elíb gadásának : száma : KYI- 12. l 20 l 5

7L t . I. lrelye : Füzesabonl,i Termé szetbarát E g_ve s ül et közg_vűl ése

Fr-izesabon1,. Rákóczi Feretlc irt 50,

2I.I.2. ideie: 2015. decerrrber 12. 18. óra *52 pelc

21 .2. az alapszabál1, aláírój árrak

2L2.1. neve: Somogvi lrnr:e G_vörg,v

2r.2.2. círr-re: 3390 Fiizesabor-i1. Tárkánvi Llt 4.

21.3. a,z alapszabály aláírásának helye: F|izesabony

2I.4. az alapszabál.v aláírásának ideje: 2015. clecernber.12,

Az alapszabály módosításának ideie:

20] 6. április 24.(KH2016/ó)

20 11 . nriirci uls 22.(KH2011 l 2)

202I. augusztlts 23. (KI12021/6)

( r^ iQ_.rr ;'s_ /-t: ^: r \ /

-farttt: 
). ..,-§1: ' *(Lt.\{.

Neve: Szabó llalikó

Lakóhelye: 3 j90 Fiizesaborl_v,Rálróczi űt 46.3l1.

Szig. szána: 838272DE

Lakóhelye: 3390 FLizesaborly. Fecskekert

Szig. szánra: 692840BE

" i

['l^, eo i Lr , ,l
Tahr4,.,"],i.': ;.. :. . .. . . .. . )-\-.

)
Neve: Var§á itliháIyné

tl. li.

i Imre György az egyesület elnöke


