A KEREKERDŐ EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN
A Kerekerdő Egyesület jelen alapszabályhoz mellékletként, külön íven csatolt tagjegyzék szerinti
tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény); a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelve, egységes szerkezetbe foglalva, 2016. 09.
17. napján egybehangzó akaratnyilatkozattal az alábbi tartalommal fogadják el a Kerekerdő
Egyesület módosított Alapszabályát.
I.
Az Egyesület adatai
1.

Az Egyesület neve:

Kerekerdő Egyesület

2.

Az Egyesület székhelye:

1116 Budapest, Fehérvári út 205. 1/11.

3.

Az Egyesület honlapjának címe:

www.kerekerdo.net

4.

Az Egyesület működési területe:

Magyarország

5.

Az Egyesület elektronikus levelezési címe: kerekerdoegyesulet@gmail.com

II.
Az Egyesület célja, tevékenysége
1.

Az Egyesület célja, hogy 8–18 éves gyerekek, fiatalok körében a természettudományos
ismeretterjesztéssel, környezet- és természetvédelemmel foglalkozó, az ökológiailag érzékeny
gondolkodásmód kialakítását, az egészséges, természetközeli életmód és hagyományrendszer
megismerését célzó programokat működtessen. Az Egyesület feladatának tartja, hogy a
programokban részt vevők a nomád természeti környezetben megtapasztalják az élővilág
sokféleségében rejtőző értékeket, és ápolják az ezekhez kapcsolódó tradíciókat, amelyek közé
tartozik az Egyesület mindenkori tagjai által működtetett háromlépcsős nevelési rendszer.
Ennek keretében az Egyesület évente nomád természetismereti táborokat, kirándulásokat és
programokat szervez gyermekek és fiatalok részére.

2.

Az Egyesület közreműködik a tudomására jutott környezetvédelmi problémák feltárásában, és
tagjai személyes közreműködésével (a megfelelő állami és önkormányzati szervekkel,
természetes és jogi személyekkel együttműködve) lehetőségei szerint részt vesz azok
megoldásában.
III.
Az Egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

1.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el.

2.

A Kerekerdő Egyesület a gazdálkodása eredményeképpen létrejött vagyont csak saját
céljaira használhatja fel, tagjainak megbízási díjat, munkadíjat nem fizet.
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3.

Az alapszabályt az Egyesület céljának figyelembevételével kell értelmezni.

IV.
A vagyoni hozzájárulás
1.

Az Egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 1.000 Ft/év,
amelyet legkésőbb minden év február 28. napjáig kell egy összegben, az Egyesület
házipénztárába vagy az Egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

2.

Az Egyesületbe belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj teljes
összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül köteles az Egyesület
házipénztárába vagy az Egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

V.
A tagság
1.

Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy (természetes személy, jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet), aki/amely
a)
b)
c)

d)
2.

írásban nyilatkozik a belépési szándékról;
az Egyesület célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása érdekében
megvalósított tevékenységében aktívan részt vesz;
az Alapszabályban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban és az Etikai Kódexben
(továbbiakban: szabályzatok) foglalt rendelkezéseket elfogadja és betartja, az
egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését a szabályzatokban foglaltak
szerint vállalja;
a Közgyűlés határozatával tagfelvételt nyer;

A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

VI.
A tagsági jogviszony keletkezése
1.

Az Egyesületi tagság az alapításkor az Egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az
Egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A
belépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani, a tagfelvételről az Egyesület évi első
rendes Közgyűlése egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz. Az Elnökség
határozatát, annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell
megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén
jogorvoslatnak helye nincs.

VII.
A tagsági jogviszony megszűnése
1.

A tagsági jogviszony megszűnik, jogkövetkezményként a tagot a tagnyilvántartásból törölni
kell:
a) a tag kilépésével;
b) a tag halálával;
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c) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
d) a tagdíjhátralék miatti törlés esetén;
e) az egyesület jogutód nélkül történő megszűnése esetén;
2.

A tagsági jogviszonyát a tag az Egyesület Elnökéhez címzett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági viszony megszűnése a kilépő
nyilatkozat beérkezésével lép érvénybe.

3.

Tagot kizárni csak indokolt esetben, a Közgyűlés ¾-es többséggel meghozott határozatával
lehet, ha a tag a Kerekerdő Egyesület szabályzatait, a Közgyűlés határozatait, azt súlyosan,
vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

4.

A kizárási eljárást a tagok ¼-ének, vagy az Elnökség, vagy a Felügyelő Bizottság
kezdeményezésére a Közgyűlés folytatja le. A kizárási eljárás keretében a tisztességes
eljárás szabályait figyelembe kell venni, amelynek keretében biztosítani kell, hogy mindenki
egyenlő és azonos esélyekkel vehessen részt az eljárásban. A kizárási eljárásban a tagot a
Közgyűlés ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása
ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza.
Biztosítani kell annak lehetőségét, hogy mindkét fél részletesen kifejthesse jogi és ténybeli
álláspontját, csatolhassa bizonyítékait, megismerhesse a másik fél beadványát,
észrevételeket tehet, indítványokat terjeszthet elő. A tag kizárását kimondó határozatot
írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való
tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.

5.

Tag kizárásáról szóló döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A kizárt tag újbóli tagfelvételi
kérelmét legkorábban a kizárástól számított 3 év múlva nyújthatja be.

6.

Tagsági jogviszony, vagy tisztségviselői megbízatás megszűnésekor tag köteles a rá bízott
anyagi és szellemi értékekkel, információkkal (pl.: jelszavak, dokumentumok) az elnökség
felé elszámolni, melyről az elnökség kilépő jegyzőkönyvet állít ki a tag jelenlétében.

7.

A tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell törölni,
ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék
megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el. Az elnökség törlést elrendelő
határozatát az elnökségnek igazolható módon közölnie kell a taggal. Ha a tagdíj meg nem
fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül törlik, tagsága az egyesületben megszűnik.

VIII.
Az Alapszabály rendelkezései a tag jogai tekintetében
1.

Az Alapszabály kötelező rendelkezései a tag jogai tekintetében:
a) az Egyesület tevékenységében részt venni;
b) az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni;

2.

Az Alapszabály rendelkezései a tag jogai tekintetében:
c) a Közgyűlésen részt vehet,
d) a Közgyűlésen szavazhat,
e) a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet,
f) a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalhat, kérdéseket, javaslatokat és
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észrevételeket tehet,
g) az Egyesület irataiba betekinthet;
h) az Egyesület bármely tisztségviselőjévé választható, amennyiben vele szemben
jogszabályban, vagy jelen Alapszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
3.

A tag a Közgyűlésen a tisztségviselők választásánál a szavazati jogát meghatalmazott
képviselője útján is gyakorolhatja, egyéb esetekben a szavazati jog érvényesítéséhez a tag
személyes, vagy, az Elnökség hozzájárulásával, hang- és képátvitelt biztosító eszköz
segítségével, konferencia-beszélgetés útján megvalósított jelenléte szükséges. A képviselő
részére adott meghatalmazást írásba kell foglalni és azt a Közgyűlés levezető elnökének a
Közgyűlés kezdetén átadni. A Közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő
szavazattal rendelkezik.

IX.
Az alapszabály kötelező rendelkezései a tagok kötelezettségei tekintetében:
1.

Az Egyesület tagja:
a) nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület
tevékenységét;
b) köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni;
c) köteles az Egyesület szabályzatait, a döntéshozó szervek határozatainak reá
vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani;
d) köteles az elérhetőségének (telefonszám, email, lakcím) megváltozását követő 8
napon belül az Elnökséghez bejelenteni.

X.
Az alapszabálynak az egyesület szervezetével kapcsolatos kötelező rendelkezései az egyesület
legfőbb szerve tekintetében
1.

Az Egyesület szervei:
a) Közgyűlés;
b) Elnökség;
c) Felügyelő Bizottság (FB).
Az Egyesület tisztségviselői:
a) az Elnökség tagjai (3 fő);
b) a Felügyelő Bizottság tagjai (3 fő).

2.

Tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták, vagy egyéb összeférhetetlenség nem áll fenn.
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, 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.

3.

A tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet tisztségviselő:
a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
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b)
c)
d)

e)

ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült;
aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61§ (2) bek. i) pont);
akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak;
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya
alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott
időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől;
aki egyesületi tisztségéről lemondott, vagy tisztségéből visszahívásra került a
lemondás, vagy visszahívást követő 4 évben.

4.

A tisztségviselő megbízatásáról az Egyesület Elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor lemondhat.

5.

Megszűnik a tisztségviselői megbízatás:
a) a megbízás időtartamának lejártával;
b) visszahívással;
c) lemondással;
d) a tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e) a tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
f) a tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

6.

A tagok ¼-ének kezdeményezésére a tisztségviselő megbízatásából visszahívható. Ezt az
Elnökséghez írásban benyújtott indítvánnyal – amely tartalmazza az egyetértő tagok
névsorát – lehet kezdeményezni. Ezt követően az Egyesület elnöke 30 napon belül
rendkívüli Közgyűlést hív össze, ahol a kezdeményező szóban indokolja a visszahívás
kezdeményezésének okát. A tisztességes eljárás szabályait figyelembe kell venni, amelynek
keretében biztosítani kell, hogy mindenki egyenlő és azonos esélyekkel vehessen részt az
eljárásban. A visszahívási eljárásban a tagot a Közgyűlés ülésére meg kell hívni, azzal a
figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés
megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Biztosítani kell annak lehetőségét,
hogy mindkét fél részletesen kifejthesse jogi és ténybeli álláspontját, csatolhassa
bizonyítékait, megismerhesse a másik fél beadványát, észrevételeket tehet, indítványokat
terjeszthet elő. A tisztségviselői posztjáról visszahívott tag bármely tisztségre pályázatát
legkorábban az eljárástól számított 4 év múlva nyújthatja be.

7.

Tisztségviselőt visszahívni csak indokolt esetben, a Közgyűlés 2/3-os többséggel meghozott
határozatával lehet, ha a tag a Kerekerdő Egyesület szabályzatait, a Közgyűlés határozatait,
az súlyosan, vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

8.

Ha a tisztségviselők valamelyikének tisztségviselői megbízatása - annak lejártát megelőzően
- megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag
megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól.

9.

A vezető tisztségviselő feladatait díjazás, illetve bármilyen ellenszolgáltatás elfogadása
nélkül, ingyenesen látja el. A vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban nem
áll.
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XI.
A Közgyűlés
1.

A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve, amely az Egyesület tagjaiból áll. A
Közgyűlés ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek az Elnökség által meghívott
személyek. A közgyűlés nem nyilvános.

2.

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a, és még legalább egy
szavazásra jogosult tag jelen van, valamint a közgyűlés az ott készült jegyzőkönyvvel és
aláírt jelenléti ívvel hivatalosan igazolható. A közgyűlés, ha a jelen Alapszabály eltérően
nem rendelkezik, határozatait nyilvános szavazáson, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

3.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály elfogadása, módosítása;
b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a tisztségviselők, képviseleti szerv tagjainak megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetési terv elfogadása;
e) egyesületi programok jóváhagyása, egyesületi programszervezők megbízása és
jóváhagyása;
f) a tagdíj összegének és esedékességének megállapítása; az egyesület tagdíjának
mértékét az elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg;
g) döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és
közhasznúsági melléklet elfogadása;
h) A rendes éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület
vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
i) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját
tagjával, tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
j) a jelenlegi és korábbi Egyesületi tagok és a tisztségviselők elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés;
k) végelszámoló kijelölése;
l) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály a hatáskörébe
utal.

4.

A Közgyűlés évente legalább két alkalommal ülésezik, a Közgyűlést az Elnökség hívja
össze. Az egyesületi tagok legalább ¼-ének, vagy bármely tisztségviselő írásban
előterjesztett, indoklással ellátott indítványára a Közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni.
A Közgyűlés helyszínét – az Elnökséggel előzetesen egyeztetve – az elnök határozza meg.

5.

Az Egyesület Elnöke a Közgyűlést az elektronikus levelezési listára kiküldött meghívóval
hívja össze, valamint az Egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra hozza. A
meghívót a közgyűlés kezdő napját 30 nappal megelőzően kell a tagoknak megküldeni.

6.

A Közgyűlési meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, a Közgyűlés helyét, idejét és a
javasolt napirendi pontokat, valamint az időtartamot. A napirendi pontokat a meghívóban
legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok
álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Közgyűlés
határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra
történő felhívást, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. A döntéshozó szerv ülésén a
szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat.
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7.

A Közgyűlési meghívó közzétételét követően, legkésőbb a Közgyűlést megelőző 5. napon a
tagok és az Egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 2 napon belül dönt. Az
Elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését,
továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak
meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül az Egyesület levelezési listáján közli a
tagokkal. Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a
kiegészített napirendi pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a
Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a
napirend kiegészítésének tárgyában, azzal a kitétellel, hogy a szabályszerűen nem közölt
napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre
jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúan
hozzájárulnak.

8.

A Közgyűlésen történő részvétel lehet személyes, vagy az Elnökség hozzájárulásával, hangés képátvitelt biztosító eszköz segítségével, konferencia-beszélgetés útján megvalósított
jelenlét.

9.

Az elnök köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni;
c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az Egyesület
megszüntetéséről dönteni. A Közgyűlés levezetésének feltétele a levezető elnök, vagy
elnökségi tag jelenléte, a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása,
valamint a Közgyűlés határozatképessége. A közgyűlést az elnök, vagy valamely elnökségi
tag vezeti.

10.

A Közgyűlés megnyitását követően meg kell állapítani a határozatképességet. A Közgyűlés
akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz. A Közgyűlés a napirendi
pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a
levezető elnök, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét,
valamint szükség esetén a három fős szavazatszámláló bizottságot.

11.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két
jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza az előterjesztések és hozzászólások
lényegét, a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).

12.

A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok
többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
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kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
13.

Az elnökség és a közgyűlés döntéseit határozatba foglalja. A határozatokat a határozatok
tárában kell nyilván tartani vagy az azokat tartalmazó jegyzőkönyveket kell őrizni. A
közgyűlés határozatát – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Egyesület Alapszabályának
módosításához a Közgyűlés ¾-ének többségével hozott határozata szükséges. Az Egyesület
megszűnéséről szóló Közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint
¾-ének többségével hozott határozata szükséges. A közgyűlés titkosan, írásbeli szavazással
dönt az elnökség tagjainak megválasztásáról.

14.

A Közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett
tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli
a határozatoknak az Egyesület honlapján és levelezőlistáján történő közzétételével
egyidejűleg.

15.

Abban az esetben, ha az eredetileg összehívott közgyűlés nem határozatképes, megismételt
közgyűlést lehet összehívni. A megismételt közgyűlésen kizárólag az eredeti meghívóban
rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg. A megismételt közgyűlés a résztvevők
számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a
megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza, azzal a kitétellel, hogy az
egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról és megszűnéséről csak akkor
határozhat, ha azon a tagok több mint a fele részt vesz. Az eredeti közgyűlési meghívóban az
eredeti közgyűlés napjára lehet összehívni.
XII.
Az Elnökség

1.

Az Elnökség az Egyesület ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet
jogszabály vagy Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség
tagjai:
- az Egyesület elnöke;
- 1 fő az Egyesület alelnöke
- 1 fő elnökségi tag

2.

Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja 4 év határozott időtartamra az Egyesület tagjainak
köréből. Elnökségi tag tisztségről szóló választás négyévente történik, e szabály szerint első
alkalommal 2016-ban, 2020-ig szóló mandátummal. Elnökségi taggá az választható, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a
vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt,
aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. Az elnökség az elnököt, alelnököt
maga választja tagjai közül. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt
személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen
köteles ellátni. 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, aki közügyektől eltiltó
ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e
foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel
eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy
vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig
nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
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3.

Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) Egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) az Egyesület működésére vonatkozó törvények és egyéb szabályzó eszközök
figyelemmel kísérése;
c) az éves beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
d) az éves költségvetés tervezetének elkészítése és annak a Közgyűlés elé
terjesztése;
e) az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;
f) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;
g) az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése;
k) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály a hatáskörébe
utal
n) mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az elnök
hatáskörébe.

4.

Az Elnök kötelezettsége a fentieken kívül:
a) az Egyesület tevékenységének összehangolása, irányítása, ellenőrzése, az egyes
feladatok végrehajtásában történő közreműködés;
b) az Egyesület mindenkori pénzügyi helyzetének nyomon követése, a szükséges
beavatkozások megtétele a működőképesség fenntartása érdekében;
c) a Kerekerdő Egyesület működéséhez szükséges gazdálkodási, adminisztratív
háttér megteremtése, a működőképesség fenntartásához szükséges intézkedések
érvényre juttatása.

5.

Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tartja. Az
Elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt az Egyesület elektronikus
levelezési listájára kiküldött meghívóval hívja össze, egyben tájékoztatja a tagokat az ülés
összehívásáról.

6.

Az Elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, az Elnökségi
ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban
legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az Elnökségi tagok álláspontjukat
kialakíthassák.

7.

Az Elnökség határozatát – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén a
szavazati jogában nem korlátozott Elnökségi tagok közül legalább 2 fő jelen van. Két
elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat. Az elnökségi ülésen
jegykönyv készül, a jegyzőkönyvet az elnökségi tagok írják alá.
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8.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll;
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

9.

Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatoknak az Egyesület honlapján és levelezőlistáján történő közzétételével
egyidejűleg.

10.

Az elnökség tevékenységéről éves beszámolót készít.

11.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:
▪ a megbízás időtartamának lejártával;
▪ visszahívással;
▪ lemondással;
▪ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
▪ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;
▪ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.

11.

Az Egyesület törvényes képviseletét az elnök önállóan látja el. A képviseleti jog
gyakorlásának terjedelme általános.

12.

Az elnök:
a)

b)
c)
d)
e)

Kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört
gyakorol. Az Egyesület bankszámlája és házipénztára felett kizárólag az
elnök jogosult rendelkezni.
Kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait.
Vezeti az egyesület tagnyilvántartását.
Vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó
jegyzőkönyveket.
Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.

XIII.

Felügyelő Bizottság (FB)
1.

A Felügyelő Bizottság a Kerekerdő Egyesület ellenőrző szerve, amelynek tagjait a Közgyűlés
választja meg, az Elnökség megválasztásával egyidejűleg 4 év határozott időtartamra az
Egyesület tagjainak köréből. Elnökségi tag tisztségről szóló választás négyévente történik, e
szabály szerint első alkalommal 2016-ban, 2020-ig szóló mandátummal.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
az FB elnöke;
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-

két fő felügyelő bizottsági tag.

2.

Az FB feladatai:
a) az Egyesület működési rendjének, gazdálkodásának, a jogszabályok, az
Alapszabály és a határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése;
b) az Egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzése;
c) az Egyesület könyvelésébe bekerülő bizonylatok, számlák ellenőrzése,
ellenjegyzése;
d) az Elnökség által benyújtott éves beszámoló ellenjegyzése;
e) az évi első rendes Közgyűlésre FB-beszámoló elkészítése.

3.

Az FB tagjai jogosultak a Kerekerdő Egyesület működésével, gazdálkodásával,
könyvelésével, kapcsolatos valamennyi bizonylatába és iratába betekinteni és az Egyesület
éves beszámolóját – annak Közgyűlés elé terjesztése előtt – megvizsgálni és véleményezni.
Az FB tagja jogosult az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt venni.

4.

Az FB üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja. Az FB ülést az FB
elnöke legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt az Egyesület elektronikus levelezési
listájára kiküldött meghívóval hívja össze.

5.

A meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, az FB ülés helyét, idejét és a javasolt
napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel
kell rögzíteni, hogy az FB tagok és a meghívottak álláspontjukat kialakíthassák.

6.

Amennyiben a Felügyelő Bizottság meghatározza, az ülésen az Egyesület elnöke és az
Elnökség tagjai kötelesek részt venni, az ott felmerült, az Egyesület működésével,
gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekre választ adni, az előzetesen bekért bizonylatokat,
iratokat az ülésen az FB rendelkezésére bocsátani.

7.

Az FB határozatait – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az FB határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában
nem korlátozott felügyelőbizottsági tagok közül legalább 2 fő jelen van.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

8.

Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatoknak az Egyesület honlapján és levelezőlistáján történő közzétételével egyidejűleg.
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XIV.
Az Egyesület vagyona, gazdálkodása
1.

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelynek tervezetét, továbbá a tárgyévet
megelőző év gazdálkodásáról a jelentést az Elnökség készíti el és évi első rendes ülésén a
Közgyűlés elé terjeszti.

2.

Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
a) tagsági díjak;
b) magánszemélyek támogatása;
c) az Egyesület gazdasági tevékenységének bevétele;
d) pályázati bevételek.

3.

Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A
tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A
tagdíjat a Közgyűlés állapítja meg. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem
oszthatja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységére kell fordítani.
XV.
Záró rendelkezések

1.

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az
irányadóak.

2.

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott, az Egyesület céljával megegyező vagy
hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.

3.

Megszűnés esetén az Egyesület vagyonára vonatkozóan a 2011. évi CLXXV törvény
rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Dunabogdány, 2019. év. 10. hó 12. napján
........................................................
elnök
Kerekerdő Egyesület
Tanú:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:

Tanú:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabálymódosítások alapján hatályos tartalmának.

........................................................
elnök
Kerekerdő Egyesület
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