PILISCSABA – GARANCSTETŐ ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLET
A PILISCSABA – GARANCSTETŐ ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA
A PILISCSABA – GARANCSTETŐ ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLET (a továbbiakban: Egyesület) közgyűlése a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján a mai
napon a jogi személyiségű egyesület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát az alábbi
tartalommal fogadta el:
I.

Az Egyesület alapadatai

1.

Neve:

Piliscsaba – Garancstető
Érdekvédelmi Egyesület

2.

Székhelye:

2081 Piliscsaba, Római u. 21.

3.

Működési területe:

Magyarország

3.1. Az Egyesület a jelen Alapszabály 4. ponjában meghatározott célja megvalósítása érdekében – különösen – az
alábbi tevékenységeket végzi:
-

-

-

3.2.

természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem a helyi környezet- és természetvédelem,
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás körében (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bek. 11. pontja),
a helyi közutak és tartozékainak kialakításához, fenntartásához kapcsolódó tevékenység a
településüzemeltetés körében (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bek.2. pontja),
közösségi terület (közparkok és egyéb közterületek) fenntartásával és tisztántartásával kapcsolatos
tevékenység a településüzemeltetés és a közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal
kapcsolatos feladatok ellátása körében (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bek.2. pontja, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 21. §)
A társaság tevékenységi köre - a társasági célok elérése érdekében és a TEÁOR’08 szerint - az
alábbi tevékenységeket foglalja magában:
Fő tevékenységi köre /TEÁOR’08/:
94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

3.3

Egyéb rendelkezések:
a) Az Egyesület által végzett szolgáltatásokból a tagokon kívül más is részesedhet.
b) Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult.
c) Az Egyesület a vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel
tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
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4.

d) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
e) Az egyesület tanácsadó testületet hozhat létre. A tanácsadó testület a társaság
véleményező, tanácskozó, konzultatív szerve, melynek célja a társaság működése
szakmai megalapozottságának biztosítása, döntéseinek társadalmi és szakmai közösségi
hátterének megalapozása.
Az Egyesület célja:

4.1. Piliscsaba – Garancstető tájegység lakóinak érdekképviselete, a lakókörnyezet (utak, játszóterek, stb.)
megépítésének, fenntartásának megoldása. A terület bemutatása, megismertetése a turisztika iránt
érdeklődők számára.
4.2. Kapcsolattartás és érdekérvényesítés az illetékes Önkormányzat, a beruházók és a közüzemi szolgáltatók
felé.
4.3. Az egyesületi tagok érdekképviselete és érdekvédelme.
4.4. Szakmai anyagok, tanulmányok elkészíttetése a lakókörnyezet komfortosítása érdekében
4.5. Kapcsolattartás hasonló célok megvalósítását kitűző más tájegységen létrejött Egyesületekkel.
4.6. A lakókörnyezet tájékoztatása és támogatásának megszervezése a lakókörnyezet jobbítása iránt.
II.

Az Egyesület tagsága:

5.1

Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy vagy jogi személy , aki Piliscsaba –
Garancstető területén tulajdonnal rendelkezik és/vagy életvitelszerűen ott lakik vagy bármilyen más
okból érdekelt a terület fejlesztésében, és aki/amely elfogadja az Egyesület céljait, alapszabályát, fizeti
a tagdíjat, és akit/amelyet az Egyesület tagnak elfogad. A rendes tag jogait személyesen vagy – jogi
személy esetében – képviselője útján gyakorolja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell
tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait,
szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az egyesületi
tagság a belépési kérelemnek az Elnökség általi elfogadásával keletkezik. Az Elnökség a belépési
kérelemről a soron következő, de legkésőbb a belépési kérelem beérkezésétől számított 90 napon belül
megtartott ülésén határoz.
Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan jogi és természetes személy, aki az Egyesület céljait,
alapszabályát elfogadja, és tevékenységét erkölcsileg és anyagilag támogatni akarja. A pártoló tagsági
jogviszonyt – az Elnökség döntése alapján – az Egyesület, valamint a pártoló tag közötti együttműködési
megállapodás hozza létre, amely szólhat meghatározott vagy határozatlan időre egyaránt. A pártoló
tagsági jogviszony az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. A pártoló tag az
együttműködési megállapodásban foglaltak szerint köteles a vagyoni hozzájárulását teljesíteni.

5.2.

5.3.

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az Egyesület céljait
tevékenységén keresztül támogatni kívánja, és e vonatkozásban kiemelkedő szakmai múlttal
rendelkezik. A tiszteletbeli tagot a Közgyűlés választja meg e tagságra.

5.4.

Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt és vezető
tisztségviselővé nem választhatók
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5.5.
5.6.

5.7.

A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel,
csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra, illetve pártoló tagokra vonatkozó
eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a "tiszteletbeli tag vagy pártoló tag" kifejezést.
Az Egyesület tagja jogosult:
– részt venni az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések
megvitatását,
– a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a
közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni,
határozati és egyéb javaslatot tenni és szavazni
– a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig
törvényes képviselőik útján választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit.
Az Egyesület tagja köteles:
– az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott
határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani az
Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,
az Elnökség által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni. Az Egyesület tagja
nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét
– A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és
kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja,
meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.
– Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő
jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

5.8

A tagdíj naptári évre esedékes. A tagdíjat a tagok legkésőbb a tárgyév május 31.-ig készpénzben vagy az
Egyesület bankszámlaszámára való átutalás útján kötelesek megfizetni. A tagdíj mértéke 2016. évben
8000 Ft/év, azaz nyolcezer forint egy naptári évre. A tagdíj mértékét a további évekre vonatkozóan az
Elnökség határozza meg.
5.9 Kapcsolattartás az Egyesület és a tagok között
A tag írásban az Elnökség részére az Egyesület, illetve az Elnökség és a tag közötti kapcsolattartás céljára
megadhatja elektronikus elérhetőségét (e-mail címét) és hozzájárulhat ahhoz, hogy az Egyesület az email címét az itt meghatározottak szerint kapcsolattartás céljára használja. Ez esetben az adott tag
tekintetében az adott tag és az Egyesület, illetve az Elnökség közötti írásbeli közlésnek minősül minden
olyan elektronikus üzenet, amelyet az Egyesület e-mail címéről az adott tag e-mail címére és amelyet az
adott tag e-mail címéről az Egyesület e-mail címére küldenek mindaddig, amíg a tag az e-mail címének
az itt meghatározottak szerint történő használatához való hozzájárulását írásban visszavonja. Az e-mail
útján történő kapcsolattartás esetén – ellenkező bizonyítás hiányában – az elektronikus üzenetet az
elküldés napján a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.
Az Egyesület e-mail címe: garancsteto@garancsteto.hu
5.10.

Az egyesületi tagság megszűnik:
– a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli
megszűnésével,
– két éves tagdíj elmaradás esetén, annak az esedékességtől számított 60 napon belül,
– a kilépés írásbeli bejelentésével
– kizárással,
– a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával,
– ha az Egyesület megszűnik.
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Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történő
bejelentéssel egyező időpontban hatályos.
5.11

A Közgyűlés az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki jogszabályt, az Egyesület alapszabályát vagy
közgyűlési, elnökségi határozatát ismételten vagy súlyosan sértő, vagy az Egyesület céljával
összeegyeztethetetlen magatartást tanúsít. Kizárási oknak minősül; különösen, ha a tag a három
hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli, a jogkövetkezményekre történő
figyelmeztetéssel ellátott felszólításra, az írásbeli felszólításban megjelölt, a felszólítás kézhezvételétől
számított 15 napos póthatáridőn belül sem teljesíti.
A kizárásra vonatkozó eljárás megindítását bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv, illetve
tisztségviselő az Elnökségnél írásban indokolás előadásával kezdeményezheti. Az Elnökség tagjai a
kezdeményezést az Elnökségi ülés jegyzőkönyvébe is mondhatják. Az Elnökség a kezdeményezés
beérkezését követően nyomban vagy a soron következő, de legkésőbb a kezdeményezés beérkezésétől
számított 15 napon belül megtartott ülésén dönt a kizárásra vonatkozó eljárás előkészítésének
elrendeléséről. Az Elnökség szükség szerint határozhat jogi vagy más szakértő bevonásáról.
Az előkészítés során az Elnökség – Elnökségi ülés keretében – személyesen meghallgatja a kizárási
eljárással érintett tagot, szükség esetén további személyeket hallgat meg, írásbeli nyilatkozattételre hív
fel, okiratokat szerez be, megteszi az egyéb szükséges intézkedéseket a tényállás tisztázása érdekében.
Az előkészítő eljárás elrendelését követő 30 napon belül megtartott ülésén az Elnökség indokolással
ellátott közgyűlési határozati javaslatot fogad el és határoz a közgyűlés 30 napon belüli időpontra
történő összehívásáról. Az Elnökség által elfogadott tartalmú közgyűlési határozati javaslat a közgyűlési
meghívó mellékletét képezi.
A közgyűlés lefolytatja a kizárási eljárást, amelynek során
-

az Elnökség beszámol a lefolytatott előkészítő eljárásról és ismerteti a közgyűlési határozati
javaslatot,
a Közgyűlés a határozati javaslatot megtárgyalja,
a kizárási eljárással érintett tag a Közgyűlés előtt is előadhatja védekezését.

Az érintett tag kizárásához a Közgyűlésnek a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább
háromnegyedes szótöbbségével meghozott határozata szükséges. A kizárásról szóló határozattal
szemben fellebbezésnek nincs helye, annak csak bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.
Azon tag tekintetében, akivel szemben a tagdíjfizetési kötelezettség nem teljesítésében megnyilvánuló
kizárási ok legalább 12 (tizenkettő) havi tagdíjtartozás vonatkozásában áll fenn, egyszerűsített kizárási
eljárás folytatható le. Ebben az esetben az eredménytelen írásbeli felszólítást követően, további
előkészítés nélkül, a kizárásról az Elnökség dönt az Elnökségi ülésen megjelent elnökségi tagok 3/4-es
szótöbbségével meghozott határozatával. Az egyszerűsített kizárási eljárásban meghozott elnökségi
határozattal szemben a kizárással érintett tag az írásbeli közléstől számított 15 napon belül a
Közgyűlésnél fellebbezéssel élhet. A fellebbezés elbírálásáról a Közgyűlés a soron következő, de
legkésőbb a fellebbezés beérkezésétől számított 90 napon belül megtartott ülésén háromnegyedes
szótöbbséggel meghozott határozattal dönt. A kizárási eljárással érintett tag a Közgyűlés előtt is
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előadhatja védekezését. A fellebbezést elbíráló határozattal szemben további fellebbezésnek helye
nincsen, annak csak bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.
A tag kizárását kimondó, illetve a fellebbezést elbíráló határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell
ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás, illetve a fellebbezési határozat alapjául szolgáló
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró, illetve a
fellebbezést elbíráló határozatot az érintett taggal írásban a határozat meghozatalától számított 8
napon belül közölni kell.
A kizárási eljárás előkészítése és lefolytatása során az érintett tag jogi képviselőt igénybe vehet.
Az olyan, jogszabályt, alapszabályt vagy egyesületi határozatot sértő tagi magatartás esetére, amely
nem minősül kizárási oknak, a jelen Alapszabály jogkövetkezményt megállapítását mellőzi.
A tiszteletbeli tag tagsági jogviszonyának megszűnésére a rendes tagi jogviszony megszűnésére – a
tiszteletbeli tagi cím megvonása tekintetében a kizárásra – vonatkozó szabályok megfelelően irányadók
azzal, hogy felmondásnak nincsen helye.
Az Egyesület a tagsági jogviszonyt harminc napos határidővel írásban felmondhatja abban az esetben,
ha a tagsági jogviszony létesítésének alábbi feltételei közül már egyik sem áll fenn:
- a tag Piliscsaba – Garancstető területén tulajdonnal rendelkezik,
- életvitelszerűen ott lakik,
- bármilyen más egyéb okból érdekelt a terület fejlesztésében.
A felmondásról az Elnökség dönt.
III.

Az Egyesület szervezete

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyvezetését Egyesület
ügyvezető szerve, az Elnökség irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai.
6.1.

A közgyűlés
Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni a hely,
az időpont és a napirendi pontok közlésével, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve
az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései
szerint készített beszámolót. A közgyűlés ülései nem nyilvánosak, azokon a tagokon és az Elnökség
tagjain kívül a Közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az Alapszabály vagy a Közgyűlés
határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. Az Elnök az Elnökség
egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni,
továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban kéri.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a)

az Alapszabály megállapítása, módosítása,
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b) az éves költségvetés meghatározása,
c) az Elnök éves beszámolójának elfogadása,
d) az Egyesület jogutóddal vagy jogutód nélkül történő megszűnésének (így különösen más
egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának) kimondása,
e) döntés az Egyesület tagjainak sorából történő kizárásról, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím
visszavonásáról, kivéve az egyszerűsített kizárási eljárást, amely esetében a Közgyűlés
hatásköre a fellebbezés elbírálása,
f) az Elnök és a további elnökségi tagok megválasztása,
g) az Elnök és a további elnökségi tagok visszahívása,
h) a jelen Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában minden olyan kérdésben való döntés,
amelyben való határozathozatalt jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal,
i) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,
j) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok
vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
k) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
l) a végelszámoló kijelölése.
A közgyűlést az Elnökség határozata alapján az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes
írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári
nappal meg kell küldeni, az Egyesület nevének és székhelyének, a közgyűlés helyének és időpontjának,
a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt
közgyűlés helyének és dátumának, időpontjának pontos megjelölésével. A napirendet a meghívóban
olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben
álláspontjukat kialakíthassák.
A közgyűlés az ülését az Egyesület székhelyén vagy Piliscsaba közigazgatási területén található más, az
Elnökség által meghatározott helyiségben, helyen tartja.
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra
jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag
valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az
eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül
határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a
meghívóban kifejezetten felhívták.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az
Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének
tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem
dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően
külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
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Szavazásra jogosult az a tag, aki/amely a közgyűlés megkezdésének időpontjában a tagnyilvántartásban
szerepel.
A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok
egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), d, e) és g) pontot, ahol a közgyűlés a szavazatok
háromnegyedes többségével határoz. Ezen pontok esetében a jelenlévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges, kivéve a következőket:
az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez
a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges.
Kizárás a határozathozatalból: A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akit a határozat
kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta előnyben részesít, akivel
a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, akinek olyan
hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja, aki a döntésben érdekelt más
szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll vagy aki egyébként érdekelt a döntésben.
A közgyűlés az éves beszámolóról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő,
szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
A közgyűlést a levezető elnök vezeti, akinek a megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor, a
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével nyílt szavazással határoz.
Ugyancsak egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással határoz a közgyűlés a két szavazatszámláló, a
jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő, a közgyűlésen jelenlévő tag személyéről.
A közgyűlés a személyi döntések (e), f) és g) pontok) kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi
döntések tekintetében (e), f) és g) pontok) pedig titkos szavazással hozza.
A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök szóban
kihirdeti.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a közgyűlés, helyét és
idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással a megjelenteket és a szavazásra jogosultak számát. A
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a napirendet, az egyes napirendi pontok kapcsán elhangzott
felszólalások lényegét, a meghozott határozatokat, a határozatokhoz kapcsolódó szavazati arányokat. A
közgyűlésről készült jegyzőkönyvet a közgyűlés napját követő 8 napon belül írásba kell foglalni. A
jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.
A közgyűlési határozatot az érintettel igazolható módon írásban a határozat meghozatalától számított
15 napon belül közölni kell. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok
Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a
Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya megállapítható.
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A tagok közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak. Az ilyen határozathozatalt az Elnökség a határozat
tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi azzal, hogy a tagok a tervezet
kézhezvételétől számított 8 napon belül küldhetik meg szavazatukat az Elnökség részére. A
határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnökség
részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne
közgyűlés tartása esetén. Ha bármelyik tag az ülés megtartását kívánja az közgyűlést az Elnökség köteles
összehívni. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi
tag szavazata ezt megelőzően beérkezett, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított
három napon belül – az Elnökség megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül
írásban közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi
szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Írásbeli határozathozatal
esetén szavazásra jogosult az a tag, aki/amely a határozati javaslat Elnökség általi megküldésekor a
tagnyilvántartásban szerepel.
6.2. Az Elnökség
Az Egyesület ügyvezető szerve a 4 tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel,
titkos szavazással 5 év időtartamra választja az Egyesület tagjai közül. Az Elnökség tagjai az Elnök és
három további elnökségi tag, akik az ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni.
Az Elnökség tagja olyan nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az Elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól nem mentesült. Nem lehet az Elnökség tagja az, akit a vezető tisztségviselői
foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az
eltiltás hatálya alatt nem lehet az Elnökség tagja, ha az Egyesület az ítéletben megjelölt tevékenységet
folytatja. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet az Elnökség tagja az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az Elnökség szükség szerint tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok
több mint fele jelen van.
Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, – a jelen Alapszabályban meghatározott kivétellel – egyszerű
szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható módon írásban a határozat
meghozatalától számított 15 napon belül közölni kell.
Az Elnökség határozathozatalából való kizárásra megfelelően irányadók azok a szabályok, amelyeket az
Alapszabály a közgyűlés és az Egyesület tagjai tekintetében állapít meg.
Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes értesítésével. Az Elnökség
ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
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a)

az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
b) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
d) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
e) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
f) az Elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
g) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
h) a tagság nyilvántartása;
i) az egyesület szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
l) a tag felvételéről való döntés,
m) a tagdíj mértékének meghatározása,
n) az Elnökség ügyrendje és az etikai szabályok elfogadása,
o) egyszerűsített kizárási eljárás esetében döntés az egyesületi tag kizárásáról,
p) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a jelen Alapszabály az Elnökség hatáskörébe
utal, illetve amely nem tartozik a Közgyűlés vagy az Elnök hatáskörébe.
A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával
is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag
megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.
6.3. Az Elnök
Az Elnök az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.
Az Elnök hatásköre és feladatai:
–
–
–
–
–
–

–
–
–

az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése,
amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók
és ellenzők számaránya megállapítható,
éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése
a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel
történő közlése
amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti,
a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az
Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.
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6.4. Az Egyesület vezető tisztségviselői 5 éves határozott időtartamra:
-

2020. szeptember 28. napjától kezdve 2020. december 31.-ig Peterdy András elnök (lakcíme: 2081
Piliscsaba, József liget u. 26., an.: Konkoly Garbriella)
2021. január 1. napjától kezdve Feith Attila elnök (lakcíme: 2081 Piliscsaba, Római u. 21., an.:
Sándor Ilona)
2020. szeptember 28. napjától kezdve Róbert Nóra elnökségi tag (lakcíme: 2081 Piliscsaba,
Ráczvölgy u. 2., an.: Balassa Emília)
2020. szeptember 28. napjától kezdve Györke Kinga elnökségi tag (lakcíme: 2081 Piliscsaba,
Római u 13., an.: Drinkál Margit)
2020. szeptember 28. napjától kezdve Csollák Rita elnökségi tag (lakcíme: 2081 Piliscsaba,
Ráczvölgy u. 29., an.: Fila Borbála)
2020. szeptember 28. napjától kezdve 2020. december 31.-ig Feith Attila elnökségi tag (lakcíme:
1055 Budapest, Bihari János u. 18. , an.: Sándor Ilona)

IV. Az Egyesület működése és gazdálkodása
7.1.
Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből
gazdálkodik.
A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj
kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást
vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
7.2.

Az Egyesület képviselete
Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli.

7.3.

Az Egyesület megszűnése
Az Egyesület a jogszabályokban meghatározott esetekben szűnik meg.
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