ÖSSZEFOGÁS DÖMÖSÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg
I.
Az Egyesület adatai
L Az Egyesület neve: Összefogás Dömösért Közhasznú Egyesület
2. Az Egyesület nevének rövidítése: ÖDKE
3. Az Egyesület székhelye: 2027 Dömös, Táncsics M. u. 35/A
4. Az Egyesület működési területe: Magyarország
5. Az alapítás éve: 2006.
6. Az Egyesület honlapja: www.odke.hu

II.
Az Egyesület célja és feladatai
1. Az Egyesület célja:
Az Egyesület célja a tudomány, a kultúra, a sport és a környezetvédelem támogatása,
különösen helyi viszonylatban, helyi rendezvények szervezésével, illetve helyi
rendezvények támogatásával
Az Egyesület közvetlenül közhasznú - elsősorban nem gazdasági - célokat szolgál, és
önzetlenül tevékenykedik. Anyagi eszközeit csak az Alapszabálynak megfelelő célokra
használhatja.
Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26.§ értelmében:
1) kulturális tevékenység, különösen nemzeti és helyi ünnepi rendezvények
szervezése, színházlátogatások szervezése;
2) kulturális örökség megóvása, különösen a helyi kulturális értékek megőrzése;
3) sport, különösen a helyi sportélet támogatása, szervezése;
4) szabadidős tevékenység, különösen a kirándulások szervezése,
5) Tudományos tevékenység, kutatás, különösen helytörténeti kutatások
folytatása, szervezése;
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6) környezetvédelem, különösen a helyi természeti környezet megóvása;
7) nemzetközi tevékenység, különösen a nemzetközi kulturális kapcsolatok
kialakítása és fejlesztése területén;
8) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Az egyesület célja szerinti besorolása: 1

Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c. pontjában
foglalt 3.sz. „tudományos tevékenység, kutatás”, az 5. sz. „kulturális örökség megóvása", a
8.sz. „természetvédelem, állatvédelem,”, a 9.sz. „környezetvédelem", a 14.sz. „sport, a
munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével" elnevezésű közhasznú tevékenységet folytatja.
2. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi
és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület
eredményes működését és céljainak megvalósítását.
3. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében
a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági
társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljának megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt
jelen Alapszabály L l. pontjában meghatározott tevékenységeire fordítja.
4. Az Egyesület nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain, valamint Dömös
község lakóin, Dömös község önkormányzati intézményein és társadalmi szervezetein kívül
más is részesülhessen.
5.Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
6.Az Egyesületnek a Prépost-hegyi kilátó megépítésével az a célja, hogy az ide látogató
turisták számára a maga teljességében bemutathassa a Dunakanyar táji- természeti szépségeit,
adottságait. A kilátó megépülése után mindenki anyagi ellenszolgáltatás nélkül igénybe
veheti. Az Egyesület a Prépost-hegyi kilátó megépítésével az elkövetkező generációk számára
is szeretne örömet okozni.
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III.
Az Egyesület tagsága
1. Az Egyesületnek a 18. életévüket betöltött magyar és külföldi természetes és jogi
személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, (a továbbiakban a nem
természetes személy tag: intézményi tag) lehetnek a tagjai, akik elfogadják az Egyesület
Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalják, hogy tevékenyen részt vesznek az
Egyesület munkájában, valamint fizetik a tagdíjat.
A rendes tag felvételéről - írásbeli felvételi kérelme alapján - az Egyesület Elnöksége
dönt.
Az Egyesület tagjának jogai és kötelességei:
 részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a
Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet,
véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban, szavazati joggal
rendelkezik az Egyesület közgyűlésén
 a tag, ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
 felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület Elnöksége
15 napon belül köteles választ adni;
 választhat, illetve választható az Egyesület szerveibe, illetve tisztségeire;
 indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
 betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;
 anyagi támogatásával hozzájárul az Egyesület működéséhez és tevékenységéhez, mely
támogatás összege különböző mértékű lehet, és amely támogatás magában foglalja a
tagdíjat is.
2. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint
erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra
vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal
részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre
nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a
rendes tagokéval.
3. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik
útján gyakorolják.
4. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint
részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.
5. A tagsági viszony megszűnik:
- a tag halálával; intézményi tag jogutód nélküli megszűnésével
- az Egyesület megszűnésével;
- a tag kilépésével;
- a tag kizárásával. Ha a tag határozott idejű tagsági jogviszonya lejárt.
Azt a tagok, akinek a tagsága megszűnt, a tagnyilvántartásból törölni kell.
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6. Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül
azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével, abban az
esetben, ha az elnökség írásbeli felszólítása ellenére a közölt időtartamon belül - a
jogkövetkezményekre történt figyelmeztetés mellett - tagdíjfizetési kötelezettségét neki
felróható módon nem teljesíti;
Azt, aki a tevékenységével vagy magatartásával az Egyesület céljainak megvalósulását
szándékosan és tartósan veszélyezteti.
azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt é s a
közügyektől eltiltott.
Az Elnökség tagfelvételi kérelmet elutasító és az elnökség tagkizáró határozatával szemben
30 napon belül fellebbezéssel lehet fordulni a közgyűléshez. . A tagot a kizárásáról határozó
Közgyűlésre külön is meg kell hívni, a tag a kizárásáról határozó Közgyűlésen írásban vagy
szóban jogosult védekezését előterjeszteni. A kizárt tagot a kizárásról szóló, indoklást is
tartalmazó közgyűlési határozat megküldésével írásban tájékoztatni kell, a Közgyűlés írásbeli
határozatával szemben a tudomására jutástól számított 30 napon belül keresettel lehet fordulni
a (Komárom-Esztergom Megyei) bírósághoz.
A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága
időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.
A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. Az egyesületi tagság a kilépési
szándék Elnökséghez történt írásbeli bejelentésének időpontjában szűnik meg. Az Elnökség a
következő Közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket a kilépett tag személyéről.
Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyűlés dönt, ha az elnökség tagjai
törvénytelenséget követnek el. A közgyűlés törvénysértő írásbeli határozatával szemben a
tudomására jutástól számított 30 napon belül keresettel lehet fordulni a (Komárom-Esztergom
Megyei) bírósághoz,
7. A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg.
IV.
Az Egyesület szervezete
l. Az Egyesület szervei:
Közgyűlés,
Elnökség,
Felügyelő Bizottság
Fegyelmi Bizottság
Közgyűlés:
2. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja. A
Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok
közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére írásbeli meghívót kell küldeni
legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az
időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban
megtartott Közgyűlés nem határozatképes.
-4-

A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők
számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok
egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül
köteles összehívni a Közgyűlést.
3. A Közgyűlést össze kell hívni:
- ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
- ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
- ha a felügyeleti szerv a Közgyűlés összehívását elrendeli.
- ha azt a bíróság elrendeli.
4. A Közgyűlés összehívása az elnök feladata.
5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele (legalább 50%-a + l fő) részt
vesz. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett akkor
határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül, ha az eredetileg kitűzött közgyűlés
írásbeli meghívójában erről a tagokat tájékoztatták.
6. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is
megbízhat. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által
megválasztott tag hitelesít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell minden megvitatott ügyet és a
meghozott döntéseket. A Közgyűlésen hozott határozatokat az érintettekkel, a határozat
meghozatala időpontjától nyolc napon belül írásban közölni kell, illetve azokat az
Egyesület honlapján elérhetővé kell tenni.
Az Elnökség gondoskodik a határozatokat rögzítő nyilvántartás vezetéséről: a nyilvántartásba
be kell jegyezni valamennyi, a Közgyűlésen elfogadott határozatot úgy, hogy azokból a
határozatok elfogadásának időpontja és hatálya, a határozatok tartalma, illetve a határozatot
támogatók és ellenzők számaránya (és ha lehetséges személye) megállapítható legyen.
7. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének
a kimondása:
 az Alapszabály elfogadása és módosítása;
 az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása;
 a tisztségviselők megválasztása és visszahívása, ha magatartásuk az
Alapszabállyal
 ellentétes, ha bűncselekményt, törvénysértést követnek el;
 az elnökség határozataival szembeni fellebbezések elbírálása;az elnökségi tagok
 visszahívásával és a velük szembeni fegyelmi eljárás lefolytatásával
kapcsolatos
 döntéshozatal, ha az elnökségi tagok törvénytelenséget követnek el;
 tagdíj mértékének megállapítása;
 az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;

Az 1997. évi CLVL törvény 19.§ (3) bekezdése szerint készült éves
közhasznúsági
 jelentés elfogadása
 döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.
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A közgyűlés törvénysértő határozatával szemben a tudomására jutásától számított 30
napon belül bármelyik tag keresettel fordulhat a (Komárom-Esztergom megyei)
bírósághoz.
8. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van.
Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
9. A Közgyűlésen jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:
 az Alapszabály módosításához;
 az Egyesület feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének kimondásához;
 Az érvényes számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámoló, ill. a
közhasznúságról szóló jelentés elfogadásához,
 a tag kizárásával kapcsolatos határozat hozatalához.
10. A Közgyűlés a döntéseit nyílt szavazással hozza meg, hacsak valamelyik tag titkos
szavazást nem kér. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik.
Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét
megszerezte.
Amennyiben a jelöltek közül senki sem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét,
abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb
szavazást kell tartani. A megismételt szavazás nyertese a legtöbb szavazatot kapott személy
lesz.
11. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A Közgyűlésen részt vevő tagok szótöbbséggel hozott
határozattal a nyilvánosságot az ülés egészéről vagy annak egy részéről kizárhatják, ha azt
valamely Egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek szükségessé teszi.
Nem vehet részt a Közgyűlés határozathozatalában olyan személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. §. b) pont] a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
12. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági
szervezetek és magánszemélyek képviselőit.
Elnökség:
13. Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban - a kizárólagos hatásköröket kivéve gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését.
14. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök
írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről
legalább öt nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés
tárgysorozatáról leírást kapnak.
15. Az Elnökség ülései nyilvánosak.
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16. Az Elnökség határozatképes, ha az elnök és az elnökség
egy tagja jelen van. Amennyiben csak ketten vannak jelen és a határozathozatal során
egymással ellentétes vélemény alakul ki közöttük, úgy az elnök egy személyben nem hozhat
döntést. Nem vehet részt az Elnökség határozathozatalában olyan személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §. b) pont] a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
16. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén
legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség
miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 2
elnökségi tag jelen van. Az Elnökség üléseire - annak tárgykörére figyelemmel - esetenként
további tagok hívhatók meg.
17. Az Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából 3 éves időtartamra.
Az alakuló közgyűlés 3 tagú elnökséget választott.
Az egyesület elnöke: Takácsné Gyenes Ildikó.
Az Elnökség további tagjai: ifj. Paulusz József és Szilágyi Gábor, akik egyúttal az egyesület
alelnökei is a 17. pontban foglaltak szerint.
Az Elnökség tagjai valamennyien magyar állampolgárok és a közügyektől nincsenek eltiltva.
18. Az Elnökség feladata és hatásköre:
 eljár a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatban;
 vezeti a rendes és a pártoló tagok nyilvántartását;
 előkészíti a Közgyűlés összehívását, a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező
tevékenységet végez;
 előkészíti az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntéseit, megvitatja
és
elfogadja az éves programokat, azok költségvetését;
 megvitatja és elfogadja az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát;
 megvitatja és elfogadja az Elnök éves beszámolóját;
 irányítja a személyzeti munkát;
 felügyeli a tisztségviselők és ügyintézők munkáját;
 eljár az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatban;
 nyilvántartást vezet az Elnökség döntéseiről, amely nyilvántartás tartalmazza
az
Elnökség döntését, annak időpontját és hatályát, a döntést támogatók és
ellenzők számarányát,
 gondoskodik az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratok,
különösen az Egyesület működésével kapcsolatos beszámolók nyilvánosságának
biztosításáról;
 minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,
és
 amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.
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19.A Közgyűlésekről, az Elnökségi ülésekről készült jegyzőkönyvek, a tevékenységgel
kapcsolatban keletkezett iratok az Egyesület székhelyén lelhetők fel, nyilvánosak, azokba
előzetes időpont-egyeztetés mellett bárki betekinthet.
A Közgyűlés, Elnökségi ülések határozatai, gazdálkodásunkat érintő beszámolók jelentések
fellelhetők az Egyesület honlapján, a www.odke.hu honlapon.
Az Egyesület életéről, elérhető támogatásairól, akcióiról, programjairól, a Dömösi Élet
havilapban olvashatnak Dömös község lakói. Az Egyesület által kiadott lap minden
háztartásba eljut, és az újság előző számai elérhetők a honlapon is.
A programok, akciók plakátjai az Önkormányzat hirdetési felületein is megjelennek.

Felügyelő Bizottság
20. A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének,
gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete.
Működéséért a Közgyűlésnek felel.
21 A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe
betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
22.A Felügyelő Bizottság 3 tagját a Közgyűlés választja meg.
23.A Felügyelő Bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási
joggal meg kell hívni.
24.A Felügyelő Bizottság szükség szerint de évente legalább egyszer ülésezik. A Felügyelő
Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt 8 nappal írásban hív össze, a napirend egyidejű
írásbeli közlésével.
A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesület vagy mások jogos érdekét nem
veszélyezteti.
Zárt ülés elrendeléséről az előző bekezdésben foglalt indokok alapján a Felügyelő Bizottság
elnöke jogosult dönteni.
A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén
a bizottság elnökének szavazata dönt. Munkarendjét maga határozza meg.
A határozatokat az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke írásban közli.
A határozatokat az Egyesület irataival együtt, az Egyesület székhelyén tartják.
24.A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést
tájékoztatni.
25.A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
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a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését
teszi szükségessé,
b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
26.Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára- annak megtételétől
számított harminc napon belül- össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a
vezetőszerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
27.Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
28.Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
- a vezető szerv elnöke vagy tagja,
- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által, megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve
- az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.
Fegyelmi Bizottság
29. Az Egyesület Fegyelmi Bizottsága 3 főből áll. A Fegyelmi Bizottság tagjait a Közgyűlés
választja meg a tagok köréből é éves időtartamra. A Fegyelmi Bizottság ügyrendjét maga
állapítja meg, amely nem lehet ellentétes az alapszabállyal.
A Fegyelmi Bizottság elnökét a Bizottság maga választja tagjai közül.
A Fegyelmi bizottság elnöke Novák Lajos, tagjai Kállai Gyuláné és Vanekné Vakán Anikó.
30. A Fegyelmi Bizottság eljárásában és döntéshozatalában elnökként, tagként nem vehet
részt, illetve jegyzőkönyvvezetőként nem működhet közre:
a) az eljárás alá vont egyesületi tag, illetve közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont];
b) akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg;
c) akinek a fegyelmi büntetés megállapításához vagy annak elmaradásához érdeke fűződik;
d) akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el;
e) a másodfokú eljárásban, aki az első fokú eljárásban a Fegyelmi Bizottság elnöke, tagja
volt.
Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető az összeférhetetlenséget köteles a Fegyelmi
Bizottságnak bejelenteni, és tevékenységét az eljárásban egyidejűleg megszüntetni.
Összeférhetetlenség megállapítása esetén a Fegyelmi Bizottság az elnököt, a tagot, illetve a
jegyzőkönyvvezetőt az eljárásból kizárja, és az eljárást az elnök, a tag, illetve a
jegyzőkönyvvezető tevékenységével érintett részben megismétli.
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31. A Fegyelmi Bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk
értelmében vállalják.
32. A Fegyelmi Bizottság fegyelmi eljárást folytat le az Egyesület tagjával, illetve az
egyesület szerveiben betöltött tisztségviselővel szemben akkor, ha:
 az egyesület céljával, szellemiségével, vagy jogszabályba illetve alapszabályba ütköző
magatartást tanúsít,
 az egyesület szerveiben betöltött tisztségviseléséből eredő kötelezettségeit vétkesen
megszegi,
 az egyesületi tagságból eredő kötelezettségeit megadott határidőn belül, illetve írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti.
33. Az eljárás lefolytatását első fokon a Fegyelmi Bizottság elnöke kezdeményezheti írásban,
a kötelezettségszegésről való tudomásszerzést követő 1 éven belül. Az eljárás
kezdeményezéséről a Fegyelmi Bizottság elnöke nyolc napon belül írásban értesíti az
Egyesület Elnökségét és az eljárás alá vont személyt.
Az értesítésben meg kell jelölni:
 a fegyelmi eljárás tárgyát és megindításának jogalapját,
 a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt,
 a rendelkezésre álló bizonyítékokat,
 az eljárás alá vont személy meghallgatásának, illetve a tárgyalás időpontját.
A fegyelmi eljárásban az eljárás alá vont személy jogi képviselőt is igénybe vehet.
Mellékelni kell továbbá az eljárás elrendelésének alapjául szolgáló írásbeli dokumentumokat
is.
34. A tárgyalás időpontját úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést a tárgyalás előtt
legalább öt munkanappal korábban megkapják. A fegyelmi eljárást legkésőbb az eljárás
megindításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell megtartani.
Ha valamelyik fél vagy jogi képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást tartani, és
az ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az eljárás alá vontat vagy jogi képviselőjét
szabályszerűen értesítették. Az eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont vagy jogi
képviselője írásban bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni.
Az értesítés akkor szabályszerű, ha az értesítés tartalmazta az e fejezet 5. pontjában foglalt
tartalmi elemeit, valamint az értesítéssel kapcsolatos határidőket a fegyelmi bizottság
megtartotta és ezt az eljárás irataiból igazolni tudja.
Az eljárás alá vont vagy jogi képviselője a tárgyalásról szóló értesítés kézhezvétele és a
tárgyalás napját megelőző nap közötti időtartamban írásban jelezheti a fegyelmi bizottság
elnöke felé, hogy a tárgyaláson önhibáján kívüli okból nem tud részt venni. Ebben az
esetben a fegyelemi bizottság elnöke új tárgyalást tűz ki.
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A Fegyelmi Bizottság határozatképes, ha minden tagja jelen van. Határozatképtelenség
esetén, vagy ha az ügy a tárgyaláson nem volt tisztázható, a tárgyalást követő nyolc napon
belül kell kitűzni.
35. A tárgyalásról és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell felvenni.
Ha az eljárás alá vont meghallgatására tartós akadályoztatása miatt az eljárás időtartama alatt
nem kerülhet sor, a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat, továbbá
azok bizonyítékait vele írásban kell közölni, és 8 napos határidő kitűzésével fel kell szólítani,
hogy védekezését terjessze elő.
Az elsőfokú eljárást a megindításától számított legfeljebb 30 napon belül határozathozatallal
be kell fejezni. Az ügy bonyolultsága esetén a Fegyelmi Bizottság elnöke az eljárást egy
alkalommal 15 nappal meghosszabbíthatja. Ha az ügy a tárgyaláson nem volt tisztázható, a
tárgyalást követő 8 napon belül újabb tárgyalást kell tartani.
36. A Fegyelmi Bizottság első fokú határozatában
 ha a kötelezettségszegést megállapítja, büntetést szab ki,
 az eljárás alá vont személyt felmenti, vagy
 az eljárást megszüntetheti.
37. A fegyelmi kötelezettségek vétkes megszegéséért büntetésként kiszabható:
 szóbeli figyelmeztetés,
 írásbeli megrovás,
 egyesületi tagság meghatározott időre szóló felfüggesztése,
- az Egyesületből való kizárás.
38. Meg kell szüntetni fegyelmi eljárást, ha
- annak tartama alatt az eljárás alá vont személy egyesületi tagsága megszűnik,
 az eljárás alá vont a terhére rótt kötelezettségszegést nem követte el, vagy annak
elkövetése nem bizonyítható;
- annak tartama alatt az eljárás alá vont személy elhalálozik,
- az egyesület megszűnik.
39. A Fegyelmi Bizottság elnöke az eljárás befejezésétől számított nyolc napon belül köteles a
Bizottság határozatát írásba foglalni, és az eljárás alá vonttal kézbesítés útján közölni.
A fegyelmi határozat tartalmazza:
- a fegyelmi büntetést, annak mértékét, időtartamát;
- a határozat indoklását;
- valamint az eljárás alá vont tájékoztatását a jogorvoslat lehetőségéről.
E feltételek együttes megléte hiányában a fegyelmi határozat semmis.
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40. Az első fokú fegyelmi határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül jogorvoslati
kérelem terjeszthető elő. A jogorvoslati kérelmet az első fokú fegyelmi határozatot hozó
bizottság elnökénél kell benyújtani, aki azt 15 napon belül – az eljárás során keletkezett
iratokkal együtt – továbbítja a fegyelmi fellebbviteli bizottsági feladatokat ellátó szerv
vezetőjének.
41. A másodfokú eljárás során a fegyelmi fellebbviteli bizottság az első fokú határozatot:
- helybenhagyja,
- megváltoztatja, vagy
- megsemmisíti és az első fokon eljárt Fegyelmi Bizottságot új eljárásra utasítja.
A fegyelmi Fellebbviteli Bizottság szervezetére, eljárására, a határidők számítására az első
fokú eljárásra előírt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni. Az Egyesület Fegyelmi
Bizottságának és a Fellebbviteli Bizottság működésére vonatkozó részletes szabályokat a
Fegyelmi Bizottság Ügyrendje tartalmazza.
Az Egyesület vezető tisztségviselői:
42.Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője két éven belül az, aki olyan közhasznú
szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló tőrvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
Az Elnökségnek csak olyan nagykorú személy lehet a tagja, aki nincsen eltiltva a közügyek
gyakorlásától és tagja az Egyesületnek.
43Az Egyesület elnöke: Takácsné Gyenes Ildikó
Az Egyesület elnökét 3 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a
Közgyűlésnek felelős.
44. Az Elnök feladata és hatásköre:
 irányítja az Egyesület tevékenységét;
 Összehívja a Közgyűlést, ellenjegyzi a Közgyűlés határozatait;
 dönt és intézkedik az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség
hatáskörébe tartozó kérdésekben;
 Irányítja és ellenőrzi a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok
és állásfoglalások végrehajtását;
 kapcsolatot tart más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
 irányítja az Elnökség munkáját;
 vezeti az Elnökség üléseit;
 képviseli az Egyesületet;
 intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
 összehívja az Elnökség üléseit;
 vezeti az ügyintéző apparátust;
 irányítja az Egyesület gazdálkodását;
 utalványozási jogot gyakorol;
 gyakorolja a munkáltatói jogokat;
minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal. Az Elnök
képviseleti joga önálló.
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45. Az Egyesület alelnökei: ifj. Paulusz József és Szilágyi Gábor.
Az Elnököt akadályoztatása esetén az alelnökök egyike, elsőként ifj. Paulusz József, az ő
akadályoztatása esetén másodikként Szilágyi Gábor, helyettesíti. Helyettesítés esetén az
alelnök teljes joggal, önállóan képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az Elnök jogait.
Akadályoztatásnak minősül, ha az érintett erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozatot tesz,
vagy az akadályoztatás tényét orvosi igazolás, illetve hatóság határozat tartalmazza.
46. A Felügyelő Bizottság elnöke Balázs Márta, tagjai Hollósné Varga Ilona és
Csehi Istvánné.
A Felügyelő Bizottságot a Közgyűlés 3 éves időtartamra választja.
47. Az egyesület pénztárosa Majer Dénesné
Az Egyesület pénztárosát 3 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével
elnökségen kívüli tisztségviselőként - az Elnökségnek felelős.
48.Az Egyesület pénztárosa az Egyesület önálló képviseleti jogosultságával rendelkezik.
49.Az Egyesület pénzforgalmi bankszámlája feletti rendelkezést az egyesületi Elnöke és a
pénztáros együttesen gyakorolja. Az Elnök akadályoztatása esetén a jelen pont alkalmazása
során a 32. pontra figyelemmel kell eljárni.
50. Az Elnökség döntéseit tartalmazó nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes
szabályokat az Egyesület belső szabályzata tartalmazza, belső szabályzat hiányában az
Alapszabály IV. fejezet 6. pontja utolsó bekezdését értelem szerűen kell alkalmazni.

V. Az Egyesület vagyona és
gazdálkodása
1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az
Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a
Közgyűlés elé terjeszt.
2. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban
meghatározott tevékenységre fordítja.
3. Az Egyesület működéséhez szükséges vagyont az alábbi bevételek biztosítják:
- tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg, az alakuló évben tagoknak 100 Ft/hónap,
nyugdíjasoknak és diákoknak 50 Ft/hónap;
- magán és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező személyek támogatásai,
adományai;
- pályázatokból befolyó összegek;

-13-

- az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
- rendezvény bevétel;
- egyéb bevételek.
4. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az
Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjakon túlmenően saját
vagyonukkal — nem felelnek.
5. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a
társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján
végzi.
6. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.
VL
Az Egyesület megszűnése
l. Az Egyesület megszűnik:
-

ha a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja,
ha feloszlatják,
ha más szervezettel egyesül,
ha az Egyesület szétválik,
ha megszűnését megállapítják.

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az
Egyesület volt ügyintéző szerve, az Elnökség jár el.

VII. Vegyes és záró
rendelkezések
1. Az Egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet , arról saját költségén
másolatot készíthet
2. Az Egyesület éves közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30.
napjáig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon
közzéteszi,
3. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi
II. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.
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Az alapszabályt az alapítók a 7/2006.(L26.) közgyűlési határozat értelmében fogadták el.
Módosítva a 17/2007.(11.09.) közgyűlési határozat- a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
Pk.60.108/2005/18.sz. végzése alapján.
Módosítva a 4/2009.(02.28.) közgyűlési határozat -a Komárom-Esztergom Megyei
Bíróság Pk. 60.108/2005/2l.sz. végzése - alapján.
Módosítva a 13/2009.(06.23.) közgyűlési határozat- a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
Pk.60/.108/2005/24. sz. végzése- alapján.
Módosítva a 15-16. /2010.(05.07.) közgyűlési határozat- a Komárom-Esztergom Megyei
Bíróság Pk.60/.108/2005/32. sz. végzése- alapján.
Utolsó módosítás a 7.-8.-9.-10./2011.(2011.10.07.) közgyűlési határozata alapján.

Dömös, 2011. október 07.

............................................................
jegyzőkönyvvezető

Előttünk, mint tanúk előtt:
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az Egyesület elnöke

