EGYÜTT FENYVESÉRT EGYESÜLET
SZÉKHELYE: 8646 BALATONFENYVES, HALÁSZ U. 7.

ALAPSZABÁLY

Kelt: Balatonfenyves, 2006. december 16.

-

1

-

Az Együtt Fenyvesért Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján
jogi személyiséggel rendelkező
EGYÜTT FENYVESÉRT EGYESÜLET

megalakítását határozta el, amelynek alapszabályát a következőkben állapítja meg.

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1./ Az Egyesület elnevezése: Együtt Fenyvesért Egyesület
2./ Az Egyesület székhelye: 8646 Balatonfenyves, Halász u. 7. szám.
3./ Az Egyesület jogállása, jellege: Az Egyesület jogi személy, amely a Somogy Megyei Bíróság által történő
nyilvántartásba vétellel jön érvényesen létre, kezdi meg működését. Az Egyesület szervezete pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást azonban kaphat, országgyűlési és
önkormányzati képviselőjelölteket állíthat és támogathat. Az Egyesület az alapszabályban meghatározott
célra alakult, és céljainak elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét, nyilvántartott tagsággal
rendelkezik. Az Egyesület a működése és tevékenysége megítélése során figyelemmel van a támogatók
kezdeményezéseire és javaslataira.
II. fejezet
AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE
4./ Az Együtt Fenyvesért Egyesület társadalmi-közösségi kezdeményezésre önkéntesen létrehozott
társadalmi szervezet, amelynek célja:
 Emberi és állampolgári jogok védelme
 Erősíteni a közösségi életet más társadalmi szervezetekkel összefogva
 Különböző települések összefogását elősegíteni rendezvények szervezésével és egyéb módon
(külföldi és magyar testvértelepülések keresése)
 Környezet és természetvédelem (Nagyberek, Balaton,)
 Elősegíteni új munkahelyek létrehozását, és információt adni a meglévő állás lehetőségekről
 Támogatni ill. aktívan részt venni a község szociális (családok, idősek segítése) , kulturális (zene,
oktatás ), sport életében
 Fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez programok szervezése, feladatok meghatározása
 Gyermek és ifjúságvédelem, gondoskodás
 Önkormányzat támogatása széles körű döntés előkészítéssel valamint az intézményesített civil
kontroll szervezett formában történő gyakorlása
 Polgárőrség, önkéntes tűzoltóság felállításának kezdeményezése, segítése
 Stadion megmentése, felújítása, kibővítése és üzemeltetése
 „Fenyves víz” hasznosítás felkarolása (termál kemping, primőráru termesztés)
 Fenti feladatok pénzügyi alátámasztására a tagdíjon és a rendezvény bevételeken kívül célpályázatok
elkészítése
 Információ-szolgáltatás bővítésének segítése (TV, rádió, újság).
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III. fejezet
A TÁRSADALMI SZERVEZET MŰKÖDÉSE
1. cím
A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

5./ A társadalmi szervezet tagjai lehetnek mindazok a magánszemélyek, jogi személyek, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik az egyesület céljaival egyetértenek, az alapszabály
rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el, és kötelezettséget vállalnak a szervezet céljainak
megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. A társadalmi szervezet magyar
állampolgársággal nem rendelkező tagjai tisztségviselővé nem választhatóak.
Az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományival segíti
az egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni. Az egyesület pártoló tagja jogosult részt
venni az egyesület rendezvényein és véleményt nyilváníthat az egyesület működésével kapcsolatban,
továbbá javaslatot tehet a jobb munkájára. Köteles a tagdíjat megfizetni és az egyesület alapszabályának
rendelkezéseit megtartani.
6./ A tagjelölt a tagfelvételi kérelmet belépési nyilatkozat kitöltésével terjeszti elő, amelynek elfogadásáról
a társadalmi szervezet elnöksége egyszerű szótöbbséggel, a kérelem benyújtását követően megtartott
ülésen határoz. A tagfelvételi kérelem elbírálásáról a jelentkezőt 30 napon belül értesíteni kell. A
tagfelvételt megtagadó határozat esetén az érintett tagjelölt a határozat kézhezvételét követő 15 napon
belül, az elnökséghez benyújtott kérelem útján kezdeményezheti az elnökségi határozat közgyűlési
felülvizsgálatát. A közgyűlés a tagjelölt kérelméről a soron következő ülésén határoz.
7./ Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, megszűnésével, kilépésével vagy kizárásával. Az
egyesületi tag a kilépési nyilatkozatát írásban köteles benyújtani az Egyesület elnökének. A közgyűlés
egyszerű szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály
rendelkezéseit súlyosan megsérti, így különösen a tagdíjfizetési kötelezettségét ismételt felszólításra sem
teljesíti, vagy a szervezet célkitűzéseivel ellentétes, azt akadályozó tevékenységet folytat. A kizárási eljárást
az Egyesület bármely tagja jogosult kezdeményezni, az elnökséghez címzett írásbeli kérelem útján. Az
elnökség döntéshozatal érdekében a közgyűlést 30 napon belüli időpontra összehívja. Az érintett tag
tagsági jogviszonya a közgyűlés kizárásról rendelkező határozatának meghozatalával egyidejűleg
megszűnik. Az elnökség a közgyűlés határozatát tizenöt napon belül írásban közli az érintett taggal. A
közgyűlés határozatát a tag a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.
A bíróság indokolt esetben a határozat végrehajtását felfüggesztheti.
Amennyiben a tagsági viszony évközben szűnik meg, az adott évre kifizetett tagsági díj a tag részére nem
téríthető vissza.
2. cím
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8./ A szervezet minden tagja részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, és az Egyesület
működését érintő minden kérdésben rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. Az Egyesület
tagjai a döntéshozatal során tanácskozási és azonos mértékű szavazati joggal rendelkeznek. A szavazati
jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. A társadalmi szervezet tagja választhat és az Egyesület
szerveibe megválasztható, kiskorú magánszemély azonban nem lehet képviselő, és nem rendelkezhet az
egyesület vagyona felett. Az egyesület minden tagja véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet
érintő bármely kérdésben. Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a
tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.
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9./ Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat az Egyesületnek
megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása, és a közgyűlés
által meghatározott feladatok végrehajtása érdekében.
10./ A tagok által fizetendő tagdíj mértéke évente 1.000,- azaz Egyezer forint. A tagdíjat minden év
december 31. napjáig kell megfizetni az Egyesület pénztárosa részére. Az a tag, aki a tagdíjat ismételt
felszólítás ellenére sem fizeti meg, közgyűlési határozattal az Egyesület tagjainak sorából kizárható.
IV. fejezet
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
1. cím
A KÖZGYŰLÉS

11./ Az Egyesület legfőbb irányító szerve a közgyűlés, amely az Egyesület tagjaiból áll. A közgyűlést az
elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a
meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább hét nap időköznek kell lennie.
12./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1.)
az alapszabály megállapítása és módosítása;
2.)
az elnökség, a tisztségviselők és a felügyelő bizottság tagjainak a megválasztása;
3.)
az elnökség éves beszámolójának elfogadása;
4.)
az évi költségvetés és az éves tagdíj meghatározása;
5.)
a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;
6.)
országgyűlési vagy önkormányzati képviselőjelölt állítása;
7.)
tagok kizárása;
8.)
az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása.
13./ A közgyűlés ülésezési rendje:
Az Egyesület évente legalább egyszer köteles rendes közgyűlést tartani. Rendkívüli közgyűlést kell tartani
abban az esetben, ha a közgyűlés összehívását a tagság egyharmada az ok és a cél megjelölésével igényli,
továbbá ha a tisztségviselők bármelyike szükségesnek tartja. A közgyűlés határozatképes, ha a közgyűlésen
az egyesületi tagság több mint fele jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt
megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül
határozatképesnek minősül.
Határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés lehetőségéről már az eredeti meghívóban tájékoztatni
kell a tagokat, figyelmeztetve őket arra, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő
kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlésre valamennyi
tagot meg kell hívni az általános szabályok szerint, az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt –
közgyűlés időpontját követő harminc napon belüli időpontra.
A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlés a tisztségviselőket
nyílt szavazással választja meg.
Minősített többség, a jelenlévő tagok kétharmadának szavazata szükséges az alapszabály megállapításához
és módosításához; az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesítésének, illetve feloszlásának
kimondásához; a tisztségviselők megválasztásához.
A közgyűlést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén helyettese vezeti le. A közgyűlés üléseiről és
határozatairól jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, és a közgyűlés által erre kijelölt két
hitelesítő tag írja alá.
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14./ A közgyűlés döntéseinek közlési módja :
Az Egyesület elnöke a közgyűlés által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan
jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt érinthet, a döntés meghozatalától
számított tíz napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva, az érintettnek is megküldi.
2. cím
ELNÖKSÉG

15./ Az Egyesület vezető szerve az Elnökség. Az Elnökség tagjait a közgyűlés választja meg. Az Elnökség
létszáma öt fő. Az Elnökség tagjai közé tartozik az Egyesület közgyűlés által megválasztott elnöke,
elnökhelyettese, titkára, pénztárosa és egy elnökségi tag. A közgyűlés az Elnökség tagjait első
alkalommal egy évre választja.
16./ Az elnökség gondoskodik az Egyesület folyamatos működéséről. A közgyűlések közötti időben az
elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe.
Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni. Az elnökség
jogosult a szervezetet terhelő kötelezettségek - és illető jogok vállalásáról – beszámolási kötelezettség
mellett - dönteni.
Az elnökség döntésköre és feladata különösen :
a) az Egyesület folyamatos működési feltételeinek biztosítása,
b) a közgyűlés előkészítése és összehívása, a napirendek meghatározása;
c) az éves költségvetés tervezetének és mérlegének összeállítása;
d) a tagok felvétele;
e) a tagnyilvántartás vezetése;
f) a közgyűlés és az elnökség határozatainak nyilvántartása;
g) az Egyesület céljait szolgáló rendezvények, fórumok szervezése;
h) az Egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének irányítása;
i) döntés az Egyesület vagyonának befektetéséről, vállalkozási részvételről;
j) saját ügyrend meghatározása.

17./ Az Elnökség ülésezésének rendje :
Az Elnökség szükséghez képest, de évente legalább négyszer tart ülést, amelyet az Elnök hív össze. Az
Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az
ülés napja között legalább hét nap időköznek kell lennie. Az Elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen
legalább három elnökségi tag jelen van.
Az elnökség a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az
Elnök szavazata dönt.
Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az elnökségi tagokon kívül kizárólag a meghívottak vehetnek
részt.
18./ Az Elnökség határozatainak nyilvántartási módja:
Az Elnökség üléseiről és határozatairól jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet az Elnökség minden tagja
aláírja.
3. cím
VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK

19./ Az Egyesület egy évre elnököt, elnökhelyettest, titkárt, pénztárost és egy elnökségi tagot választ.
A vezető tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott
gondossággal, az Egyesült érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az
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alapszabály, a közgyűlés által hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével az Egyesületnek
okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek.
A társadalmi szervezetet bíróságok, hatóságok, harmadik személyek előtt az Egyesület mindenkori elnöke,
akadályoztatása esetén az elnökhelyettese képviseli. Az Elnök a személyében önállóan jogosult az
Egyesület képviseletére.
20./ Az Egyesület elnökének feladatai:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

képviseli az Egyesületet a kívülállókkal szemben;
dönt a közgyűlési és az elnökségi ülések időpontjáról, összehívja az elnökségi ülést,
vezeti a közgyűlés és az Elnökség üléseit, aláírja az ülésekről készült jegyzőkönyvet;
javaslatot tesz a támogatások egyesületi célok közötti felosztására;
a tagok részére az irat betekintési lehetőség biztosítása, illetve azokról felvilágosítás adása;
az önkormányzati fórumokon ellátja az Egyesült érdekképviseletét.

21./ Az Egyesület elnökhelyettese az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörrel helyettesíti az elnököt,
emellett ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a közgyűlés, az elnökség, vagy az elnök megbízza.
22./ Az Egyesület titkárának a feladatai:
1.)
2.)
3.)
4.)

előkészíti a közgyűlés és az elnökség üléseit;
gondoskodik az Egyesület pénzügyi beszámolóinak előkészítéséről;
kezeli a szervezet iratait;
szervezi a sajtó-, és reklámkapcsolatokat.

23./ Az Egyesület pénztárosa ellátja a tagdíjbefizetéssel kapcsolatos pénzügyi teendőket.
24./ Az Egyesület tisztségviselői az indokolt költségeiket elszámolhatják, illetve azok megtérítésére igényt
tarthatnak, tevékenységüket egyébként ellenszolgáltatás nélkül végzik.
25./ A vezető tisztségviselői megbízás megszűnik: a megbízás időtartamának lejártával, a tisztségviselő
halálával, a tisztségviselő visszahívásával, illetve a megbízásról való lemondással.
A megbízásról való lemondást a tisztségviselő köteles 30 nappal korábban írásban közölni az Elnökség
tagjaival. A lemondást nem kell megindokolni.
Visszahívásra a közgyűlés jogosult. A visszahívásra vonatkozó indítványt az Egyesület bármely tagja
indokolt írásbeli javaslattal előterjesztheti. A vezető tisztségviselő visszahívása abban az esetben
kezdeményezhető, ha a vezető tisztségviselő az Alapszabályban foglalt rendelkezésekkel, vagy az Egyesület
célkitűzéseivel ellentétes, azzal össze nem egyeztethető magatartást folytat, illetve ha a vezetői tisztség
betöltésére erkölcsi, vagy egyéb okból méltatlanná válik. A visszahívásról a közgyűlés a választás szabályai
szerint – nyílt szavazással, minősített szótöbbséggel – dönt, amelyről az érintettet a határozat írásos
kivonatával tájékoztatni kell. Az érintett tag vezető tisztségviselői megbízása a visszahívásról rendelkező
közgyűlési határozat meghozatalával egyidejűleg megszűnik. A közgyűlés határozatát a vezető
tisztségviselő a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.
V. fejezet
AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA
26./ Az Egyesület bevételei:
1.) az alapítóktól, tagoktól, vagy más adományozóktól a céljára vagy működési költségei fedezésére kapott
támogatás, illetve adomány;
2.) Az Egyesület célszerinti tevékenysége folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
3.) az Egyesület tagjai által befizetett tagdíj;
4.) a vállalkozási tevékenység bevétele;
5.) az Egyesület által szervezett rendezvények, programok alkalmával befolyt bevételek.
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27./ Az Egyesület bevételeinek, vagyonának kezelése és felhasználása:
Az Egyesület céljainak elérésére az Egyesület vagyona, bevételei szolgálnak. Az Egyesület vagyonából kell
fedezni az Egyesület működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokat is. Az Egyesületi tagok az
Egyesület részére befizetett összegeiket és egyéb vagyoni hozzájárulásaikat nem követelhetik vissza.
Az egyesületi vagyon rendeltetésszerű, a tagok szándéka szerinti és az Egyesület céljával összhangban lévő
felhasználásáról az Elnökség gondoskodik. Az Egyesület pénzeszközeit önálló bankszámlán kell kezelni.
Az Egyesület bankszámláján lévő vagyonról való rendelkezéshez, pénzügyi kötelezettség teljesítéséhez az
Elnök (akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes) és egy elnökségi tag együttes aláírása, valamint az
Egyesület bélyegzőlenyomata szükséges.
28./ Az Egyesület vállalkozási tevékenysége:
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve
folytat.
29./ Nyilvántartási szabályok:
Az Egyesület vagyonát a hatályos pénzügyi jogszabályok alapján kell nyilvántartani, illetve bizonylatolni.
Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és
ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
30./ Az Egyesület beszámolója:
Az Egyesület elnöke évente beszámol az Egyesület tagjainak az Elnökség tevékenységéről. Az Elnökség az
éves beszámolót írásban terjeszti a közgyűlés elé. A közgyűlés az éves beszámoló jóváhagyásáról egyszerű
szótöbbséggel határoz.
31./ A társadalmi szervezet a tartozásaiért a saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az
Egyesület tartozásaiért nem felelnek.
32./ Az Egyesület megszűnése esetén, a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon sorsáról az
Egyesület megszűnését kimondó közgyűlés határoz.
VI. fejezet
AZ EGYESÜLET IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE
33./ Az Alapító tagok az Egyesületet határozatlan időre hozzák létre. Az Egyesület akkor szűnik meg, ha a
feloszlását, vagy más egyesülettel való egyesülését a közgyűlés kimondja, vagy ha az arra jogosult szerv
feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.
VII. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
34./ Az Alapszabályban nem szabályozott feltételek tekintetében a Polgári törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvénynek az egyesületre vonatkozó rendelkezései, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény
rendelkezései, és az egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározottak, valamint a később meghozandó
közgyűlési határozatok az irányadóak.
Az Együtt Fenyvesért Egyesület Elnöke az Egyesület 2003. június 10. napján megtartott alakuló közgyűlésén 1-3/2002 (IX.20.)
szám alatt közgyűlési határozatok alapján az Alapszabályt elolvasás és értelmezés után, mint az egyesületi tagok akaratával mindenben
megegyezőt, az Egyesület képviseletében jóváhagyólag írta alá.
Kelt: Balatonfenyvesen, 2006. december 16. napján.
Vargáné Vlasics Erika
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