DUNABOGDÁNYI HEGYLAKÓK EGYESÜLETE

ALAPSZABÁLYA

amelyet 2004 október28. napján megtartott alakuló
Közgyűlés hagyott jóvá,
.
a 2007. szeptember 02. napján megtartott
Közgyűlés módosította ,
(módosításokkal egységes szerkezetben)
(a módosítások vastag dőlt betűkkel jelölve)

I. A SZERVEZET

1./

Ax Egyesület neve:

DUNABOGDÁNYI HEGYLAKÓK
EGYESÜLETE (továbbiakban Egyesület)

2./

Az Egyesület alakulásának ideje:

2004. október 28.

3./

Az Egyesület működési területe:

Magyarország

3./

Az Egyesület székhelye

2023 Dunabogdány, Fácános út 1631 hrsz.
helyett
2023 Dunabogdány, Fácános út 1650 hrsz.
hatályos 2007. szeptember 02-től.

4./

Az Egyesület jogi személy

AZ EGYESÜLET CÉLJA
A Dunabogdány falut övező hegyeken lévő telkek tulajdonosai az Egyesület létrehozásával a
környezetük védelmére eddig is végzett munkájukat kívánják szervezeti keretek között
végezni a továbbiakban. Az Egyesületet alapító tagok tulajdonában lévő telkek jó része,
határos a Pilisi Parkerdőgazdasággal, mely a Dunakanyar természetvédelmi területe. Az
Egyesület létrehozásának fő célja a környezetvédelem és az épített környezet védelme, e
körben az Egyesület különösen az alábbi célok elérése érdekében kíván müködni:
 a már meglévő, de igen rossz állapotú úthálózat felújítása és folyamatos karbantartása,
mely nem csak a nyaraló telkek könnyebb megközelítését teszi lehetővé, de védi a
kömyék állatvilágát is;
 vízelvezető rendszer kiépítése, mely megakadályozza, hogy a lehullott csapadék lemossa
a hegy termőtalaját;
 a kömyéken élő, sok esetben védett állat- és növényfajok megóvása;
 egészséges kömyezet kialakítása, allergiát okozó gyomnövények (pld. a parlagfű) írtása,
az elhanyagolt kertek tulajdonosainak figyelmeztetése a területek karbantart ására ;
 az üdülőövezet közbiztonságának védelme, önkéntes alapon figyelő szolgálat
megszervezése és müködtetése, a betörések és lopások kivédésére, s a kinttartózkodók
megsegítésére;
 a település önkormányzatával a helyi kulturális hagyományok megőrzése, részvétel a
közös programokban, ill. a közösség összekovácsolása érdekében saját programok
szervezése.
 az Egyesület célul tűzi ki, hogy a jogszabályokban meghatározott határidő és feltételek
szerint a közhasznú minősítést megszerezze.

II. AZ EGYSÜLET VAGYONA ÉS ANYAGI
FORRÁSAI
1./ Az Egyesület tagjai rendszeres tagdíjat tartoznak fizetni, amelynek az alapösszegét a
közgyűlés állapítja meg (ez a 2004. évre: 2.000.-Ft/év). A tagdíjfizetési kötelezettség a
belépés napjától esedékes.
2./ Az Egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó mindenkor hatályos
jogszabályok alapján végzi éves gazdálkodásának tervezését és annak elszámolását.
3./ Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok -az esetleges tagdíj fizetésén
túl- az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek

III. AZ EGYESÜLET SZERVEI
1./ A közgyűlés az Egyesület legfelsőbb szerve, amelyet évente legalább egy alkalommnal,
az évi rendes közgyűlés megtartása végett össze kell hívni.
2./ A közgyűlés összehivásáról az Elnökség gondoskodik. A tagok legalább 1/3-ának
előtelresztett indítványa alapján -az ok és a cél megjelölésével -, valamint ha azt a bíróság
elrendeli, rendkívülí közgyűlést kell összehívni.
3./ A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok fele + 1 fő jelen van
4.- Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésnek legalább három nap elteltével van
helye, melyet az Elnökség, illetőleg a jelen alapszabály szerint a tagok legalább 1/3-ának
előterjesztett indítványa alapján -az ok és a cél megjelölésével -szintén az Elnökség jogosult
összehívni.. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok létszámától függetlenül
határozatképes, abban az esetben, ha erre az eredeti meghívóban utalás történt.
5./ A tagok a közgyűlésen személyesen, jogi személy tagok pedig képviselőik útján
gyakorolhatják tagsági jogaikat.
6./ A közgyűlés a döntéseit általában nyilt szavazással, minden esetben egyszerű többséggel
hozza, de bármely kérdésben kezdeményezhet titkos szavazást. Erről a jelenlévők vita nélkül
döntenek.

7./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) Az Egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása,
b.) Az Egyesület Szervezeti és Müködési Szabályzatának elfogadása, módosítása,
c.) Az Egyesület Elnökségének és vezetőinek megválasztása,
d.) Az Egyesület munkaprogramjának és az annak végrehajtásáról szóló jelentések
elfogadása,
e ) Az éves költségvetés, az előző évi gazdálkodás elfogadása, valamint a tagdíj
alapösszegének meghatározása,
f.) Az Egyesület más szervezetekkel való egyesülésének, szétválásának, valarnint az
Egyesület feloszlatásának kérdésében való döntéshozatal,
g.) A közgyűlés saját hatáskörébe vonhat bármely, az Egyesület belső életét érintő kérdést
és dönthet benne.

Az a.), b.) és f.) pontokban foglaltakról a közgyűlés kétharmados többséggel határoz.

AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE
Az Egyesület tevékenységét a közgyűlés által választott 9 fős elnökség irányítja, illetve
ellenőrzi két közgyűlés közötti időszakban.
Feladatát az alapszabály előírásai, valamint a közgyűlés határozatai szabják meg.
Tevékenységéről a közgyűlésnek köteles évente egyszer beszámolni.
Az Egyesület Elnöksége terv szerint ülésezik, az elnök hívja össze. Az ülés akkor
határozatképes, ha az Elnökség legalább 5 tagja jelen van. Szavazategyenlőség esetén az
elnök szavazata dönt.
a./ Az Elnökség feladatai
 A közgyűlés előkészítése, összehívása,
 Az Egyesület éves munkaprogramjának, az előző évi gazdálkodásról szóló
beszámolójának elkészítése,
 Az Egyesület hétköznapi tevékenységének irányítása,
 Az Egyesület képviselete,
 Az Egyesület Szervezeti és Müködési Szabályzatának elkészítése, jóváhagyatása, annak
betartatása és ellenőrzése,
 Az Egyesület eredményes müködéséhez szükséges feltételek megteremtése.
b./ Az Elnökségi tisztségviselők és feladatkörük
1./
Elnök
 Szervezi, irányítja és ellenőrzi az Elnökség munkáját, tevékenységét;
 Képviseli az Egyesületet;
 Irányítja az Egyesület gazdálkodását és utalványozási jogot gyakorol a közgyűlés által
jóváhagyott költségvetés alapján;
 Gondoskodik az Egyesület nyilvántartásainak naprakész vezetéséről és ellenőrzi azokat;
Az Egyesület alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogokat;
 Gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, intézkedik és dönt a közgyűlés,
vagy az Elnökség által a hatáskörébe utalt kérdésekben.
2./

Alelnök

 Felelősséggel irányitja, szervezi és ellenőrzi a Szervezeti és Müködési Szabályzatban részletezett
és reá bízott feladatokat;
 Akadályoztatás esetén ellátja az ügyvezető elnök feladatait

3./ Gazdasági felelős
 Az Egyesület könyvelését végzi, és gondoskodik a számviteli előírások betartásáról;
 A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak alapján végzi feladatait;
 Minden rendes éves közgyűlés előtt elkészíti az Egyesület gazdálkodásáról a jelentését,
költségvetési tervezetet, illetve beszámolót nyújt be a közgyűlés elé

IV. TAGSÁG
1./ A tagság formái
 A1apító tag
 Tag
 Pártoló tag Tiszteletbeli tag
 Jogi személyiségű tag
Az Egyesület tagjai (alapító tagjai) csak természetes személyek lehetnek, tiszteletbeli, illetve
pártoló tagként jogi személy is részt vehet az Egyesület működésében.
1.1 Alapító tagok
 Megalakítják az Egyesületet,
 Szavazati jogga1 rendelkeznek,
 Tagdíjfizetés esetén egyesületi taggá válnak,
1.2 Az egyesületi tagok
 Részt vehetnek az Egyesület közgyűlésén,
 Közgyűlésen véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek és szavazati joguk van,
 Választói joggal rendelkeznek, illetve megválaszthatók az Egyesület szerveibe,
Használhatják az Egyesület tulajdonában levő felszereléseket és bázisokat,
kedvezményes költségtérítés ellenében,
 Részt vehetnek az Egyesület szakosztályainak munkájában,
 Igényelhetik az Egyesület szakembereinek és vezetőinek munkáját,
 Részesülhetnek az Egyesület által nyújtott kedvezményekben.
A tagság feltételei
 A tagsági díj rendszeres fizetése,
 Az Egyesület erkölcsi támogatása,
 Alapszabály és közgyűlési határozatok betartása, az egyesületi tagokhoz méltó
magatartás és erkölcsi feddhetetlenség.
1.3 Az Egyesületet pártoló tagok
 Javaslatokat és észrevételeket tehetnek az Egyesület működésével kapcsolatban az
Elnökség felé,
 Részt vehetnek az Egyesület rendezvényein,
 Igénybe vehetik az Egyesület szolgáltatásait,
 Részesülhetnek az Egyesület által nyújtott kedvezményekben

A pártoló tagság feltételei
 A pártoló tagsági díj rendszeres fizetése,
 Az Egyesület erkölcsi támogatása,
 Alapszabály és közgyűlési határozatok betartása
1.4 Tiszteletbeli tagok
A tiszteletbeli tagokat a közgyűlés választja meg





Részt vehetnek az Egyesület közgyűlésén, tanácskozási joggal,
Igényelhetik az Egyesület szakembereinek munkáját,
Térítésmentesen igénybe vehetik az Egyesület eszközeit,
Részesülhetnek az Egyesület által nyújtott kedvezményekben.

A tiszteletbeli tagság feltélei
 Személye példaértékű legyen az Egyesület tagsága előtt,
 Támogassa az Egyesületben folyó tevékenységet,
 Erkölcsileg támogassa az Egyesület fejlődését,
 Tartsa tiszteletben az alapszabályt.
1.5 Jogi személyiségű tagok
 Képviselők útján részt vehetnek a közgyűlés munkájában, tanácskozási joggal,
 Külön megállapodás alapján a költségek téritése ellenében használhatják az Egyesület
eszközeit és létesítményeit.
A jogi személyek tagsági feltételei
 Az alapszabály tiszteletben tartása,
 Az Egyesület céljait lehetősége szerint erkölcsileg és anyagilag támogassa.

A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE
Az Egyesületbe való be- és kilépés önkéntes. Az Egyesületbe bárki -kor , nem, nemzetiségi
és egyéb megkötés nélkül -beléphet. Az egyesületi tagság és a pártoló tagság felvétellel
keletkezik és a tagdíj rendszeres fizetésével tartható fenn, önkéntes kilépéssel, törléssel,
kizárással szűnik meg. Az Elnökség közgyűlési határozat nélkül jogosult törölni a tagok
névsorából azt a tagot, aki az Egyesülettel szemben fennálló díjfizetési kötelezettségeinek
felszólítás után, megfelelő határidő kiszabása esetén sem tesz eleget. A kilépést az Egyesület
Elnökének írásban kell jelezni. A kizárást a fegyelmi eljárás során kiróható büntetésként, és
erőszakos bűncselekmény miatt hozott jogerős bírósági ítélet esetén kell alkalmazni. Az
elnökség felfüggesztheti a tagságot már az eljárás alatt is. A tag törlése és kizárása
kérdésében hozott döntés ellen a tagot jogorvoslati lehetőség illeti meg, ennek megfelelően a
törvénysértő határozatot a tag -a tudomására jutástól számított 30 napon belül-bíróság előtt
megtámadhatja.
Tagok felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik, ez a jogkör a tiszteletbeli tag és a jogi
személyiségü tagok kivételével az Egyesület szakosztályaira átruházhatá. Az Egyesület
tagjairó1 havi pontosságú nyilvántartást kell vezetni. A tagok tagsági igazolványt kapnak.

V. A MŰKÖDÉS EGYÉB SZABÁLYAI
Ha az Egyesület olyan tevékenységet végez, amelyet valamely jogszabály feltételekhez köt,
il1etve szabályoz, akkor e tevékenység felett a hatáskörrel rendelkező állami szerv
felügyeletet gyakorol. A tagdíj bevétellel teljes egészében az Egyesület rendelkezik. Az
Egyesület tulajdonát képezi a közösség által létrehozott vagyon.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
1./
a.)
b.)
c.)
d.)

Az egyesület megszűnik, ha
feloszlását a közgyűlés kimondja,
felügyelő szerv feloszlatja,
más egyesülettel vagy szervvel egyesül vagy abba beolvad,
felügyelő szerv megállapítja a megszűnését.

2./

Az egyesület vagyonának elszámolása
Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés határoz, azzal az irányadó
szemponttal, hogy a vagyon továbbra is az Egyesület alapszabályában rögzített célok
megvalósulását szolgálja.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉS
1./ Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési
jogról szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései, valamint a tevékenység végzésekor hatályban
lévő jogszabályok az irányadóak.
2./ Jelen alapszabály elválaszthatatlan részét képezi az a közgyűlési jegyzökönyv is, melyen
a jelen alapszabály elfogadása és módosítása megtörtént.
3./ A közgyűlés felhatalmazza az ügyvezető elnököt, hogy az alapszabály közgyűlési
elfogadásától számított 90 napon belül az Egyesületnek, mint sport célú társadalmi
szervezetnek a bejegyzését a Pest Megyei Bíróságon kezdeményezze.
4./ A közgyűlés felhatalrnazza az ügyvezető elnököt, hogy az alapszabály közgyűlési
elfogadásától szárnított 90 napon belül az Egyesületnek bankszámlát nyisson.

5. A közgyűlés a következő tisztségviselőket választotta meg
Elnök
Tiszteletbeli elnök
Alelnök
Gazdasági felelős
Elnökségi tagok:

Sápi András;
Tóth György;
Hári Ferencné;
dr. Nemesi Miklósné;
Aradi Róbert;
Czéh Mihály;
dr. Giese Péter;
dr. Nemesi Krisztina;
dr. Oberrecht Gabriella.

6./ Az Egyesület képviselete akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott
egyesületi név alá az elnök önállóan a teljes nevét írja, míg a képviseleti jogosultsággal
felhatalmazott alelnök a gazdasági felelőssel együttes aláírásra jogosult. A bankszámla feletti
rendelkezéshez minden esetben az elnök és a gazdasági felelős együttes aláírása szükséges.
Egységes szerkezetbe foglalás kelte: 2004. december hó 14. napján.
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalás kelte: 2007. szeptember hó 19. napján.

Ellenjegyzem:

Dr. Sima Antal
Ügyvéd
Ellenjegyzés kelt: Budapest, 2007. szeptember 19. napján

