
, 
Eszak Hevesi 33 Vidékfejlesztési 

Közhasznú Egyesület 

, 
ALAPSZABALVA 

egységes szerkezetben 

amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénYt 
az egyesülési jogró~ a közhasznú jogállásró~ valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CL\XLI. törvénYt és a civil szervezetek 
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 

CLXXXI. törvény előírásain alapszik. 

az Egyesület Közgyűlése jóváhagyta: 

2/2011 . (IV. 8.) határozatával (alakuló közgyűlés) 

az Egyesület Közgyűlése módosította: 

7/2011. (V. 16.) határozatával (megismételt alakuló közgyűlés), 

12/2011. (XII. 16.) határozatával, 

23/2012. (V. 8.) határozatával 

10/2013. (V. 30.) határozatával 
12/2013. (X. 24.) határozatával 

7/2014. (V.22.) határozatával 
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1. AZ EGYESÜLET ADATAI 

1.1. Az egyesület neve: Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 
1.2. Az egyesület székhelye: 3250 Pétervására, Keglevich út 26. 
1.3. Az egyesület jogállása: közhasznú egyesület 
1.4. Az egyesület önálló jogi személy. 
1.5. Működési területe: elsődlegesen Heves megye. 

2. AZ EGYESÜLET CÉLJA 

2.1. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztést, amelyek érdekében 
készség- és képességfejlesztő programokat szervez, kiadványokat készít, és az ilyen 
tevékenységgel foglalkozó személyeket és szervezeteket támogat. 
2.2. Kulturális tevékenység, falusi hagyományok és a kulturális örökség megőrzése, 
védelme, településfejlesztés. Ezen célok megvalósítása érdekében kiállítás 
szervezése, kulturális események rendezése. Ismeretanyagok létrehozása, 
terjesztése, a kultúra, a települések támogatása, és ilyen tevékenységgel foglalkozó 
személyek ésszervezetek támogatása. 
2.3. Ovja és védi a természetet, a felnőtt korú lakosság és az ifjúság 
természetvédelemmel való megismertetése, a természetvédelemre nevelés, 
természetvédelmi ismeretterjesztés, oktatás, és a természet megóvása érdekében 
rendezvények szervezése, a természet megóvása, tisztán tartása, védelme és az ilyen 
tevékenységgel foglalkozó személyek ésszervezetek támogatása. 
2.4. Óvja és védi a környezetet, a felnőtt korú lakosság és az ifjúság 
környezetvédelemmel való megismertetése, a környezetvédelemre nevelés, 
környezetvédelmi ismeretterjesztés, oktatás, és a környezet megóvása érdekében 
rendezvények szervezése. A természetes és mesterséges épített környezet 
megóvása, tisztán tartása, védelme, a talaj, a víz, a levegő, az élővilág megóvása, 
védelme és tisztántartása, és ilyen tevékenységgel foglalkozó személyek és 
szervezetek támogatása. 
2.5. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, a gyermek és ifjúsági 
érdekképviselet körében felvilágosító tevékenység, ismeretterjesztés, rendezvények 
szervezése és ilyen tevékenységgel foglalkozó személyek ésszervezetek támogatása. 
2.6. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
amelynek érdekében ismeretterjesztés, rendezvényszervezés, foglalkoztatásuk 
elősegítése, szervezése, és ezen csoportok anyagi és erkölcsi támogatása és ilyen 
tevékenységgel foglalkozó személyek ésszervezetek támogatása. 
2. 7. Az emberi és állampolgári jogok védelme. Ennek érdekében tájékoztatás az 
érdekvédelmi lehetőségekről, ismeretterjesztés, rendezvényszervezés és ilyen 
tevékenységgel foglalkozó személyek ésszervezetek támogatása. 
2.8. Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 
magyarsággal való kapcsolat ápolása. Az ezzel kapcsolatos tevékenység körében 
ezek kultúrájának megőrzése, elősegítése, találkozók, rendezvények, bemutatók 
szervezése, ismeretterjesztő tevékenység, kiállítás szervezése és ilyen 
tevékenységgel foglalkozó személyek ésszervezetek támogatása. 
2.9. Sportesemények rendezése, szervezése, a tömegsport népszerűsítése, a sport 
támogatása és ilyen tevékenységgel foglalkozó személyek és szervezetek 
támogatása. 
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2.10. A közrend és a közlekedésbiztonság védelme. Ennek érdekében 
ismeretterjesztés, rendezvényszervezés, tájékoztató, oktató tevékenység kifejtése és 
ilyen tevékenységgel foglalkozó személyek ésszervezetek támogatása. 
2.11. Fogyasztóvédelem és ennek keretében tájékoztaták szervezése, 
rendezvényszervezés, ismeretterjesztés. 
2.12. Rehabilitációs foglalkoztatás megvalósítása és elősegítése, továbbá ennek 
érdekében rendezvényszervezés, és ilyen tevékenységgel foglalkozó személyek és 
szervezetek támogatása. 
2.13. A munkaerőpiacon a hátrányos helyzetű rétegek képzésének és 
foglalkoztatásának elősegítése, az ezzel kapcsolatos ismeretek átadása, 
képzésszervezés, szervezőmunka, és ilyen tevékenységgel foglalkozó személyek és 
szervezetek támogatása. 
2.14. Az euro-atlanti integráció erősítésének és fejlesztésének elősegítése és ennek 
megvalósítása érdekében ismeretterjesztés, rendezvényszervezés, oktatás 
szervezése. 
2.15. Közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások nyújtása és ilyen 
tevékenységgel foglalkozó személyek ésszervezetek támogatása. 
2.16. Az ár- és belvízvédelem elősegítése és ennek ellátásához kapcsolódó 
tevékenység körében a kiépítésben helyreállításban való aktív közreműködés a tagok 
útján, az ilyen tevékenység összehangolása, részvétel az ilyen munkákban, 
ismeretterjesztő oktatási tevékenység és ilyen tevékenységgel foglalkozó személyek 
és szervezetek támogatása. 
2.17. A közforgalom számára megnyitott, út, híd alagút fejlesztése és ennek 
érdekében a fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység elősegítése 
az ilyen tevékenységgel foglalkozó személyek ésszervezetek támogatása. 
2.18. Bűnmegelőzés és áldozatvédelem. Ennek érdekében ismeretterjesztő, oktató 
tevékenység, a lakosság megismertetése az erre vonatkozó jogszabályi 
lehetőségekről, egyéb védelmi hálózatokkal kapcsolattartás, rendezvényszervezés és 
ilyen tevékenységgel foglalkozó személyek ésszervezetek támogatása. 

3.AZEGYESÜLETTEV~KENYS~GE 

3.1. Az egyesület a 11/2012. (11.29.) KIM rendelet 40. számú mellékletének 2.1. 
pontja szerinti kulturális tevékenység, 2.4. pontja szerinti oktatási tevékenység, 2.10. 
pontja szerinti településfejlesztési tevékenység, 2.12. pontja szerinti nemzetközi 
tevékenység, 2.15. pontja szerinti egyéb tevékenység végzése. 
3.2. Az egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is 
részesülhessen. 
3.3. Az egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében 
gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet fő 
tevékenység. A vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért 
eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott közhasznú 
tevékenységekre használja fel. Amennyiben az egyesület befektetési tevékenységet 
végezne, a közgyűlése köteles befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni. 
3.4. Az egyesület bármely juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem 
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek 
mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese 
van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a juttatás alapjául nem szalgálhat 
3.5. Az egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat. 
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3.5. Az egyesületi célok hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású 
alkalmazottat, vagy megbízottat is foglalkoztathat. 
3.6. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem 
kap, továbbá önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. 
3.7. Az egyesület által végzendő közhasznú tevékenység/ a kapcsolódó közfeladat és 
az ezt előíró jogszabály megjelölésével: 

Közhaszn ú 
tevékenység 
megnevezése 

nevelés és oktatás/ 
képességfejlesztés/ 
ismeretterjesztés 
kulturális tevékenység 

természetvédelem/ 
állatvédelem 

környezetvédelem 

Kapcsolódó közfeladat 
megnevezése 

Felnőtt oktatás/ óvodai ellátás 

Közösségi kulturális 
hagyományof<t értékek 
ápolásának/ művelődésre 
szerveződő közösségek 
tevékenységének/ a lakosság 
életmódja javítását szalgá/ó 
kulturális célok megvalósításának 
támogatása/ önszerveződések 
támogatása/ a művészi alkotó 
munka feltételeinek javítása/ a 
művészeti értékek !étrehozásánaf<t 
megőrzésének segítése 
A természetvédelmi kultúra 
fejlesztése/ a természet 
védelmével kapcsolatos ismeretek 
oktatása 

Helyi környezet- és 
természetvédelem/ vízgazdálkodás/ 
vízkárelhárítás/ ívóvízellátás/ 
szennyvízelvezetés/ -kezelés és -
ártalmatlanítás 
(csatornaszolgáltatás )/ 
hulladékgazdálkodás 

és Gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokjellátások 

gyermek
ifjúságvédelem/ 
gyermek- és ifjúsági 
érdekképviselet 

Közfeladatot előíró 
jogszabály 

2011. évi CLXXXIX 
tv. 13. §. {l) bek. és 
23.§.(5} bek. 
2011. évi CLXXXIX 
tv. 13. §. {l) bek. 
1991. évi XX tv. 
121.§. a-b. 

1996. évi LIII. tv. 
64.§. (1) bek. 
1991. évi XX tv. 21.§. 
2011. évi CLXXXIX 
tv. 23. §. (4) bek. 

2011. évi CLXXXIX 
tv. 13. §. (1) bek. 

2011. évi CLXXXIX 
tv. 13. §. {l) bek. és 
23.§. (5) bek. 

hátrányos helyzetű Hajléktalanná vált személyek 2011. évi CLXXXIX 
csoportok társadalmi ellátása és rehabilitációja/ tv. 13. §. {l) bek. és 
esélyegyenlőségének 
elősegítése 

megelőzés biztosítása 23.§. (4-5) bek. 

emberi és állampolgári Jogvédelmi fe/adatok: gyermekek 
jogok védelme joga~ a jövő nemzedékek érdeke~ 

nemzetiségek joga~ leginkább 
veszélyeztetett társadalmi 

2011. évi CXJ. tv. 2. 
§. a/b/~d 



a magyarországi 
nemzeti és etnikai 
kisebbségekke~ 
valamint a határon túli 
magyarsággal 
kapcsolatos tevékenység 

sport 

köz rend, 
közlekedésbiztonság, 
önkéntes tűzoltás, 
mentés, katasztrófa-
elhárítás 

fogyasztóvédelem 

rehabilitációs 
foglalkoztatás 

munkaerőpiacon 
hátrányos helyzetű 
rétegek képzésének, 
foglalkoztatásának 
elősegítése - Ideértve a 
munkaerő-kölcsönzést is 
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csoportok jogai 
Nemzetiségi feladatokat 2011. évi CLXXIX tv. 
ellátó/más szervtől átvett 115.§. a-~ és 163.§. 
intézmény fenntartása, (1) bek. 
érdekképviselet/esélyegyenlőség; 
kulturális autonómia 
megerősítésére önszerveződés 
szervezésénekjműködtetésének 
támogatása; nemzetiségi 
közösséghez kötődő kulturális 
javak megőrzése. 
Az egészséges életmód és a 
szabadidősport gyakorlása 
feltételeinek megteremtése; 
sportfinanszírozás; a gyermek- és 
ifjúsági sport, a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok, 
valamint a fogyatékosok 
sportjának támogatása 
Településüzemeltetés 
(köztemetők kialakítása és 
fenntartása, a közvilágításról való 
gondoskodás, a helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és 
fenntartása, közparkok és egyéb 
katasztrófavédelem, helyi 
közfoglalkoztatás; helyi közösségi 
közlekedés biztosítása 
Fogyasztóvédelmi oktatás 

A fogyatékos személyek 
rehabilitációjának megvalósulása 
érdekében nyújtott 
szolgáltatások: rehabilitációs 
program, segédeszköz/ 
segédeszköz-ellátás fejlesztés, a 
szolgáltatást nyújtó 
szervezetekkel ész az általuk 
nyújtott rehabilitációs 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
adatok, információk gyűjtése a 
fogyatékos személyek, 
családtagjaik, segítőik 
tájékoztatása érdekében 
Felnőttképzési tevékenység: 
meghatározott jogalanyok e 
törvénynek megfelelő, saját 
képzési programja alapján 
megvalósuló iskolarendszeren 
kívüli olygn kéQzés~ amely célja 

2004. évi I. tv. 49.§. 
c-e, és a 2011. évi 
CLXXXIX tv. 13. §. 
(1) bek. és 23.§.(5) 
bek. 

2011. évi CLXXXIX 
tv. 13. §. (1) bek. 
2011. évi CXXV/11. tv. 
2.§. (1) bek. 

1997. évi CLV 17.§. 
(2) bek. és 45.§.(1) 
bek. 
1998. évi XXVI. tv. 
21.§. a-g 

2001. évi CI. 
3.§.(2) bek. a-b 

tv. 



- és a kapcsolódó 
szolgáltatások 

közhasznú szetvezetek 
számára biztosított -
csak közhasznú 
szetvezetek által 
igén y be vehető -
szolgáltatások 
ár- és belvízvédelem 
ellátásához kapcsolódó 
tevékenység 

a közforgalom számára 
megnyitott út híct 
alagút fejlesztéséhe~ 
fenntartásához és 
üzemeltetéséhez 
kapcsolódó tevékenység 
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szerint meghatározott képzettség 
megszerzésére/ kompetencia 
elsajátítására irányuló általános/ 
nyelvi vagy szakmai képzés/ a 
felnőttképzéshez kapcsolódó 
szolgáltatás 
Támogatja a lakosság 
önszetveződő közösségeit erősíti 
a település önfenntartó 
képességét 

A katasztrófákra történő 
felkészülés/ a katasztrófák elleni 
védekezés és a helyreállítás/ 
Újjáépítés feladataiban/ valamint a 
polgári védelmi szetvezetek 
tevékenységében továbbá a 
környezet veszélyeztetésének, 
károsításának megelőzésében és 
elhárításában/ következményeinek 
felszámolásában 
Településüzemeltetés (helyi 
közutak és tartozékainak 
kialakítása/fenntartása) 

2011. évi CLXXXIX 
tv. 6. §. a-b. 

2011. évi CXXVIII. tv. 
2. §. (1) bek. 

2011. évi CLXXXIX 
tv. 13. §. (1) bek. 

bűnmegelőzés és az A közbiztonság javításra irányuló 1994. évi XXXIV. tv. 
áldozatvédelem tevékenységek 2.§.(2) bek. 

4. A TAGSÁGI VISZONY 

4.1. Az egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, 
akik/amelyek az egyesület célkitűzéseit elfogadják. 
4.2. Az egyesületi tagság formái: 

4.2.1. rendes tagság, 
4.2.2. tiszteletbeli tagság, 
4.2.3. pártoló tagság. 

4.3. Az egyesület rendes tagjává választható az a jogi személy és magánszemély, aki 
a belépési nyilatkozatban az egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági 
viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. 
4.4. Az egyesület tagjává választást a jelölt - a megfelelően kitöltött és aláírt 
belépési nyilatkozat benyújtásával - kérelmezheti. A nyilatkozathoz - amennyiben 
jogi személy kéri felvételét - mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy 
nevében ki járhat el képviselőként 
4.5. A tagfelvételről ez elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. 
4.6. Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyesen 
gyakorolják. 
4.7. Az egyesület rendes tagjainak jogai: 

4.7.1. részt vehetnek az egyesület közgyűlésén; 
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4.7.2. tanácskozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a közgyűlésen; 
4. 7.3. bármely tisztségre választhatnak és megválaszthatók; 
4.7.4. jogosultak részt venni az egyesület rendezvényein; 
4.7.5. igénybe vehetik az egyesület által nyújtott kedvezményeket, 
4. 7.6. a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak. 

4.8. Az egyesület rendes tagjainak kötelességei: 
4.8.1. kötelesek megtartani az alapszabály, az egyéb szabályzatok és a 
határozatok rendelkezéseit; 
4.8.2. kötelesek teljesíteni az egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként 
elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az egyesület 
célkitűzéseinek megvalósítását; 
4.8.3. kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni; 

4.9. A rendes tag felvételéről első fokon az elnökség dönt. A tagfelvételt elutasító 
határozat ellen 15 napon belül fellebbezéssei élni a közgyűléshez. A közgyűlés a 
tagfelvétel kérdésében másodfokon jár el . 
4.10. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet - az elnökség felkérése alapján - az a 
személy, aki Magyarország területén az egyesület érdekében végzett kimagasló 
tevékenységével az egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti. 
4.11. A tiszteletbeli tagok az egyesület rendezvényeire meghívhatók, de tisztségre 
nem választhatók, szavazati joguk nincs. Egyebekben a tiszteletbeli tagok jogai és 
kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokévaL 
4.12. Tiszteletbeli tag felvételéről a közgyűlés dönt. 
4.13. Az egyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett 
személyek tiszteletbeli tisztségre választhaták (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli 
társelnök). 
4.14. Az egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személy (Ptk. 3:1 §)/ aki/amely 
készségét fejezi ki az egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos 
támogatására. 
4.15. A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja. A pártoló tag 
képviselője részt vehet az egyesület testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség 
viselésére nem választható, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a 
rendes tagokévaL 
4.16. A pártoló tag felvételéről első fokon az elnökség dönt. A tagfelvételt elutasító 
határozat ellen 15 napon belül fellebbezéssei lehet élni a közgyűléshez. A közgyűlés a 
tagfelvétel kérdésében másodfokon jár el . 
4.17. A tagsági viszony megszűnik: 

4.17.1. Kilépéssel: a tag saját elhatározásából, a kilépésének az elnökséghez 
írásban tett bejelentéséveL 
4.17. 2. Felmondással: az elnökség határozattal harminc napos határidővel 
felmondja annak a tagnak a tagsági jogviszonyát, aki a tagdíjbefizetéstegy 
éve elmulasztotta és kötelezettségének a felszólításban megjelölt 90 napos 
póthatáridő alatt sem tett eleget. 
4.17.3. A természetes személy tag halálával, vagy a jogi személy tag 
megszűnésével. 

5. AZ EGYESÜLET VEZETŐ SZERVEI 

5.1. Az egyesület testületi szervei 
5 .1.1. közgyűl és, 
5.1.2. elnökség,(9 tagú) 
5.1.3. felügyelő bizottság.(S tagú) 



5.2. Az egyesület tisztségviselői: 
5.2.1. elnök, 
5.2.2. alelnökök 
5.2.3. elnökség tagok 
5.2.4. pénztáros, 
5.2.5. felügyelő bizottsági tagok, 
5.2.6. tiszteletbeli elnök, 

5.3. A közgyűlés 
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5.3.1. A közgyűlés a tagok összessége, az egyesület legfelsöbb szerve. A 
közgyűlésen a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt. 

5.3.2. A közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes közgyűlést az egyesület 
legalább évente egyszer tart. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni a tagok legalább 
egyharmada által aláírt kérelemre, vagy az elnökség határozata alapján, melyben 
megjelölik az összehívás okát és célját. A közgyűlést össze kell hívni, ha azt a bíróság 
elrendeli. 

5.3.3. A közgyűlést az elnök írásban hívja össze. Szabályszerű az összehívás 
akkor, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően 
írásban értesülnek. A meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét székhelyét a 
közgyűlés időpontját és helyszínét a napirendeket. A közgyűlést az egyesület 
székhelytelepülésén lévő helyszínre kell összehívni. A közgyűlés ülései nyilvánosak. 

5.3.4. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50% 
+ 1 fő jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott közgyűlés a megjelent 
tagoknak az előírtná l alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésöbb egy 
hónapon belüli időpontra ugyanazon napirenddel megismételt közgyűlést kell kitűzni. 
A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A 
megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában is összehívható, de csak 
akkor ha a megismételt közgyűlés időpontja az eredeti közgyűlés napjára esik. 
Amennyiben a megismételt közgyűlés időpontja nem az eredeti közgyűlés napján 
lesz, akkor új meghívét kell mindenkinek küldeni. A közgyűlési meghívóban a tagok 
figyeimét fel kell hívni a megismételt közgyűlés eltérő határozatképességi szabályára. 
A közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, mindkettö 
akadályoztatása esetén egy elnökségi tag elnököl. 

5.3.5. A közgyűlésen csak olyan napirendi pontokban lehet határozatot hozni, 
amelyek a meghívóban szerepelnek. Ettől a rendelkezéstől csak akkor lehet eltérni, 
ha a közgyűlésen minden tag megjelent és a napirenden nem szereplő kérdés 
tárgyalásához hozzájárul. 

5.3.6. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök, a 
közgyűlésen megválasztott jegyzőkönyvvezető és két tag hitelesít. A közgyűlés 
határozatairól folyamatosan nyilvántartást kell készíteni, amelyből megállapítható a 
döntések tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők aránya. A 
jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló 
okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az egyesület iratai között megőrizni mindaddig 
amíg levéltárba nem kerülhet. Folyamatos kezelését az alelnök látja el. 

5.3.7. A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel (a megjelent tagok 50 %-a + 1 fő) hozza. Az egyesület 
alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel 
hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület 
megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Szavazategyenlőség 
esetén nincs határozat. Titkos szavazást rendelhet el a közgyűlés az elnök 
e lőterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. 
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5.3.8. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi 
személy terhére másfajta előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötn~· 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben aki a jogi személynek 
nem tagja vagy alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyásan alapuló 
kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

A fentiek szerint érintett személyt az érintett határozat meghozatalánál a 
határozatképesség megállapításánál sem kell figyelembe venni. 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, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

5.3.9. A közgyűlés döntéseit az alelnök haladéktalanul köteles az egyesület 
honlapján nyilvánosságra hozni, továbbá a személy szerint érintettekkel közölni, első 
sorban elektronikus levélben, ha ez nem lehetséges, akkor papír alapú értesítéssel. 

5.3.10. Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az 
egyesület székhelyén - előzetesen egyeztetett időpontban - minden érdeklődő 
betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet. 

5.3.11. Az egyesület a döntéssel érintett helyi önkormányzatok hirdetőtábláján 
történő kifüggesztésen keresztül, valamint a helyi önkormányzatok honlapján 
nyilvánosságra hozza az egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a 
támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről 
készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az egyesület által nyújtott cél szerinti 
juttatások bárki által megismerhetők. 

5.3.12. A közgyűlés kizárólagos hatásköre: 
5.3.12.1. Megválasztja az elnököt, alelnököt és az elnökségi tagokat, a 
tisztségviselőket (kivéve a pénztárost, amelyet az elnökség maga közül választ), a 
felügyelő bizottság elnökét és a felügyelő bizottsági tagokat, a könyvvizsgáló[, dönt 
visszahívásukró& d{jazásukról. 
5.3.12.2. Határoz az elnökség által előterjesztett fontos, az egyesületet érintő 
ügyekben, és kialakítja az egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az 
elnökség köteles képviselni. 
5.3.12.3. Megállapítja és módosítja az alapszabályt, illetőleg az egyesület egyéb 
szabályzata it. 
5.3.12.4. Dönt az elnökség által elutasított tagfelvételi fellebbezések tárgyában, 
meghatározza a következő naptári évi tagdíjak mértékét. 
5.3.12.5. Tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat; 
5.3.12.6. Elnökségi javaslat alapján dönt a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek 
megválasztása ügyében. 
5.3.12.7. Megállapítja az éves beszámolót és az éves közhasznúsági jelentést, 
tárgyévet követő év 150. napjáig. 
5.3.12.8. Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása/ amelyet az egyesület saját 
tagjáva& vezető tisztségviseiŐjéve& a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt,· 
5.3.12.9. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények 
érvényesítéséről való döntés; 
5.3.12.1 D.a végelszámoló kijelölése. 
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5.3.12.11. Meghatározza az éves költségvetést. 
5.3.12.12. A megszűnés elhatározása, illetve más társadalmi szervezettel való 
egyesülés elhatározása. 
5.3.12.13. Tisztségviselők lemondásának elfogadása. 
5.4. Az elnökség 

5.4.1. Az egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat kilenc tagú 
elnökség látja el. Az elnökség tagjai az elnök, az alelnökök, és hat fő választott 
elnökségi tag, akik közül egy fő a pénztáros. Az elnökségi ülésre - annak tárgykörére 
figyelemmel - esetenként további tagok hívhaták meg. Az elnökségi tagokat a 
közgyűlés által meghatározott időtartamra de legfeljebb 5 évre választják meg. 

5.4.2. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, 
vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. -ban meghatározott közeli hozzátartozó és 
élettárs) 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, alapszabálynak megfelelő cél 
szerinti juttatás. 

5.4.3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles 
valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

5.4.4. Az elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább 
félévenként egyszer tartja. Az elnökség üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az 
alelnök hívja össze írásban. Szabályszerű az összehívás akkor, ha a tagok legalább 
nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés 
tárgysorozatáról leírást kapnak. Az elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra 
jogosult elnökségi tagoknak legalább 50% + l fő (hat fő) jelen van . Határozatait 
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén nincs 
határozat. Az elnökség ülései nyilvánosak. 

5.4.5. Határozatképtelenség esetén - legkésőbb 14 napon belül - az 
elnökséget ismételten össze kell hívni. Az újabb összehívásra az eredeti elnökségi 
ülés összehívásának szabályait kell alkalmazni, ide értve a határozatképesség 
megállapítását is. 

5.4.6. Az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály nem 
utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

5.4.7. Az elnökség feladatai: 
5.4. 7 .l. Ellátja az egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat. 
5.4.7.2. Az egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztést fogalmaz 
meg a közgyűlés számára. 
5.4.7.3. Befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén. 
5.4. 7 .4. Javaslatot dolgoz ki a tagság ra jelölt személy és a tiszteletbeli tagság ra jelölt 
személy megválasztására. 

5.4.8. Az elnökség a két közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről 
a közgyűlés előtt beszámol. Intézkedéseit- a beszámoló elfogadásakor-a közgyűlés 
hagyja jóvá. 

5.4.9. Az elnökség döntéseit az alelnök haladéktalanul köteles az egyesület 
honlapján nyilvánosságra hozni, továbbá a személy szerint érintettekkel közölni, első 
sorban elektronikus levélben, ha ez nem lehetséges, akkor papír alapú értesítéssel. 
5.4.10. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnökségi ülést 
levezető elnök és az elnökségi ülésen megválasztott jegyzőkönyvvezető hitelesít. Az 
elnökség határozatairól folyamatosan nyilvántartást kell készíteni, amelyből 
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megállapítható a döntések tartalma, időpontja és hatálya. A jegyzőkönyvet és a 
nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és 
sorszámozva kell az egyesület iratai között megőrizni, mindaddig amíg levéltárba 
nem kerülhet. Folyamatos kezelését az alelnök látja el. 
5.5. Az egyesület tisztségviselői 

5.5.1. Az elnök, az alelnök és az elnökségi tagok megbízatása a közgyűlés által 
meghatározott időtartamra de legfeljebb 5 évre szál. A mandátum lejárta után a 
tisztségre egy alkalommal mindenki újra megválasztható. A pénztárost az elnökség 
választja maga közül a határozatban megjelölt időtartamra, de legfeljebb 5 évre. 

5.5.2. Az elnök feladatai: 
5.5.2.1. Önállóan képviseli az egyesületet. 
5.5.2.2. A közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése, 
5.5.2.3. Konferenciák és más rendezvények szervezése, 
5.5.2.4. Az egyesület működésének irányítása. 
5.5.2.5. Utalványozási jog gyakorlása az alelnökkel együtt vagy bármelyik elnökségi 
taggal együttesen 

5.5.3. Az alelnök feladatai: 
5.5.3.1. Az elnök akadályoztatása esetén, vagy az elnök megbízása alapján külön
külön is önállóan képviselhetik az egyesületet. 
5.5.3.2. Az elnök konzultánsaként működnek. 
5.5.3.3. Az elnök akadályoztatása esetén bármelyik alelnök vezetheti a közgyűlést és 
az elnökség ülését. 
5.5.3.4. Tájékoztatják a tagokat az egyesület munkájáról és a meghozott 
döntésekről . 
5.5.3.5 . Előkészítik a vezető szerv üléseit, biztosítják működését és gondoskodnak a 
határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezelik. 
5.5.3.6. Utalványozási jogot gyakorolhatnak az elnökkel együtt vagy bármelyik 
elnökségi taggal együttesen 
5.6. Az egyesület képviselője 

5.6.1. Az egyesület képviselője a közgyűlés általános meghatalmazása alapján 
teljes jogkörrel jogosult eljárni az egyesület minden ügyében, azaz az egyesületet 
teljes jogkörrel jogosult képviselni a hatóságok és harmadik személyek előtt. 

6. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

6.1. Az egyesület felügyelő szerve a felügyelő bizottság, amely elnökből és további 4 
(négy) tagból, összesen 5 (öt) főből áll, akiket a közgyűlés által meghatározott 
időtartamra de legfeljebb 5 évre választanak meg. A felügyelő bizottság ügyrendjét 
maga állapítja meg. 
6.2. A felügyelő bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben 
részesülhetnek. 
6.3. A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal 
ülésezik, működésére az elnökség működésének szabályait kell alkalmazni. 
6.4. A felügyelő bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik 
meg. Jogosultak az egyesület működését és gazdáikadását ellenőrizni, tájékoztatást, 
illetve felvilágosítást kérni az elnökség tagjaitól és a munkavállalóktól, az egyesület 
könyveibe és irataiba betekinteni, azokat megvizsgálni. A felügyelő bizottság tagjai 
közgyűlésen és az elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. A elnökség és 
a tisztségviselők jogszabálysértése vagy súlyos mulasztása esetén kötelesek a 
közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni. 
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6.5. A felügyelő bizottság ülései akkor határozatképesek, ha azon legalább 3 tag 
jelen van. Az ülések nyilvánosak, azokról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv 
készítésének és a határozatok nyilvántartásának szabályait a felügyelő bizottság az 
ügyrendjében határozza meg. 
6.6. A 2011. évi CLXXV. tv. 41. §-a alapján: 

6.7.1. a felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és 
gazdálkodását, melynek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet 
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a 
közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgál hatja; 
6. 7.2. a felügyelő szerv tagja a közhaszn ú szervezet vezető szervének ülésén 
tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha a jogszabály vagy a 
létesítő okirat így rendelkezik; 
6.7.3. a felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet 
tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, 
hogy 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; 
6.7.4. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel; 
6. 7.5. az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára -
annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni, mely 
határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a 
felügyelő szerv is jogosult; 
6.7.6. ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében 
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles 
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

7. A TAGOKRA A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKRE 
ÉS A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAIRA VONATKOZÓ KIZÁRÓ ÉS 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGISZABÁL YOK 

7.1. Az egyesület 5.2. pontban megjelölt tisztségviselője (továbbiakban vezető 
tisztségviselő) az a nagykorú személy lehet akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
7.2. Ha a vezető tisztségviselő jogi szemé/~ a jogi személy köteles kijelölni azt a 
természetes személyt aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A 
vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 
7.3. A vezető tisztségviselő feladatait személyesen köteles ellátni. 
7.4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányos következmények alól nem mentesült. 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak Akit 
valamely foglalkozástól jogerős bírái ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 
lehet. 
Az e/tiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
7.5. A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem 
vehet részt az a szemé/~ aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
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b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. 

Nem minősü/ előnynek a közhasznú szetvezet 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. 
7.6. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja" illetve könyvvizsgálója az a 
szemé!Yt aki 

a) a döntéshozó szerv" illetve az ügyvezető szetv elnöke vagy tagja (ide nem 
értve az egyesület döntéshozó szetvének azon tagjait akik tisztséget nem 
töltenek be)" 
b) a közhasznú szetvezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik" 
c) a közhasznú szetvezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli sza/gáitatásokat és az egyesület 
által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak 
megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -" illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

7.7. A közhasznú szetvezet megszűnését követő három évig nem lehet más 
közhasznú szetvezet vezető tisztségviselője az a szeméiYt aki korábban olyan 
közhasznú szetvezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két 
évben legalább egy évig -" 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg ÚgYt hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette k~ 
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 k~ 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
tötvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

7.8. A vezető tisztségvisel~ illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi 
érintett közhasznú szetvezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejűleg más közhasznú szetvezetnél is betölt. 

AZ EGYESÜLETGAZDÁLKODÁSA 

8.1. Az egyesület bevételei: 
8.1.1. a tagdíjak, amelyeket a rendes és pártoló tagok fizetnek a közgyűlés 
által meghatározott mértékben és módon. 
8.1.2. a jogi és magánszemélyek, valamint jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaságok befizetései, felajánlásai, hozzájárulásai 
8.1.3. a nem vállalkozási tevékenység bevétele 
8.1.4. a vállalkozási tevékenységből származó bevétel 
8.1.5. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 
származó" a költségvetésből juttatott támogatás 
8.1.6. egyéb bevételek. 

8 .2. Az egyesület pénzeszközeinek felhasználása 
8.2.1. Az egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést 
készít. A következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló 
beszámolót az alelnök terjeszti a közgyűlés elé jóváhagyás végett. 
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8.2.2. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az elnök, alelnökök, 
munkaszervezet-vezető közül kikerülö két személy együttes aláírása szükséges. 
8.2.3. Az egyesület megszűnése esetén a fennmaradó vagyont az egyesület céljával 
megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell 
átadnl amely szervezetet a közgyűlés jelöli ki. Kijelölés hiányában a fennmaradó 
vagyonról a nyilvántartó bíróság rendelkezik. 

9. AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE 

9.1. Az egyesület működése felett a törvényességi felügye letet - az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 47.§ alapján- az ügyészség gyakorolja. 

P é t e r v á s á r a , 2014. május 22. 

Záradék: 
Alulírott Eged István elnök tanúsítom, hogy a taggyűlés által 2014. május 
22. napján elfogadott jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 
szövege megfelel az eddigi Alapszabály módosítások szerint hatályos 
tartalmának. A 2014. május 22. napján elfogadott módosulást a jelen 
Alapszabály dőlt betűkkel szedett szövegrészei tartalmazzák. 

P é t e r v ás á r a , 2014. május 22. 
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