Csévharasztért Független Egyesület Alapszabálya
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§ Az egyesület neve:

Csévharasztért Független Egyesület

Az egyesület székhelye:

2212 Csévharaszt, József Attila u. 52.

2.§ Az Egyesület önkormányzati elven működő helyi érdekvédelmi, társadalmi szervezet.
II.
AZ EGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATAI
3.§ Csévharaszt értékeinek óvása, történelmi hagyományainak felkutatása, ápolása, a település fejlődésének elősegítése,
környezetvédelemi és természetvédelmi feladatok felvállalása, a település kulturális- sport és közéletében való tevékeny
részvétel.
4.§ A célok megvalósítás érdekében
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

intézkedéseket kezdeményez céljai megvalósítása érdekében
véleményt nyilvánít a céljaival összefüggő, a Csévharaszt Önkormányzat hatáskörébe tartozó kérdésekben
akciókat, rendezvényeket kezdeményez és szervez, ahol elősegíti a falu alkotó tevékenységet végző emberei
népművészeti, zenei, hagyományteremtő és óvó kezdeményezéseinek megvalósulását
segítséget nyújt a falu bármely kulturális és sport rendezvényének a megszervezésében, lebonyolításában,
ennek érdekében kapcsolatot tart és együttműködik Csévharaszt társadalmi- és kulturális életében résztvevő
szervezetekkel, csoportokkal
elősegíti lakókörnyezetünk és természeti értékeink megóvása érdekében cselekvési tervek, valamint a
környezeti oktatást, nevelést célzó programok megvalósulását
elősegíti, hogy Csévharaszt fejlesztésének pénzügyi forrásai gyarapodjanak
szervezi és segíti, hogy Csévharaszt lakosai, illetve a Csévharasztra települt gazdálkodó szervezetek tevékeny
szerepet vállaljanak Csévharaszt fejlesztésében, szépítésében
kezdeményezi, hogy Csévharaszt közigazgatási határaival szomszédos települések közötti együttműködés és
összefogás eredményesebbé váljon
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében az Önkormányzati választásokon polgármester-jelöltet, illetve helyi
képviselőjelöltet támogathat
Csévharaszt érdekében végzett kiemelkedő munka elismeréseképpen kezdeményezi személyek és közösségek
munkáját elismerő díjak alapítását
döntéseinek előkészítésében, valamint a végrehajtás ellenőrzése és a tevékenysége során támaszkodik a
polgárok véleményére.
kezdeményezi helyi újság kiadását.
III.
AZ EGYESÜLET TAGJAI

5.§ Az egyesület tagja lehet minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg
magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki elfogadja az egyesület alapszabályát,
és vállalja, hogy részt vesz az egyesület működésében.
(1) Az egyesület tagjai lehetnek továbbá, mindazon jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, egyéni
vállalkozók, akik az egyesület anyagi, erkölcsi és egyéb támogatását vállalják.
(2) Tiszteletbeli taggá választható, az a személy, aki az egyesület külföldi és belföldi kapcsolatainak ápolásában,
valamint az egyesület céljainak megvalósulása érdekében jelentős érdemeket szerzett, feltéve, hogy nincs eltiltva a
közügyek gyakorlásától.
6.§ A tagok főbb jogai és kötelezettségei:
1. Az egyesület tagja jogosult:
a) A taggyűlés munkájában személyesen, illetőleg jogi személy a képviselője útján részt venni, annak összehívását
az ok és cél pontos megnevezésével kezdeményezni.
b) Részt vesz az egyesület tevékenységében és rendezvényein.
c) Választható az egyesület szerveibe, amennyiben a tisztújító taggyűlésen személyesen jelen van.

d) A szavazáson egy szavazattal rendelkezik, szavazati jogát másra át nem ruházhatja, azt személyesen, illetőleg a
jogi személy képviselője útján gyakorolhatja.
e) Észrevételt, javaslatot tesz, véleményt nyilvánít az egyesületet érintő bármely kérdésben, valamint szerveinek
működésével kapcsolatban.
f) Az egyesület, vagy valamely szervének törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól számítottan 30 napon
belül – a bíróság előtt megtámadhatja.
g) Részt vesz az egyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint az egyesületi csoportok, bizottságok
munkájában
h) Igényelheti az egyesületi szakemberek segítségét.
i) Részesülhet az egyesület nyújtotta kezdeményekben.
j) Igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait.
2. Az egyesület tagja köteles:
a) Az alapszabály által előirt kötelezettségeket, valamint a 6.§ 3. pontjában rögzített elvárásokat betartani, a vezető
szervek határozatait végrehajtani.
b) A szervezeti életben legjobb tudomása szerint részt venni, tisztségére való megválasztása esetén ezt a legjobb
képessége szerint ellátni.
c) Tevékenységével az alapszabály által meghatározott célkitűzések megvalósulását elősegíteni.
d) Az egyesület vagyonát megóvni, a vállalt tagsági díjat rendszeresen megfizetni.
3.

A Csévharasztért Független Egyesület a következő etikai normákat támasztja tagjaival szemben.

Az egyesület tagja:
a)

Képviselje és népszerűsítse az Egyesület programját, életvitelével, személyes magatartásával is növelje az
Egyesület társadalmi támogatottságát.
b) Rendszeresen vegyen részt az Egyesület tevékenységében, vállalt feladatait felelősségteljesen és megbízhatóan
teljesítse.
c) Ne támogasson olyan törekvéseket, amelyek az Egyesület céljaival, programjával, testületei által elfogadott
állásfoglalásokkal összeegyezhetetlenek.
d) Hajtsa végre az Egyesület testületei által hozott döntéseket; kisebbségben maradt véleményét a nyilvánosság
előtt kisebbségi véleményként képviselje.
4.

A tiszteletbeli tag:
a) Jogosult arra, hogy az Egyesület nyilvános rendezvényeiről tájékoztassák, azokra meghívást kapjon, és azokon
véleményét kifejthesse.
b) Szavazati joggal nem rendelkezik.
c) Az Egyesület tisztségviselőjének nem választható.
d) Tagfelvételében a vezetőség javaslata alapján a taggyűlés dönt.
e) Köteles az önként vállalt feladatok maradéktalan elvégzésére.

5. Az Egyesület magyar állampolgársággal nem rendelkező tagjai tisztségviselőnek nem választhatók meg.
IV.
A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE
7.§ (1) A tagság önkéntes
a) A tagfelvételt kérő kitölti a belépési nyilatkozatot, és ezt a vezetőséghez eljuttatja.
b) A tagfelvételről –nyílt szavazással- az egyesület taggyűlése dönt. A tiszteletbeli tagságról a vezetőség javaslata
alapján a taggyűlés dönt.
(2) A tagsági viszony megszűnik:
a) A kilépés írásbeli bejelentésével.
b) Törléssel: amennyiben a tag tagsági díjának, illetve az önként vállalt anyagi támogatásnak a fizetését 3
hónapnál hosszabb időn át, indokolatlanul elmulasztotta, és azt a felszólítás ellenére sem rendezte.
c) Kizárással, az eseti jelleggel a Vezetőség által megalakított legalább három főből álló – de minden esetben
páratlan számú – fegyelmi bizottság által előkészített határozat alapján a Vezetőség által hozott jogerős
határozattal. A kizárásról szóló határozat meghozatala előtt lehetőséget kell adni a tagnak a tervezett
intézkedés indokainak megismerésére, és a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre.
d) A tag a kizárásáról szóló határozat ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül panasszal élhet. A
jogorvoslati lehetőségről a tagot a határozatban tájékoztatni kell.
e) A 7.§ (2) d) pontja szerinti panaszt a Vezetőséghez kell írásban benyújtani. A panaszt a Taggyűlés bírálja el.
Ennek érdekében a Vezetőség a panasz beérkezésétől számított 30 napon belüli időpontra rendkívüli
Taggyűlést hív össze. A tag kizárásáról a taggyűlés egyszerű többséggel dönt.
f) A tag halálával.

(3) A belépési nyilatkozat tudomásul vételéről, a tagsági jogviszony megszűnéséről a szervezet vezetősége dönt.
V.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
8.§
TAGGYŰLÉS
(1) Az egyesület vezető szervei: A Taggyűlés és a Vezetőség
(2) A taggyűlés az egyesület nyilvántartott tagjainak az összességéből áll, az Egyesület legfőbb szerve.
(3) A taggyűlést szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni.
a) A taggyűlést rendkívüli ülésre össze kell hívni: ha a bíróság elrendeli; a tagok legalább egyharmadának
kezdeményezése esetén, amennyiben a kérelemben az ülés pontos okát és célját megjelölik, valamint a 7.§ (2) e)
pontja szerinti esetben.
b) A taggyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a taggyűlést változatlan napirendi pontok mellett, legalább 8 nap elteltével, de 30 napon belül újra össze kell hívni, amely
esetben a taggyűlés a résztvevők létszámától függetlenül határozatképesnek minősül. A taggyűlés határozatait
általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén, rövid szünet elrendelése
után, a kérdést újra szavazásra kell bocsátani, ismételt szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
Kétharmados többség szükséges az egyesület megalakulásához, feloszlásának kimondásához, más társadalmi
szervezettel való egyesüléshez, valamint az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához.
Titkos szavazás szükséges, a vezetőség megválasztásához, valamint bármely olyan esetben, amikor a taggyűlés
kétharmada így határoz.
c) A taggyűlés kizárólagos hatásköréhez tartozik: Az egyesület megalakulásának, más társadalmi szervezettel való
egyesülésnek, feloszlásának a kimondása. Az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása. Az egyesület
elnökének, és vezetőségének titkos szavazás útján 4 évre történő megválasztása. Az egyesület elnökének,
vezetőségének felmentése, e személyek lemondásának tudomásul vétele. A vezetőség éves beszámolójának
megvitatása, elfogadása. A gazdasági alelnök által előkészített költségvetés tervezet alapján az évi költségvetés
meghatározása. A tagdíj mértékének meghatározása. Döntéshozatal mindazon felmerülő kérdésben, amelyeket
jogszabály vagy alapszabály a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
d) Az Elnök és a Vezetőség tisztségviselőinek megválasztása a Taggyűlés által jelölt személyek közül lehetséges. A
tisztségekre történő jelölés a Taggyűlésen a tagok nyílt egyszerű szavazati többségével történik. A jelölt akkor
lesz választható az adott tisztségre, ha a taggyűlésen szóban nyilatkozik a jelölés elfogadásáról.
9.§
A VEZETŐSÉG
(1) A vezetőség az egyesület végrehajtó és ügyintéző szerve, amely gondoskodik a Taggyűlés határozatainak a
végrehajtásáról, valamint a két Taggyűlés közötti időszakban gyakorolja annak hatáskörét, irányítja az egyesület
működését. A vezetőség a Taggyűlés által 4 évre megválasztott 3 tisztségviselőből áll, tagjai: az Elnök, gazdasági
alelnök, titkár. A vezetőség tagjai csak büntetlen előéletűek lehetnek. A vezetőség határozatait nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel hozza. A vezetőség határozatképes, ha két tagja jelen van. Határozatainak érvényességéhez
legalább két tag egyetértése szükséges.
(2) A vezetőség feladata:
a) Szervezi és irányítja a szervezet munkáját
b) Munkájáról a taggyűlést rendszeresen tájékoztatja
c) Elkészíti a vezetőség éves beszámolóját.
d) Összehívja és előkészíti a Taggyűlést, valamint az ülések beszámolóját elkészíti
e) Az Vezetőség szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik.
f) Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt a Vezetőség bármely tagja az ok és a cél megjelölésével, írásban kéri. A
rendkívüli ülést a kérelem közlésétől számított 3 napon belül össze kell hívni.
g) A Vezetőségi ülését az elnök hívja össze. Az ülés összehívásáról a Vezetőség tagjait, az ülést megelőzően
legalább 10 nappal írásban értesíteni kell a helyszín, az időpont és a napirend megjelölésével.
10.§
AZ EGYESÜLET ELNÖKE
(1) Az egyesület elnöke az egyesület törvényes képviseletét látja el a más társadalmi szervezetekkel, természetes és jogi
személyekkel való kapcsolattartásban, valamint a hatóságok előtti eljárásban.
A gazdasági alelnökkel együtt rendelkezik az egyesületi bankszámla felett.
(2) Elnök feladata:
a) Irányítja és ellenőrzi az egyesület munkáját.
b) A taggyűlés és a vezetőségi ülés összehívása
c) Felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért.
d) Vezeti a taggyűlést és a vezetőségi ülést.

e)

A vezetőség által nyújtott felhatalmazás keretei között szerződéseket és megállapodásokat köthet az egyesület
nevében.
f) Ellenőrzi a szervezet gazdálkodását, utalványozási jogokat gyakorol.
g) Gyakorolja a hatáskörébe utalt munkáltatói jogokat.
(3) Az Elnököt akadályoztatása esetén a gazdasági alelnök helyettesíti.
11.§
AZ EGYESÜLET GAZDASÁGI ALELNÖKE
(1) Az egyesület gazdasági, pénzügyi, vagyonkezelői tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátására, tagjai közül
nyílt szavazással 4 évre gazdasági alelnököt választ.
Feladata:
a) Elkészíti az éves költségvetés-tervezetet.
b) Az elnökkel együtt rendelkezik az egyesületi bankszámla felett.
c) Az éves programtervezetek előkészítésében javaslatokat, tervezeteket készíthet.
Az egyesületben végzett munkája felett az elnök korlátlan ellenőrzési jogot gyakorol.
12.§
AZ EGYESÜLET TITKÁRA
(1)Feladata:
a) Az egyesület ügyvitelének szervezése, vezetése, levelezés és adatszolgáltatás.
b) A taggyűlés és a vezetőségi ülés írásos anyagának előkészítése és jegyzőkönyvvezetés.
c) A felvételi ügyek előkészítése.
d) A hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása.
Az egyesületben végzett munkája felett az elnök korlátlan ellenőrzési jogot gyakorol.
VI.
AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA
13.§ (1) Az Egyesület vagyoni, és pénzügyi forrását a tagdíjak, az egyszeri támogatói díjjak, a magánszemélyek és jogi
személyek esetleges hozzájárulásai, felajánlásai képezik. Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott célok
megvalósulása érdekében vállakózói, gazdálkodási tevékenységet folytathat olyan mértékben, hogy az ne minősüljön a
társadalmi szervezetek elsődleges céljává.
(2) Az Egyesületnek ingó és ingatlan vagyona lehet, amellyel a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és az alapszabály
keretei között önállóan rendelkezik. Az ingó és ingatlan vagyontárgyak értékesítéséről a Vezetőség javaslatára a
taggyűlés hoz határozatot.
(3) Az Egyesület a tartozásaiért az egyesületi vagyonnal felel.
(4) Az Egyesület tartozásaiért a tagok a tagdíj, és az egyszeri támogatói díj megfizetésén túl saját vagyonukkal nem
felelnek.
(5) Az Egyesület tisztségviselői a feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt készkiadásaik megtérítésére azonban
igényt tarthatnak.
(6) Gazdálkodási feladatok ellátására, valamint a jogi képviselet biztosítására tiszteletdíjas munkatársat, megbízott jogi
képviselőt lehet igénybe venni. Az alkalmazás felől a vezetőség dönt.
(7) A tagdíj mértékét a taggyűlés határozza meg.
VII.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
14.§ (1) Az Egyesület megszűnik:
a) Ha a feloszlatást, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülést a Taggyűlés 2/3-os többséggel kimondja
b) Ha a bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja.
(2) Az Egyesület megszűnése esetén-a hitelezők kielégítése után- vagyonáról a vezetőség döntése szerint kell
rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata.
15.§ Az Egyesület pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, de önkormányzati választásokon
jelöltet támogathat.
ZÁRADÉK
16.§ Az alapszabály teljes terjedelmében és tartalmában megegyezik az alapító közgyűlésen
2007. január 13. napján az alapító tagok által elfogadott alapszabállyal.
17.§ Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Kelt.: Csévharaszt, 2007. március 10.
Az Egyesület Elnöke

