Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület
Alapszabály
A Nagycenk Fejl déséért -Közhasznú Egyesület közgy lése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény, illet leg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvér l szóló 1959. évi IV. törvény 61. és
következ §-ai alapján, a közhasznú szervezetekr l szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is
figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:
1. §
Az Egyesület neve, székhelye és jogállása
(1) Az Egyesület neve: Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület
(2) Az Egyesület székhelye: 9485 Nagycenk Gyár u. 31.
(3) Az Egyesület

ködési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet
2. §
Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége
(1) Az Egyesület célja:
Nagycenk és környezete fenntartható fejl désének megteremtése, a helyi hivatalos szervek, a
kulturális intézmények, a társadalmi szervezetek és a magánszemélyek összefogásával.
(2) Az Egyesület a közhasznú szervezetekr l szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt
közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
- Kulturális tevékenység (1)
-

sport tevékenység (2),
szabadid s és hobbitevékenység (3),
oktatási tevékenység (4)
egészségügyi tevékenység (5),
szociális tevékenység (7),
környezetvédelmi tevékenység (9)
településfejlesztési tevékenység (10),
nemzetközi tevékenység (12),
egyéb: hátrányos helyzet csoportok társadalmi esélyegyenl ségének el segítése (15)

(3) Az Egyesület m ködésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát az egyesület irodájának
hirdet tábláján való közzététel útján biztosítja.
(4) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a
közhasznú szolgáltatásaiból.
(5) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem
osztja fel, azt a létesít okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
(6) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
(7) Az Egyesületnek, mint közhasznú szervezetnek, m ködése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés
nélkül igénybe veheti.
3. §
Az Egyesület tagjai
(1) Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt
egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kér nek
kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesít okiratát ismeri és az
Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelez nek
fogadja el.

(2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének
kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszer szótöbbségi határozattal - 2 f jelenléte alkalmával
egyhangú határozattal - dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelemnek az Elnökség által történ
elfogadásával jön létre.
(3) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.
(4) Az egyesületi tagság megsz nik:
– a természetes személy tag halálával, illet leg a nem természetes személy tag jogutód nélküli
megsz nésével,
– a kilépés írásbeli bejelentésével (Nem köthet a tagsági jogviszony megsz nése ahhoz, hogy a
kilépési nyilatkozatot az arra illetékes szerv - az Elnökség - elfogadja, ugyanis ez az egyesülési jog
megsértését jelentené.),
– kizárással,
– ha az Egyesület megsz nik.
(5) Kilépési szándékát a tag köteles írásban bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére
történt bejelentéssel egyez id pontban hatályos.
(6) A Közgy lés min sített többségi határozattal, a jelenlév , szavazati joggal rendelkez tagok legalább
háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületb l kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi
tagságból ered kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha a három hónapnál
régebben lejárt esedékesség tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, (Automatikusan nem sz nhet meg
a tag tagsági jogviszonya pusztán azért, mert késlekedett a tagdíj befizetésével, hanem a kizárásáról külön
dönteni kell.), illet leg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem
egyeztethet magatartást tanúsít.
(7) A 3.§. (6) bekezdéseiben megjelölt eljárásban csak azt követ en hozható meg a kizárásról szóló
határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehet séget biztosítottak
védekezésének el terjesztésére és az enyhít vagy ment körülmények ismertetésére.
4. §
Tagsági jogok és kötelezettségek
(1) Az Egyesület tagja jogosult:
– részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,
– a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képvisel je útján a
közgy lésen a többi taggal egyenl szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni,
határozati javaslatot tenni és szavazni,
– a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig
törvényes képvisel ik útján választhatnak és választhatók az Egyesület vezet tisztségvisel inek.
(2) Az Egyesület tagja köteles:
– az Egyesület alapszabályát és bels szabályzatait, valamint az Egyesület szervei által hozott
határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani,
– az Egyesület közgy lésének a tagokra nézve kötelez határozatok szerint eljárni,
– a közgy lés által évente meghatározott mérték tagdíjat határid ben megfizetni.
(3) A nem természetes személy tag törvényes képvisel je útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és
kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti
képviseletnek nincs helye.
(4) Az Egyesület valamennyi tagja egyenl jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.
5. §
Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok
(1) Az Egyesület legf bb szerve a Közgy lés (6. §), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéz i és
képviseleti teend it, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéz képvisel szerve, az
Elnökség (7. §) irányítja és látja el. Az Egyesület vezet tisztségvisel i: az elnökségi tagok és az Elnök.
(2) Az Egyesület ügyintéz szervének tagja, illet leg az Egyesület képvisel je olyan magyar állampolgár,
Magyarországon letelepedett, illet leg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkez nem magyar
állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.

(3) Az Egyesület vezet szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy
felel sség alól mentesül, vagy bármilyen más el nyben részesül, illetve a megkötend jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem min sül el nynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesít okiratnak megfelel cél szerinti juttatás.
(4) A közhasznú szervezet megsz ntét követ két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezet
tisztségvisel je az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megsz ntét megel
két
évben legalább egy évig – vezet tisztséget, amely az adózás rendjér l szóló törvény szerinti köztartozását
nem egyenlítette ki.
(5) A vezet tisztségvisel , illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet el zetesen tájékoztatni
arról, hogy ilyen tisztséget egyidej leg más közhasznú szervezetnél is betölt.

6. §
A Közgy lés
(1) Az Egyesület legf bb szerve a Közgy lés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az
Elnökség egyszer szótöbbséggel - 2 f jelenléte estén egyhangú döntéssel - hozott határozata alapján a
Közgy lést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább
1/3-a írásban kéri.
(2) A közgy lés hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály megállapítása, módosítása,
b) az éves költségvetés meghatározása,
c) az Elnök éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása,
d) az Egyesület más egyesülettel történ egyesülésének, feloszlásának kimondása,
e) az Egyesület tagjainak sorából történ kizárás,
f) az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása,
(3) A közgy lést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag el zetes írásbeli értesítésével. A meghívót
a tagoknak a tervezett id pontot megel en legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi
pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgy lés helyének és
dátumának pontos megjelölésével. A közgy lés nyilvános.
(4) A közgy lés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy f jelen van. A
határozatképtelenség miatt megismételt közgy lés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok
tekintetében a jelenlév k számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás
jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.
(5) A közgy lés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlév , szavazati joggal rendelkez tagok
egyszer szótöbbségével hozza, kivéve az a) és f) pontot, ahol a jelenlév , szavazati joggal rendelkez
tagok min sített többségének (legalább háromnegyedének) igenl szavazata szükséges. Tagkizárásra
vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.
(6) A közgy lés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát az
általános szabályok szerint, azaz a jelenlév , szavazati joggal rendelkez tagok egyszer szótöbbségével
hozza.
(7) A levezet elnök személyének megválasztásáról a Közgy lés az ülés megkezdésekor a jelenlév ,
szavazati joggal rendelkez tagok egyszer szótöbbségével határoz.
(8) A közgy lés az (e) és f) pontok) kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések
tekintetében pedig titkos szavazással hozza.
(9) Szavazategyenl ség esetén nyílt szavazáskor a Közgy lés levezet elnökének szavazata dönt, titkos
szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
(10) A közgy lési határozatot az érintettekkel igazolható módon, személyesen közölni kell. Az Elnök
köteles a Közgy lés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok
Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgy lés döntésének tartalma, id pontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenz k számaránya és személye megállapítható. A Közgy lés által
meghozott határozatokat az Egyesület nyilvánosságra hozza az egyesület irodájának hirdet tábláján.

7. §
Az Elnökség
(1) Az Egyesület vezet szerve a háromtagú – Elnök-b l, Elnökhelyettes-b l és Titkár-ból álló Elnökség,
amelynek tagjait a Közgy lés min sített (három-negyedes) többséggel, 5 év id tartamra választja. Az
Egyesületet az Elnök és az Elnökhelyettes önállóan képviselik, kivétel: az Egyesület bankszámlája feletti
rendelkezés, amelyre az Elnök és az Elnökhelyettes együttesen jogosult.
(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése
határozatképes, ha azon 2 elnökségi tag jelen van. Az ülések nyilvánosak.
(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel - 2 f jelenléte esetében egyhangú
határozattal - hozza meg. A határozatot az érintettel személyesen - igazolható módon közölni kell.
(4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag el zetes írásbeli értesítésével. A
meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett id pontot megel en legalább nyolc naptári nappal meg kell
küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja
meg.
(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetend éves tagdíj kivételével,
b) az Egyesület tagjaira kötelez határozatok meghozatala,
c) az ügyrend elfogadása,
e) tagfelvétel jóváhagyása,
f) az Elnök utasítása a közgy lés összehívására,
g) az Egyesület m ködésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a
közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgy lési határozatokba való betekintés biztosítása
az érdekl k részére az Egyesület irodájában,
h) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgy lés elé
terjesztése,
i) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgy lés kizárólagos hatáskörébe.
(6) Az elnökségi tagság megsz nik a tag halálával, vagy lemondásával, amely esetekben a Közgy lés új
elnökségi tagot választ. Az id közben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lév
elnökségi tagok mandátumával egyez id pontig szól.
(7) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A
Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma,
id pontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenz k számaránya és személye megállapítható. Az
Elnökség által meghozott határozatokat az Egyesület nyilvánosságra hozza az egyesület irodájának
hirdet tábláján.
8. §
Az Elnök
(1) Az Elnök a Közgy lés által min sített szótöbbséggel, titkos szavazással, 5 év id tartamra választott
vezet tisztségvisel , aki az Egyesület szervezetének képviseletére önállóan jogosult vezet je.
(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:
– az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
– a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
– az elnökségi ülések el készítése és levezetése,
– az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illet leg bíróság el tt,
– az Egyesület közgy lésér l és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyb l a
vezet szerv döntésének tartalma, id pontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenz k
számaránya és személye megállapítható,
– éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgy lés elé terjesztése,
– biztosítani az iratokba való betekintést az Egyesület irodájában,
9. §
Az Elnökhelyettes
(1) Az Elnökhelyettes a Közgy lés által min sített szótöbbséggel, titkos szavazással, 5 év id tartamra
választott vezet tisztségvisel , aki az Egyesület szervezetének képviseletére - ugyan úgy, mint az Elnök önállóan jogosult vezet je.

(2) Az Elnökhelyettes hatásköre és feladatai:
– a közgy lés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
– az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben, a hatóságok, illet leg bíróság el tt,
– a Közgy lés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóinak
nyilvánosságra hozatala az egyesület irodájának hirdet tábláján.
10. §
A Titkár
(1) A Titkár a Közgy lés által min sített szótöbbséggel, titkos szavazással, 5 év id tartamra választott
vezet tisztségvisel , aki az Egyesület vezet i munkájában vesz részt.
(2) A Titkár hatásköre és feladatai:
- az Egyesület tagjaira kötelez határozatok el készítése,
- az Elnök utasításának megfelel en a közgy lés összehívásának el készítése,
- a közhasznúsági jelentés tervezetének el készítése.
- döntések el készítése minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgy lés kizárólagos
hatáskörébe.
11. §.
A Felügyel Bizottság
Az Egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg, ezért az 1997.
évi CLVI. törvényben megjelölt felügyel szerv létrehozása nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel az
ötmillió forintot meghaladja, a Közgy lés gondoskodik az alapszabály megfelel módosításáról és
felügyel szerv megválasztásáról.
12. §
Az Egyesület m ködése és gazdálkodása
(1) Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételr l szóló határozat
joger re emelkedése napján kezdheti meg.
(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekb l és esetleges egyéb jövedelmekb l
gazdálkodik.
(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetend tagdíj
kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseir l az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet.
A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott
tevékenységére fordítja.
(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége
nincsen. (Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet kíván végezni, úgy az erre hatáskörrel
rendelkez szerve köteles befektetési szabályzatot készíteni.)
(7) Az Egyesület az államháztartás alrendszereit l - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli
szerz dés alapján részesülhet támogatásban. A szerz désben meg kell határozni a támogatással való
elszámolás feltételeit és módját. Az Egyesület - mint közhasznú szervezet - által nyújtott cél szerinti
juttatások bárki által megismerhet k.
(8) Az Egyesület a felel s személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehet szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesít okiratnak megfelel juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban
nem részesítheti.
(9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesít értékpapírt nem bocsáthat ki.
(10) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztet mérték hitelt
nem vehet fel; az államháztartás alrendszereit l kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére
nem használhatja fel.

(11) Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. törvény 18-20.
§-ai az irányadók.
(12) Az Egyesületet a tagok els dlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület
gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését el segítend és
közhasznú tevékenységét nem veszélyeztet módon folytathat.
(13) Az Egyesület m ködése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.
13. §
Az Egyesület képviselete
(1) Az Egyesületet az Elnök és az Elnökhelyettes önállóan képviselik, a (2) pontban foglalt kivétellel.
(2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és az Elnökhelyettes együttesen jogosult rendelkezni.

14. §
Az Egyesület megsz nése
(1) Az Egyesület megsz nik, ha a Közgy lés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését
kimondja.
(2) Megsz nik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illet leg megsz nését
megállapítja.
(3) Az Egyesület megsz nése esetén vagyonát els dlegesen a hitelez k kielégítésére kell fordítani. A
hitelez k kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgy lés dönt.
(4) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megsz nésekor köteles esedékes köztartozásait
rendezni, illet leg közszolgáltatás ellátására irányuló szerz déséb l ered kötelezettségeit id arányosan
teljesíteni.
15. §
Záró rendelkezések

(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvény-könyvér l szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény, valamint a közhasznú szervezetekr l szóló 1997. évi CLVI. törvény, illet leg a
további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelel en irányadók.
(2) Az Egyesület jelen Alapszabályát a tagok - 10 f - a 2010. március 26. napján tartott
Közgy lésén egyhangú határozattal jóváhagyta.
(3) Az Egyesület Alapszabályát a Gy r-Moson-Sopron Megyei Bíróságnak az Elnök az
Alapszabályban meghatározott 5 év id tartam lejártával megválasztott új Elnökség tagjainak
nyilvántartásba vétele iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

Nagycenk, 2010. március 26.

