Aquincum-Mocsfros Kiizhasznrft Egyesiilet Alapszabdlya
Egysdges szerkezetbe foglalvar

I.
1.

Az Egyesiilet

neve:

Altaliinos rendelkez6sek
Aquincum-Mocsaros Kdzhasznri Egyesiilet

2. Az Egyesiilet szdkhelye: Budapest III. Gladidtor utca 33.
3. Az Egyesiilet hatiLrozatlan id6re alakul,6ndll6 jogi szem6ly, minim6lis tagldtszdma l0 fri.
4. Az Egyestilet az egyesiildsi jogr6l, a kdzhasarir jogdll6sr6l, valamint a civil szervezetek
mtik6d6s6r6l 6s tiimogat6sAr6l sz6l6 201 1 6vi CL)O(V. tdrv6ny, 6s a Polgiiri
Tdrvdnykdnyw6l sz6l6 tdrvdny egyesiileteke vonatkoz6 szabiiyai (a tovribbiakban; Civil
alapjdn kdzhasznri szervezetkdnt tevdkenyked6 demokratikus
cinkormdnyzattal rendelkez6 civil szervezet.

tv., illetve Ptk.),

II.
l.

Az Egyesiilet c6lia, iellege, tev6kenysdgi kiire:

Az

EgyesiiLlet altal6nos cdlja, hogy fdrumot biztositson a lak6tertileten 6l6k szrirntim, a
ktiz6ssdget drint6, kdzdrdekti, ldnyeges k6rddsekben kdpviselje 6rdekeiket. Ezen beliil:

Helyi 6rdekvddelem:

c6r:

A Mocs6ros-dril6i lakosok drdekv6delme,

Tev6kenys69:

keriiLleti
f6vdrosi
tinkormdnyzattal, hat6s6gokkal, rend6rkapitanys6ggal, a Pilisi
Parkerd6 Zrt-vel
Mocsaros-diil<ii lakosok hatdkony
drdekdrv6nyesitdse drdekdben. Ezen beliil az Egyesiilet
kezdemdnyez ds v6lem6nyez minden olyan tervezett
int6zkeddst, tevdkenysdget €s magatartdst, amely a lak6teriilet

az drdekek
megjelenitdse a helyi dnkormrinyzatokban, a hat6sdgi
eli ardsokban.

Rendszeres kapcsolattartiis

a

ds a

a

-

fej lesztds6t, fenntart6s6t,

kdmyezetv6delmdt, egdszsdg6t, nyugalmiit

6s

biztons6g6t,
szolg6ltatdsokhelyzet6t

- kulturiilis, sport ds

neveldsiigyi,

a

karitatfv

tevdkenysdget

drinti ds befolyrisolja. Az Egyesiilet kdzremiikddik

az

int6zkeddsek, tervek megval6sitasaban.

Jogszab6lyi hely;

I

Obuda-Bdk6smegyer Onkorm6nyzat K6pvisel6testi.iletdnek
9/2009. (nl. 30.) rendelete 6buda-B6krismegyer Onkorm6nyzat

Az egysdges szerkezetbe foglalt Alapszab6ly-szoveget a 2015. jfnius 7-en tartott kozgyfles fbgadta el.

ds a keriileti civil szervezetek kapcsolatrendszerdnek
Feladat
megval6sitds6val
el6rt eredm6ny:

egyes

k6rd6seir6l 6s az egysdges pilyAzati-tttmoeat6si rendszerr6l 4.$.
Mocsriros 6s
Mocsaros-dril6 lakossdgrinak drdekei
hangsirlyosan megjelennek az 6nkormdLnyzati vezetok el6tt. A
kOzigazgat6si elj6r6sokban az egyesiilet iigyf6li minrisdgben ldp

A

a

fAl

2. Az Egyesiilet

feladata, hogy dpitse 6s szdpitse, vddje a lak6kdmyezetet, meg6trzze
r6gmflt korok emldkeit, ennek drdekdben feladata a kdzhasznri tevdkenysdg6nek ell6t6sa
sor6n:

3.

Kdzpark fenntart6sa ds tizemletetdse

c6l:
Tev6kenys69:

Jogszabdlyi hely:

Feladat
megval6sitrisdval
el6rt eredm6nv:

Gladidtor utcai csal6di oihen6oark fenntartiisa. feilesztdse
Parkfenntartiisi, kertdszei tevdkenysdgek, jitekeszkbzkarbantart6s. lftdkeszkdz-feilesztds, sportp6lvfk fenntartiisa.
A helyi kdziigyek, valamint a helybeu biztosithat6 kdzfeladatok
kdrdben ell6tand6 helyi dnkormrlnyzati feladatok: 201 1. 6vi
CLXXXX. tv. Magyarorszdg helyi dnkorm6nyzatair6l 13. g

fl\2.
Az dnkorm6nyzati

ingatlanon az egyestilet 6ltal ldtesitett
pihen6park mrikdddsdnek biaosit6sa, gondozott ndvdnyzet,
balesetveszdly-mentes j6t6keszkdzdk, haszniilatra alkalmas
sportp6ly6k.

4.

Term6szetv6delem

c6r:
Tev6kenys6g:

Jogszabr{lyi hely:

Feladat
megvakSsftfsdval
el6rt eredm6nv:

5.

A Mocsdros termdszeti drt6keinek vddelme, termdszetes
biol6giai 4llapot6nak fenntart6sa ds helyre6llitdsa.
R€szvdtel termdszetvddelmi 6llapotfelmdrdsekben, a helyi
mad6rvil6g fokozott v6delme, t6li etetdsiik megszervez6se, a
termdszeti 6rt6kek drdekinek v6delme a Mocs6rossal
kapcsolatos hat6s6gi eliAresokban.
A termdszet v6delme, teleptildstisztasiig biztositrlsa (a helyi
kdziigyek, valamint
helyben biztosithat6 kijzfeladatok
kdrdben ell6tand6 helyi dnkormrinyzati feladatok: 2011. 6vi
CLX)OflX. tv. Magyarorszfg helyi dnkormdnyzatair6l 23. g
(4) 3. 11. 12.
MocsriLros dkoszisztdmrija kiegyensirlyozottabb6 v6lik, a
ktildnleges mad6rvilig vddettsdget €lvez,
ell6tAsuk
biztositva van.

a

A

tdli

A helyi kdmyezet- ds termdszetvddelem, hullad6kgazdrilkod6s
C6I:

A Mocsilros megtisztit6sa

az illegrilis hulladdklerakdsokt6l, a

szemdt rendszeres iisszegyiijtdse ds elszrilliuat6sa.

Tev6kenys6g:
Josszab6lyi helv:

Rendszeres takaritdsi akci6k a Mocsrirosban, szemdtszedds,
hulladdkelsz6llit6s, fi gyelemfelhiv6 akci6k szervez6se.
A helyi kdzi.igyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok
2

Feladat
megval6sitf sdval
el6rt eredm6nv:

6.

kdr6ben ell6tand6 helyi dnkorm6nyzati feladatok: 2011. dvi
CLXXXX. tv. Magyarorsziig helyi dnkormanyzatair6l 13' $
(1) 11. 19.
A Mocsaros tisztabb|, dlhet6bb6 v6lik. Alkalmas lesz a
szabadid6s ds sport tev6kenys6gekre.

Hullad6kgazd6lkodds

c6t:

A mocsriros-driloi lakosoknak

a szelektiv hulladdkgytijtds

messzervezdse.

Tev6kenys6g:

Jogszabrilyi hely:

Feladat
megval6sitrisival
el6rt eredm6ny:

Szelektiv hulladdkgytijt6s lehet6sdg6nek 6s a haszn6lt siit6olaj
begyrijt6sdnek biztositrisa, egyiittmiikddds a feldolgozdst v6gz6
v6llalkoz6kkal.
A helyi kdziigyek, valamint a helyben biaosithat6 kdzfeladatok

kdr6ben ell6tand6 helyi dnkormfnyzati feladatok: 2011. 9vi
CL)OaXX. tv. Magyarorszdg helyi 6nkorm6nyzatair6l 13. $
(1) 11. 19.
A szeletiv hulladdkgy0jt6s lehet6sdge m6g azel6tt minden
kdmydkbeli lak6 rendelkezdsdre illl, miel6tt az a fdvarosi

dnkormdnyzat

teljes kdnien

kdzszolgdltat6s szintjdn

megszervezi.

7.

A term6szetvddelmi kultura feileszt6se

c6l:
Tev6kenys6g:

Jogszabrllyi hely:

Feladat
megva16sitisival
el6rt eredm6ny:

8.

A term6szetvddelmi kultura fejlesztdse,

a termdszet v€delm6vel

kaocsolatos ismeretek oktat6sa
A Mocsdros-tandsvdny fenntartdsa, iskol6k, 6vodiik sz6rn6ra
kihelyezett oktatdsi helyszinkdnt val6 biztositdsa.
A komposztiilis n6pszenisitdse ds bemutat6 jelleggel tdrtdn6
alkalmaz6sa.
Az Allami, dnkormdnyzati intdzm6nyek 6s mds szervezetek
bevondsiival: 1996. 6vi LIII. tv. a termdszet v6delmdr6l 64. $
(1).
A Mocsirosba l6togat6k megismerhetik a teriilet term6szeti
6rt6keit. A helyi lakososok szakmai taa6csokat kaphatnak a
komposzt6l6sr6l. A Mocsrirosba kivitt zdldhulladdk mdrtdke
csdkken.

Az doitett kdmvezet alakitiisa ds v6delme

c6t:

A Mocsaros-dril6

ds az

Amfite6trum dDitett kdmyezetdnek

v6delme.
Tev6kenys6g:

A

kialakult telepiil6sszerkezet vddelme, az Amfite6trum

kdmydkdnek rendszeres tisztit6sa. Erdekvddelmi feladatok
ell6tasa.

Jogszabflyi hely:

Az iilanil helyi

dnkorm6nyzati szervek egyflttmrikddnek az
6rintett tarsadalmi szervezetekkel: 1997. dvi LXXVIII. tv. az

Feladat
megval6sitisival
el6rt eredm6ny:

9.

dpitett ktimyezet dakitdsrir6l 6s vddelm6r6l 57lA $ (2).
A kdmydk telepiilds-szerkezet6nek meg6rz6se.

A kulturrilis drdksdg v6delme

c6l:

A Mocsrlros-dtil6
v6delme.

Tev6kenysdg:

Egyiittrntikitdds

6s az

Amfite6trum kulturri'lis drdks6g6nek

a helyi 6nkormdnyzattal ds a

Budapesti

Tdrtdneti Mrizeummal. A fellelt kultunilis 6rtdkek meg6rzdsetll

Jogszabrilyi hely:

Feladat
megval6sltfsdval
el6rt eredm6ny:

val6 gondoskodris, azok bemutatdsdnak el6segitdse
Kdzremrikdd€s ds egyiittmtikddds: rillam/ dnkormanyzat,
nemzetisdgi/ tarsadalmi/ gazdas6gi szervezetek, egyh6zak,
6llampolgdrok: 2001. dvi LXIV. tv. a kultur6lis drdksdg
v6delmdr6l 5 $ (1).
Mocsaros-dril6 kulturdlis drtdkeinek
Mocsaros 6s

a

A

mee6rzdse.

10. Sport 6s szabadid6s tev6kenys6gek tdmogatiisa

c6r:

Tev6kenys69:

Joeszabdlvi hely:
Feladat
megva16sitrisdval
el6rt eredm6nv:

Az egdszsdges dletm6d ds a szabadid6sport gyakorl6sa
felt6teleinek megteremt6se; a gyermek- ds if is6gi sport, a
h6trdnyos helyzetri tarsadalmi csoportok sportj6nak trirnogatdsa.
Ingyenes sportol6si lehet6sdgek biztosit{sa a Gladidtor utcai
pihen6park harom sportp6ly6jrfu ds a feln6tt tornaeszkdzdkdn.
A sportp6ly6k fenntartrisa, sporteszkdzdk biztositdsa.
Alami feladat 2004. evi I. tv. a sportr6l 49. $ c)-e).
kertileti lakosok
Ingyenesen hasm6lhat6 sportp6lyak,
sportoldsi lehet6sdgeinek b6vit6se, az egdszsdges dletm6dra
nevelds helyszin6nek biztositiisa.

a

11..42 Egyesiilet szolg6ltatdsai tagsiigi viszonlt6l fiiggetleniil igdnybe vehet6k, azok a
szervezet testiileti tagjain, munkavrillal6in, dnkdntesein kiviil mris szem6lyek szrfunrira is
hozz{fdrhet6ek.
12. Az Egyesiilet egyiittmrikdddse m6s szervekkel:

Az Egyesiilet cdljainak megval6sit6sa 6rdekdben rendszeres kapcsolatokat 6pit ki 6s tart
fent az dnkorm6nyzati ds rendv6delmi szervekkel, tiirsadalmi, jogi €s dllami
szervezetekkel, egyltazak kdpvisel6ivel, egyes magdnszemdlyekkel, a vrilaszt6keriilet
orsz6ggyrildsi kdpviseldj 6ve1 ds az dnkorm6nyzati k6pvisel6kkel.

Az

Egyesiilet kdzvetlen politikai tevdkenysdget nem vdgez, p{irrtokt6l ffiggetlen,

p6rloknak trlmogatrist nem nyrijt.
13. Az Egyesiilet dnszervezri jelleggel
14.

Az

mtiktidik.

Egyesiilet mtikrid€sdvel kapcsolatos dokumentumok nyilvrinosak, azokba b6rki

el6zetes egyeztetds utan betekinthet.
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III.

Az Egyesiilet tags6ga, a tagsigi viszony keletkez6se:

jogi szem6ly' aki'
Az Egyesiilet tagja lehet minden olyan bel- 6s kiilftildi termdszetes 6s
illetvJ'amely az Alapszabityt elfogadja, tagdijat fizet 6s a bel6pdsi nyilatkozat6ban

l.

v6llalja az Egyesiilet szakmai, erkdlcsi t6mogatasAt'

jogr
Az Egyesiilet p6rtol6 tagia lehet minden olyan bel- 6s kulfttldi termdszetes 6s
,r.-6iy, aki, iietve u."[ ur Alapszabdlyt elfogadja 6s vrfllalja az Egyesiilet szakmai,
erkolcsi tamo gatasat.

j6n l6tre.
A tags6gi viszony a bel6p6si k6relemnek a k6zgytil6s dltali elfogaddsdval

3.

IV. A tagokiogai 6s kiiteless6gei
1.

A

2.

A rendes tag jogai:

tagok jogaikat 6s kdtelessdgeiket szem6lyesen,
kdpvisel6ik fitjrin gyakorolhatjik'

jogi

szemdlyek meghatalmazott

- r€szt vehet az Egyesiilet Kdzgyiildse hat6rozatainak a meghozatal6ban'
- vrilaszthat ds v6laszthat6 egyesi.ileti tisztsdge,
- ig6nybe veheti az Egyesiilet szolgdltat6sait,
- kiadvanyain, hdzan, telephely6n feltUntetheti Egyesiileti tags6g6t'
- az Egyesiilet tev6kenys6g6vel illetve mtikiiddsdvel kapcsolatban 6sztev6teleket,

j
3.

j

avaslatokat tehet,
avezeto tisztsdgviselokt6l felvil6gositdst kdrhet az Egyestilet tevdkenysdgdr6l'

Az EgyesUlet rendes tagi6nak kdtelezettsdgei:

- az Egyestilet Alapszabrily6nak elfogad6sa 6s betart6sa,
- az Egyesiilet Kdzgyiildse 6ltal megdllapitott tagdij fizetdse'
- az Egyestilet tevdkenys€gdnek aktiv segitdse'

- az Egyesiilet

tagja kdteles az alapszabalyban meghatarozott tagi kdtelezetts6gek

teljesit6sdre.

4.

5.

-

A p6rto16 tag jogai:
tanricskoz6si joggal rdszt vehet az Egyesiilet kdzgytildsein, ott felsz6lalhat,
rdszt vehet az Egyestilet rendezv6nyein.

A prirtol6 tag vdllalja:
a tags6gi

dij m6rtdk6t meghalad6 vagyoni hozz6jdrulis teljesitdsdt'

az Egyesiilet Alapszab6ly6nak elfogadasdt.

V.
1.

-

A tagsiigi viszony megsziinese

A tagsdgi viszony megszrinik:
a termdszetes szemdly tag hal6l6val,

kildo6ssel.

jogi szem6ly tag megsztin6sdvel,

- kizrir6ssal,
- a tagsdgi jogviszony egyesiilet 6ltali felmonddsdval,
-_ az Egyesiilet megszrindsdvel.
jogviszonyat
egyesiilet kdpvisel6jdhez
az
tags6gi
megsziintetheti'
ndlkiil
indokolas
barmikor,

A ra;

int'zett irasbeli nyilatkozaual

2.

AzEgyesiiLletb6lval6kil6pdstazegyesiiletelndker6sz6reir6sbankellbejelenteni.

3.

Atagtags6gijogviszony6tazEgyesiiletl6vitagdijatmeghalad6tagdijhatraldkeseten_
rJrsz6litrist kiivet6ln - 30 napos hatarid6vel felmondja A felmondiisr6l az
6rintett tag a
"rJire.ya.i"ti
els6fokri hatarozatot az Ugryiv6 Testiilet hozza meg. A halltozat ellen az
A
a
Kdzgyiildsnek.
hat rozat kdzhezvdteldt6l sz6mitott 15 napon nyirjthat be fellebbezdst

ro'gytire.afelmonddsr6lsoronk6vetkez6iil6s6nd6nt.Afelmondasjoger6ss6
i"ttJUi.rer hiany6ban a fellebbezdsre nyitva rill6 hataidl eredm6nytelen letelte ut6ni elsii
joger6ss6'
napon, fellebbez6s esetdn a Kdzgyrilds ddnt6sdnek napjrfur v6lik

Egyesiiletbdl t6ft6n6 kizar6st csak akkor lehet alkalmazni, ha a tag sirlyosan
jogszalilys6rt6, egyben az egyesiilet 6rdekeit is jelent6sen sdrt6 magatart6st tantsit, vagy
jogerds hatrirozatSban brindsnek' A
uti-ncsetetmeny' eiiiovet6s6bJn mondja ki a Bir6srlg
joga, m6dot
kiziir6sra irrlnyul6 eljrirrisban a tagoi minden esetben megilleti a v6dekezds
a kiztir6si kezdem6nyezdsre, iriisban vagy sz6ban reag6lhasson,
kell adni u
"ri^iou,-hogy
al6 vont
illetve a kizi'rasi
dAr6;ban hozott minden hatarozatot, intdzked6st az ellaris
szemdllyel igazolhat6 m6don kdzdlni kell'

Az

4.

A kizafast az ugyviv6 Testiilet t6bbs6gi dontdssel kezdem6nyezheti. A kiz6rds t6rgy6ban
15
hozott iigyviv6 iesttileti, els6fokri hallrozat ellen a hatarozat kdzhezvdteldt6l sz6mitott
a
oupoo bJitil a Kdzgyrildshez lehet ir6sban fellebbez6ssel dlni. A fellebbezds targy6ban
jogosult
kd'telezelt
6s
soion kdvetkez6 KOzgyiiles sz6tdbbsdggel hozott hatarozattal
d6nteni. A kiz6r6s jogii6ss6 fellebbezes hirinyaban a fellebbezdsre nyitva 6116 hat6rid6
napjan
eredmdnytelen letelie itrini els6 napon, fellebbezds eseten a KdzgFilgs ddntdsdnek

5.

vdlikjoger6ss6.

jogi szem6ly tag
tagsdgi viszony term6szetes tag eset6n az elhal6loz6s napjdval,
r6szdre
megsZ,.in?senek napj6n, kil6p6skor az erre iranyul6 nyilatkozat Ugyviv6 Testiilet
kiz6r6
Kdzgyiil6s
t6r;n6 etadasakoi, tir*aimt az Ugyviv6 Testiilet, illetve a
hatarozatrinak joger6re emelked6s6vel sziinik meg'
Ha jelen Alapszabrily a tagsagot felt6telekhez kOti, ds a tag nem felel meg ezeknek a
feltiteleknek,' az EgyesUlet a tagsegi jogviszonyt harmincnapos hatarid6vel irdsban
felmondhatia. A felmondasr6l az Egyesiilet kdzgyril6se soron kdvetkez6 iil€s6n ddnt'

A

o.

7.

VI. Az Egyesiilet szervezete
1.

2.

-

Az Egyesiilet szervei:
a

Kdzgyiilds,
Ugyviv6 Testiilet.

az

Az Egyesiilet vezet6 tisztsdgvisel6i:
az Elndk,
az

Ugyviv6 Testiilet tagjai.

VII.

A Kiizgyffl6s iil6sez6se, nyilvdnossdga 6s hatdskiire2

A Krizgyiitds az

1.

Egyesiilet d6ntdshoz6 szerve, mely a tagok dsszessdgeb6l 611. uldsei

nyilvdnosak.

A rendes Kiizgyrildst dvenkdnt minimum egyszer 6ssze kell hivni. A Kdzgytildst az Eln6k
hivja 6ssze ai-UgyvivO Testiilet hatirozata alapj1n. Az Ugryiv6 Testiilet legal6bb 15
nappal a kOzgyiilds el6tt annak hely€r61, id6pontjrlr6l, napirendj6r6l a tagokat 6rtesiti. A
tagok al6irasukkal igazolj6k, hogy a meghlv6t k€zhez vett6k.

Az Ugyvivo Testiilet kdteles a Kdzgyrildst dsszehlvni a sziiksdges intdzkeddsek megtdtele

3.

cdlj6b6l, ha
- az Egyesiilet v agyona M eseddkes tartoz6sokat nem fedezi,

- az Egyesiilet el6rellthat6lag nem lesz k6pes a tartoz6sokat esed6kess6gkor

telj esiteni,

vagy
- az Egyestilet cdljainak eldrdse veszdlybe keriilt.

A kdzgyiilds hatarozatk6pes, ha a szavazhsra jogosultak tdbb mint a fele jelen van. Ha a
KOzgyril6s a meghirdetett eredeti id6pontt6l sz6mitott 1 6rfu beliil nem v6lik
hatrfuozatkdpess6, a K6zgyiil6st el kell halasztani 6s 15-30 napon beliilre, ugyanezen
napirendi pontok megt6rgyalas6ra ismdtelten dssze kell hivni. A megismdtelt Kdzgytilds a
megjelentek szixnina tekintet n6lkiil az eredeti napirendbe felvett k6rd6sekben

n

hatrirozatk6pes, feltdve, hogy erre a tdnyre vonatkoz6 figyelmeztet6st az eredeti meghiv6
tartalmazza.. A hatarozatk6ptelensdg miatt dsszehivott Kdzgyiilds helydt 6s idej't az
j6rhat
eredeti meghiv6ban kdzdlni kell. A Kozgyrilesen jogi szem6ly tag kdpvisel6je ttj{h

Rendkivtili kdzgl'ril6st kell 6sszehivni:

5.

- az Ugyviv6 Testiilet

jelenldv6k tagiainak egyszerii sz6t6bbs6gdvel hozott hatbrozata

alapj dn,

- ha a rendes tagok 1/3-a az ok 6s a c6l megieldlds6vel kdri
- ha az Ugyvivti Testiilet tagjainak tdbb, mint 1/3-a megvrilik tiszts6gdt6l'
- ha az Egyesiilet Elndke megvAlik tiszts6gdt6l.
A rendkiviili Kiizgyiildst az erre okot ad6 kdrtilmdny bektjvetkezds€t6l szimitott 30 napon
beliil 6ssze kell hivni. A rendkiviili Kdzgytflesre egyebekben a rendes Kdzgyiildsre

o.

vonatkoz6 szabdlyok az ir6nyad6ak.

A Kdzgyrilesrol jegyz6kiinryet kell kdsziteni, amelyet a Kdzgyiilds levezetri elndke ds a
jegyzrikdnywezet<i lr al6 6s a kdzgyr.il6s elej6n megvdlas^oll 2 tag hitelesit' A

'7.

jegyz6kdnyvet a kdzgyiil6sen rdsztvev6 r6sz6re k6r6sdre a k6r6s egyesiilethez 6rkez6sdtril
.ra-itott 20 napon beliil meg kell kiildeni. A jegyz6kdnryet a k6zgyril6s id6pontj6t6l
szrlmitott 45 napon beltl az egyestilet honlapjan meg kell jeleniteni minden melldkletdvel
egyiitt.

8.
2

A Kdzgyulds kizfu6lagos hat6skdrdbe tartozik:

Szdmozdsa mddosltva: 2014. m6jus 8.

- az AlapszabiilY meg6llaPitasa,
- m6dositasa,
- M egyesiilet m6s egyesiilettel val6 egyesiil6sdnek, sz6tv6l6siinak, valamint
feloszlat6sri.Lnak a kimond6sa,

-

az Elndk, az

Ugyviv6 Testiilet tagiainak megvdlasztasa, visszahivasa,

taCdij mdrt6kdnek a megdllapit6sa,
az €ves szakmai program elfogadtisa,
az 6ves besz{mo16 - ezen beliil az ugyviv6 Testiirletnek az egyesiilet vagyoni helyzet6r6l
sz6l6 jelent6s6nek - elfogad6sa,
a kdzhasznris6gi jelentesnek ds a kdzhasmris6gi mell6kletnek az elfogadasa,
az Egyesiilet 6ves kdltsdgvetds6nek elfogadasa'
dtintEs a kizdrds 6s a felmond6s kdrddsdben hozott iigyviv6 testiileti hatarozat elleni
j ogorvoslat trirgY6ban,
a Kdzgyiilds levezet6 elndk6nek a megvilaszt{sa,
a Kdzgyiildsr6l k€sziilt jegyz6k6nyv vezet6j6nek 6s hitelesitdinek megv6laszt6sa,
a, olyan szerz6d6s megkdtdsdnek j6vrihagyrfua, amelyet az egyesiilet saj6t tagi6val,
vezet6 tisztsdgvisel6jdvel, a feliigyel6bizotts6g tagi6val vagy ezekhozzAtartoz6j6val kdt,
jelenlegi 6s koftibbi egyesiileti tagok, a vezet6 tisztsdgvisel6k vagy m6s egyesiileti
r".*"k tuglui elleni krfutdritdsi igdnyek 6rvdnyesitds6r6l val6 ddntds,
a

sziiks6g eset6n vdgelszdmol6 kijeldl6se'
jogszabrily a
az Egyesi.ilet szabiiyzatainak elfogad6sa €s mindazon k6rddsek, amelyeket
KOzgyrilds hataskdrebe utal, vagy amit a Kilzgytil6s sajdt hatriskdrdbe von'

9.

Az Egyesiilet K6zgyiildse az Egyesiilet 6ves besz6mol6j6t
egyszerii szavaz attdbbseggel (50%+l fo) fogadja el.

10.

Az

Egyesiilet tagdija dvi 2.400 forint. A tagdijat a tag befizetheti szem6lyesen
k6szpd-nzben es uinli iitutal6ssal az Egyesiilet Budapest Bankn6l vezetett 1010210344490000-00000005. szamri banksz6ml6j6ra. Az €ves tagdij befizetdsdnek hatarideje:
minden 6v mrircius

11.

3I

.

A Kdzgytilds 6ltal v6lasztott tisztsdgvisel6k visszahivhat6k. A visszahivast a K6zgyfil6s
tagi

12.

ainak

I /3

-a kezdem6nyezheti.

A Kdzgy]illls hatarozatait intemetes honlapjrin 6s a szdkhelydn hirdetmdny ritj6n kell
kdzzdtenni. A honlap cime: mocsarosegyesulet.hu, el6rhet6s6gi titvonala:
http//:www.mocsarosegyesulet.hu.
kell a honlapon kdzz€tenni.

13.

6s a kdzhasznus6gi mell6klet6t

A

hatrirozatokat a kdzgyrildst kdvet6 20 napon beliil

Az Egyesiilet minden dvben m6jus 31. napjdig, a nyilvantart6st veTeto az orszdgos
Bir6s6!i Hivatalndl a mindenkori el6irdsoknak megfelel6en let6tbe helyezi, illet6leg
kdzz€$szi a p6nziigyi beszdmol6j6t (m6rleg 6s eredm6ny levezet6s), k<izhasznirsdgi

pdnziigyi beszdmol6hoz tartoz6 sz<iveges kieg6szit6st, valamint a
k6zhasznris6gi mell6kiethez tartoz6 jogszab6lyokban el6frt dokumentumokat, illetve
kcinywizsg6iat esetdn a kdnlwvizsg6l6i ziraddkot. A targyi dokumentdci6t az egyesiilet a
honiapjan is teljes egdszdben kdzz€teszi, ds gondoskodik annak honlapon t6rtdn5
folyamatos el6rhet6s6gdr6l a kdzz6tdteltol szrimitott harom €vig. A letdtbe helyezett
beizirnol6t annak melldkleteivel a honlapon az orszigos Bir6s6gi Hivatalhoz val6
benyujtast kdvet6 l0 napon beliil kell ktizzE tenni'
jog- vagy
14. Az egyesiilet szervei (Kdzgf'til6s, Ugyviv6 Testiilet) eltal hozott
melldkletdt,

a

E

kiildnleges jog6l16st tag
alapszab6lys6rt6 hatarozat megsemmisitdse ir6nt barmely_tag - a
tudomasrira jut6srit6l sz6mitott fal.minc
ipatt"f" t"!l csak drintettsdge isetdn -, a hatarozat
),""p", u"rrr keresetet indilhat. A perinditas a h!}ro7at vdgrehajtasdt nem eaJoljl .a
indokolt esetben a tag k6relm6r e a hatirozat vdgrehajtds6t
Ui.?Jg
hatinozat meghozatalSt6l szamitott egy6ves, jogveszto hat6rid6

-ont*

felfliglesztheti.

-

-

A

eltelt6vel per nem indithat6.

VIII.

A kiizgyiil6s hati{rozath ozata.la

l. AzEgyesiiletalapszabdlydnakm6dositas6hozajelenl6v6tagokhriromnegyedes

Az Egyesiilet c€ljanak m6dositdsahoz €s az
fgyestiletliegsziindsdr6l sz6l6 k6zgytil6si diint6shez a szavazati joggal rendelkez6 tagok
sz6tObb'sdggel hozoit hatarozata sziiks€ges.

hii,romnegyedes sz6tdbbsdggel hozott hatrirozata sziiksdges'
jelenldvfS
Mindazokban az iigyekben, amelyekben ahatlrozathozatalhoz nem sziiksdges a
tagok vagy a szaiazati joggal rendelkez6 tagok haromnegyedes sz6tdbbs6ggel hozott
iitxoru{, a kdzgytil6s a hafurozatait a jelenl6v6 tagok egyszerii sz6tdbbsdg6vel hozzik
mes.
_

A kiizgyiil6s lebonyolitfsiinak, a napirendnek, a kiizgyiil6s
tiszts 6gvisel6inek, a levezet6 elniiknek, a szavazatsz6ml6l6 k
me gvdlasztrisanak, a hatAt ozatk6p es s6gnek, a szavazasnak, a
valamint a hatar ozatok kihirdet6s6nek
; egyzot<onywezet6snek

H.

szabAlyai
1. Az Egyesnlet az kdzgytildsdt a

sz€khely6n vagy

a

tagok t6bbsdg6nek

el6zetes

j6v6hagyrisdval meghatiLrozott mds helyen tartja.

kiizgyrildsdt nem szabtilyszerfien hivt6k dssze, az iildst akkor lehet
megtartarii, ha az Ulesen valamennyi rdszv6telre jogosult jelen van, 6s egyhangrilag
hozzdj|rul az iilds megtartiis6hoz.
3. Az Egyestilet kdzgyrildsdn a szabalyszeriien kdzdlt napirenden szerepl6 kdrddsben
hozhafi hatarozar. A kdzgytildsi meghiv6 kdzbesitdsdtol vagy k6zz6t6teldt6l szdmitott 6t
napon belill a tagok ds az egyesiilet szervei az Ugyvivd Testiilett6l a napirend
kieg6szit6s6t kdrhetik, a kieg6szit6s indokolis6val. A napirend kiegdszit6sdnek t6rgy6ban
az i)gryiv6 Testiilet jogosult d6nteni. Ha a napirend kieg6szitdse iranti k6relemr6l az
ugyu-i"o Testiilet n"nt ddnt, vaw a^ elutasltja, a k6zgytil6s a napirend e1fogad6s6r6l
sz]6i6 hatrirozat meghozatalat megel6z6en kiildn ddnt a napirend kieg6szitdsdnek

2. Ha az Egyesiilet

targy6ban.
4.

A kiizgyiildsi tisztsdgvisel6, a leyezeto elndk, a

szavazatsziLrnl6l6k, illetve mas szem€ly

megvitlisnasira bdrmelyik egyesiileti tag javaslatot tehet. A k6zgytil6si tisztsdgvisel6k, a
levizet6 elnijk, a szavazatszdmll6k megviilaszt6s6r6l a kdzgyiil6s a szavazati joggal

rendelkez6 tagok sz6tdbbs6gdvel hat6roz'
5.

A Kdzgyiilds hat6rozatkdpes, ha a

szavazali joggal rendelkez6 tagok tdbb mint fele jelen

a
van. A Kdzgyril6s a hatarozatait nflt szavazils sal hozza. Brirmelyik tag inditv6nyiira
k6zgyrilds rily hatdrozhat, hogy a megiel6lt napirenddel kapcsolatban titkos szavaz6ssal
megiozataltn1\
t uiaif". nu iiv tag valamely iigyUen nem szavazhat, or az adott hatArozat
a hatrirozatk6pissdg meg6llapitrlsa sor6n figyelmen kiviil kell hagyni'

A hatarozat meghozatalakor nem szavazhal

az.

terh6re
a) akit a hat6rozat ktitelezetts6g vagy felel6ssdg al6l mentesit vagy ajogi szemdly
mAsfajta el6nyben rdszesit;

b) akivel ahatdrozat szeint szerz6ddst kell kiitni;
c) aki ellen a hatarozat alapjan pert kell inditanil

d) akinek olyan hozzhtartoz6ja drdekelt a d6nt6sben, aki a jogi szem€1ynek nem tagia
vagy alapit6ja;

6ll;
e) aki a ddntdsben drdekelt m6s szervezettel tdbbsdgi befoly6son alapul6 kapcsolatban
vagy

f) aki egy6bk6nt szem6lyesen drdekelt a diintdsben.
jelent6se alapjrin a levezet6
7. A kdzgytildsen hozott hat6rozat okat a szavazatsz6ml6l6k
elndk sz6ban kihirdeti.
jegyztikdnyvben meg kell jeldlni a
8. A k6zgytil6sr6l jegyz6kdnyvet kell felvenni. A
kozgyriids helydt, idejdt, tov6bbd a jelenl€ti ivre utal6ssal fel kell sorolni a kdzgyiildsen
mefretent szemdlyekit. A jegyz6kdnyvben fel kell tiintetni a javasolt illetve elfogadott
napTrendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott hatarozatokat. A
jegyz6kdnyvet a levezet6 ilntlk, u jegyz6kdnlwezet6nek megv6lasztott szemdly 6s a
kOzgyfl es tagjai kdziil v6lasztott hitelesit6 al6iriis6val hitelesiti.
A Kdzgyrildsen az Egyesiilet termdszetes szemely tagia csak szemdlyesen gyakorolhatja a
szavazati jogfit.

X.

Feliigyel6Bizottsdg

figyelemmel a hatdlyos jogszab6lyok adta lehet6s€gekre
bizottsds nem mrikddik.

Az Egyesiiletben

-

XI.

-

feliigyel6

AzigyvivflTestiilet3

I, Az Egyesiilet tevdkenysdg€t k6t K6zgyiil6s k6z6tti id6szakban 7 tagi Ugyviv6 Testiilet
6 iigyvivob6l all. Az Egyesillet vezet6 tisztsdgvisel6i
ininviiia.
'gtnOtamely elnOkbdl es tovdbbi
6s az Ugl,viv6 Tesriilet tagiai. Az Ugyvivd Testiilet tagiai egyesiileti
u,
munkdjukkal kapcsolatban dijaz6sban nem rdszestllnek, az Egyesiilettel nem iillnak
munkaviszonyban.
2.

I

Az Ugyviv6 Testiilet biztositja az Egyesiilet Alapszabrilyaban meghat6rozottak szerinti
folyamatos mtik6d6s6t, gondoskodik az Egyesiilet vagyon6nak az Alapszabdlyban
rdgzitett cdloknak megfeleki felhasm6l6s6r6l . Meghatittozza a kitii-zijtt cdl
megval6siUsrihoz sziiksdges targyi 6s szemdlyi feltdteleket, gondoskodik azok
Szdmozds6t m6dositona a 2015. m6rciusi kdzgyiilds
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biztositdsar6l.

Az Ug1ruiv6 Testiilet az Egyestilet mtik6d€s6t drinto. valamennyi k6rd6sben

3.

logor;i,

ddntdsre

kivdve azokat az'-tigyeket, ame]fe.k az --Alapszab6ly szerint a K6zgyril€s
tartoznak, vagy amelyeket a Kdzgyiilds a saj6t hat6skdr6be vont'

tilaO6gos

tratask6r6be

Az Ugyviv6 Testiilet tagiait a Kdzgyrilds v6lasztja 2 6ves id6tartamra'
illetve intezkedni az
5. Az Ugyviv6 Testtilet r4ltaliiLnos feladata 6s hatriskdre ddnteni,
ggv.riLt c6lj6t 6rint6 mindazon iigyekben, amelyek nem tartoznak a Kdzgy6l6s
kiiar6lagos hatriskiirdbe, igy kiildndsen feladata:

4.

_azEgyesiilett6rv6nyesdsalapszab6lyszertimrikdd6sdnekabiztositrisa,
- hat6roz a rendes 6s rendkiviili K6zg1-ul6s 6sszehiv6sar6l,

szervezdse,
- a kdzgytid6si hatdrozatok v6grehajtasanak
mtikiid6si szab1lyzathnak, valamint gazdalkod6si
- az igyesiilet szervezeti ds
m6do siuisa,

-

szablly zatinak me 96llapitrisa,
beszdmol6k el6k6szitdse 6s azoknak a kdzgyrilds el6 terjesa6se'
az 6ves kdlts6gvet6s elk€szitdse 6s annak a k6zgyti'l6s el6 te{eszt6se,
a Kdzgyrilds dsszehivdsa, a tags6g 6s az egyesiilet szerveinek drtesit6se'

_azEgyestilethatirozatainak,szervezetiokiratainak6segy6bkdnyveinekvezet6se,
- az Egyesiilet mrikdd6sdvel kapcsolatos iratok6smeg6rz6se,
a tag kizar6s6r6l'
- hatarczat tag jogviszony6nak felmonddstir6liigyvezet6s
hatAskdrdb€ tartoz6 iigyekben a
- az Egyestiiel napi iigyeinek vitele, az
ddnt6sek meghozatala,

Kdzgyiil6s el6 terjesztese,
a
az egyesiileti vagyon kezeldse, a vagyon felhaszniil6siira 6s befektet6sdre vonatkoz6,
fOzlyiit6s tratriskdr6be nem tartoz6 ddntdsek meghozatala 6s v6grehajt6sa,
az igyestilet jogszab6ly 6s az alapszab6ly szerinti szervei megalakit6siinak 6s a
tisztsdgvisel6k megvAlasztatilsdnak el6k6szitdse'
a Kdzgyril6s napirendi pontjainak meghatitoz{sa,
r6sz.'eiel a Ktizgyril6sen 6s vrflaszad6s az Egyestilettel kapcsolatos kdrddseke,
a tags6g nyilvdntarl6sa,
az Egyistlletet 6rint6 megsziindsi ok fenn6ll6sanak mindenkori vizsg6lata,6s annak
bekovitkezte esetdn a j ogszab6lyokban el6irt intdzkeddsek megt€tele,
dtintds mindazokban a k6rd6sekben, amelyeket jogszab6ly, alapszabiily a hatiiskdrdbe
utal.
6. Az Ugryiv6 Testiilet tagiai kdtelesek a Krizgyiil€sen r6szt venni, a Kdzgytildsen az
egyesiiefiel kapcsolatos ktrd6sekre v6laszolni, az Egyesi.ilet tevdkenysdgdrol 6s gazdas6gi
helyzetdr6l beszdmolni.
7. Az Uglviv6 Testiilet evente minimum 2 tilest tart. Ul6seit az Eln6k hivja 6ssze minimum
elektronikus titon
S napfal kor6bban az id6pont, hely 6s napirend megieldldsdt tartalmaz6
kozo^li meghiv6val. Az Ugyvivd Testiilet tagjai a meghiv6s kdzhez v{tellt viilaszlevdlben
Elntiknet, elektronikus riton Az Ugyviv6 Testiilet iildsei nyilvrinosak'
igazoljik ii""tu
.{z iil6sekr6l jegyz6kdnyvet kell vezetni, a hat6tozatokat ir6sba kell foglalni
8. Rendkiviili iil6st kell dsszehiwi, ha azt legalilbb 3 iigyviv6 vagy az Eln6k az ok 6s a c€l

-

a beszilmol6k el6kdszitdse ds azoknak a

-

-

-

*

megieldldsdvel inditvinyozza.

9.

A

rendkiviili iil6st az E1n6k hivja 6ssze

kezdemdnyezdsdt6l sz6mitott tit munkanapon beliilre.
Az Uglvivd Testtlet akkor hatarozatkdpes, ha tagiainak legalibb a fele plusz egy

annak

fl5

jelen

l1

kell

A hatrlrozatkdptelens6g miatt elhalasztott tildst 7 napon beliil ism€telten 6ssze
hivni az tisszehiviisra voiatkoz6 alapszab1lyi rendelkezdsek szerinl. Az ism6telten

van.

jelenlev6k sz6mdm tekintet
6sszehivott tilds az eredeti napirendre lelvett k6rd€sekben a
jelenlev6 testiileti tagok egyszeru
hatarozatokat
hatarozatkepes. A
szavazattdbbsdggel (50%+1 fo) hozzik'

nelkiil
10.
--

a

Az Ugyviv6 Testiilet feladata az 6ves besz6mol6 elkdszitds6vel egyidejiileg a hatalyos
jogszaualyokban meghatarozott kdzhasznrisagi jelentds 6s kdzhasmirs6gi mell6klet
elkfszit6se.

11.

-

A kdzhasznirs6gi melldklet tartalma:
az Egyesfllet azonosit6 adatai,

_atargyevbenvdgzettalapc6lszerintidskdzhasznritevdkenysdgekbemutat6sa,
a kiizhasznri tev6kenysdgek bemutatrisa (tev6kenys6genk6nt) kdzhasznri tevdkenys€g

-

megnevez6se,

-

a kdzhasznri tev6kenysdghez kapcsol6d6 kdzfeladat,

jogszabalyhely meghatatozi$a,

kdzhasznt tevdkenysdg c6lcsoportj6nak megad6sa'
a kdzhasznfl tev6kenys6gb6l r6szesiil6k ldtsziirn6nak megad6sa,
a kdzhasznri tev6kenys6g fbbb eredmdnyeinek bemutat6sa'
a kdzhasznu tevdkenysdg 6rdek6ben felhaszn6lt vagyon kimutatilsa, a vagyonelemeknek,
azok drtdkdnek 6s a felhaszn6las cdlj6nak meghatriroz6sa,
a cdl szerinti juttatasok kimutatiisa, ds megnevezdse.
er6forrds- 6s tarsadalmi tamogat6s mutat6k,
vezet| tisztsegvisel6knek nyrljtott juttatrisok megnevezdse, dsszesen 6s drintett
tisztsdgvisel6nkdnt.
szerint:
a kozhasznri jog6ll6s megrillap itlsiltoz sziiksdges mutat6k megad6sa, az al6bbjak
ad6z6
az
r6sz6nek
jdvedelemad6
meghatiirozott
6ves dsszes t"lugt"t, ebbol a szemdlyi
rendelkez6se szerinti felhaszndl6s6r6l s2616 1996. 6vi CXXU. tdrvdny alapj6n 6tutalt
dsszeg, kdzszolgelhtesi bev6tel, normativ trlmogatifu, .az Eur6pai uni6 strukturalis
Aap;altOt, illewe a Koh6zi6s Alapb6l nyujtott t6mogat6s, dsszes rrlfordit6sok, .ebb6l
r"#elyi jellegii rriforditds, kiizhasznu tevdkenys6g r6forditdsai, ad6zott eredm6ny, a
szemdlyek
szervezet mun-f616ban krizremtikdd6 kdzdrdekti dnk6ntes tevdkenysdget v€gz6
szitma h kdzdrdekii dnkentes tevdkenys€gr6l sz6l6 2005' 6vi LXXXVIII. tdrvdnynek
megfelel6en),
keret6ben
12. A kdzhasznris6gi mell6kletben kiildn-kiildn kell megadni a tamogat6si pfogram
kapott visszatditend6 (kittelezettsdgkent kimutatott) t6mogat6sra vonatkoz6, el6bbiekben
ftizletezett adatokat. Be kell mutitni az Egyesiilet 6ltal az ldLzleti 6vben vdgzett f6bb
tev6kenys6geket 6s programokat. Be kell mutatni az Egyesfllet 6ltal v'gzett kdzhasznri
a
tevdkenys6geket, ezen tevdkenysdgek fti c6lcsoportjait 6s eredm6nyeit, .valamint
tdrwdny
Civil
hatalyos
kdzhasmri logrillas megallapitis6hoz sziikseges a mindenkor
szerinti adatokat, mutat6kat.
a
13. Az Egyesiilet a beszrimol6jrit, kd,zhasznfs6gi jelent6sdt 6s kdzhasmris6gi melldkletet
civil s-zervezetek gazd6lkodds, az adom6nygffitds 6s a kdzhasznts6g egyes kdrd6seirdl
el'
sz6l6 mindenkor hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6 form6ban ds tartalommal k6sziti
A k6zhasznrisdgi jelentds 3s melldklete nyilv6nos, abba barki beletekinthet, €s abb6l saj6t
a

- a
-

kdltsdg6re m6solatot kdrhet.

i4. Az Ugyviv6 Testiilet tagiai feladataikat tarsadalmi munkdban vdgzik, tevdkenysdgiikdtt

,e-

k;its6gt6ritds form6jdban, sem egy6b m6don az egyesiilett6l semmilyen juttatdst nem
1)

kapnak.

l5.AzUgyviv6Testiiletdventebeszilmolmtiktjd6s6r6laKdzgyiildsnek.AzUgyviv6-Testiilet
kdtelesatemogat6kat.""a'".'"'"nt6j6koztatniadomfnyaikfelha.sznalasi.m6dj6rcl6s
iitem6r6l,azegyestilet-titOOg'e'Ot'Amennyibenazadominyoz6kdrinev6t6sazfiltala
6tszeget intemetes honlapjan nyilvanoss6gra hozni'
"aorn,e"yo"ott

16.4zUgyviv6Testiiletazegyesiilet-mrikdddsdvel,aszolg6ltatasokig6nybevdtel6vel
^""k;;"riil, informrici6kai ini"^.t", honlapjan 6s szdkhely6n ktizlemely irtjan is k6zzd
beltil kell az egyesiilet
reszi. Azinformrici6kat u'tetlit ere*tilrol sitimitott 5 munkanapon
k6zli. Az Egyesiilet
i"1i"p:* k6z6tenni. A dontdseket az 6rintettekkel ajrinlott levelben
id6pontban
valamint u .tittiae, sor6n keletkezett iratokat el6re egye^etetl

;;G;;tt,

barki szatadon megtekintheti az Egyesiilet sz6khely6n'

1

7. Az iigyviv6 testiilet taglai:

-

Mihalyfy Klara (elndk) 1031 Budapest, Roz6lia u' 38-42'
Gurin Katalin 1031 Budapest, Pr6s u' 8'&'
P6l J6zsef 1031 Budapest, Gladidtor u' 33'
P6pai G6bor 1031 Budapest, Rozilia utca 49'
P6pai Georgina 1031 Budapest, Rozilia utca 49'

Pusztai B61int 1031 Budapest, Szentendrei u' 212'
Zentai Katalinl03l Budapest, Rozalia u' 38-42'

XII. A vezetl tiszts6gvisel6vel szembeni kiivetelm6nyek

6s

kizdr6 okok

1.

Az i.igyvivo testiiletn€k az a szemdly lehet tagja,

a)akinekacselekv6k€pess6g6tabir6s6gakdpviseletijoggal€rintettiigycsoportbannen
korlAtozta, 6s
b) a kdztigyek gyakorldsdt6l nincs eltilwa,
c) aki nem 6ll foglalkoz6st6l tdrt6n6 eltilt6s hat6lya alatt 6s
szabadsiigveszes biintet6sre,
d) akit btincselekmdny elk6vet6se miattjoger6sen nem itdltek

di aki
da) magyar rillamPolgar, vagY

db)aszabadmozgds6start6zkodasjogrivalrendelkez6szemdlyekbeutaz6sar6l6s

mozgds 6s tart6zkod6s
t#OzkodasarOl s261,6 tdrv6nyben meghat6rozottak szerint a szabad
jogiival rendelke zik, vagY
t6rv6ny
dc) a harmadik orsz6gbeli 6llampolgarok beutazasar6l ds tart6zkod6siir6l sz6l6
iiatryu ula tartozik, 1s bevrindorolt vagy letelepedett jogrillisfi, illetve tart6zkod6si
enged6llyel rendelkezik.
Akit
vezet<i tiszts6gvisel6 az, akit e foglalkozrist6l jogertisen eltiltottak'

2. Nem

lehet

t1

valamelyfoglalkoz6st6ljoger6sbir6iit6letteleltiltottak,azeltiltris.hatalyaa|attaz
tiszts€gvisel6je nem lehet.
i;ia;; mefieldlt tev6keny?6get follrat6 jogi szemdly vezet6
nem lehet vezet6 tisztsdgvisel6
Az eltilt6st kimond6 frutato'"ut6* ..gr"uboit id6tartarnig
az, akit eltiltottak a vezet6 tisztsdgvisel6i tev6kenys6gt6l'

3.AzEgyes.iiletvezet6tisztsdgvisel6irevonatkoz6dsszeffrhetetlens6giszab6lyok:

l.AK6zgytl6s,azUgyviv6Testulethaltrozathozatal6bannemvehetrdsztazaszem6ly'
a Fltgari T6rv€nyk6nyv 6ltal meghatdrozott kdzeli hozzStartozbja'
alapjin:
""gi'.ti".t
"ti
valaminli 6lettarsa (a tovabbiakban egyiitt: hozzdtart oz6) ahatfuozat
a) kdtelezettsdg vagy felel6ssdg al6l mentesiil, vagy

b) bdrmilyen mds el6nyben r€szesiil, illet6leg a megkdtend6

j9Ac4:l!:t

:91,:,buu"
szerinti j uttatdsai keretdben a bark-i 6ltal

gia"f."f,. Nem min6siil el6nynek az Eiyestilet c?l
az Egyesiilet 6ltal a
;;;il;" nemil igenyb" ueh"to neri-p.nzbeli szolg6ltatas, illetvemegfelel6
c6l szerinti
tugi"Aouk _ tags6gi jogviszony alapjrfur - nyrijtott, az ilapszab|lynak
juttat6s.

Il.NemlehetazEgyesiiletvezetr!tiszts6gvisel6jeazaszem6ly,akikorrlbbanolyan
kdzhasznu szervezet vezet6 tisztsegvisel6je volt
legal6bb egy 6vig-,

-

annak megsztinds6t megel6z6 k6t 6vben

hogy ,az allami ad6- 6s vrirnhat6s6gn6l
nyilvantartott ad6- 6s v6mtartoz6siit nem egyenlitette ki ,
jelent6s dsszegri ad6hien}t tart fel,
b) amellyel szemben az allami ad6. 6s v6mhat6s6g
alkalmazott'
c) amellyel szemben az llutti ad6- 6s v6mhat6s6g iizletlezir6s int6zked6st
vagy iizletlezarast helyettesit 6 birsSgot szabott ki,
sz6l6 tdrvdny
d) amelynek ad6sz6mdt az iilarni ad6- 6s v6mhat6 s6g az ad6z6s rendjdr6l
illet6leg tdrdlte' Ez a tilalom az adott kdzhaszn0 szetYezet

a) amely jogut6d n6lkiil szrint meg irgy,

szerint felfiiggesztette,

megszrin6s€t ktivet6en hrirom 6vig 6ll fenn'

III'AzEgyesiiletvezet6tisztsdgviselrije,illetveazennekjeldltszem6ly-kiiteles
is el6zetesen t6jdkoztatni
valamennyi" 6rintett kdzhasznri szeivezetei, igy az Egyesiiletet
arr6l, hogy ilyen tisztsdget egyidejiileg

mriLs

kdzhasznri szervezetndl is bet61t'

4. A vezet6 tisztsdgvisel6 felel<iss6ge: a vezetl tisztsdgviselti az iiglvezet6si tevdkenysege
;;.4" ; jogi sz"em6lynek okozott karokdrt a szerz1d1sszeg€ssel okozott kardrt val6
felel6ssdg

tLtatyui

szerint felel

a

jogi szem6llyel szemben'

XIII. Az Ugyviv6 Testiileti tagsdg megsziin6se
Az Ugyviv6 testiileti tags6g megsztinik

-

a mand6tum lej rirt6val,

megsziintet6 felt6telhez k6t6tt megbizat6s eset6n a feltdtel bekiivetkezdsdvel,
visszahiv6ssal,
lemond6ssal,
elhaldlozdssal.
az EgyesiiletbSl val6 kizar6ssal,
a kdziigyekt6l eltiltist kimond6 jogerds bir6i it6lettel'
az iigyvivo testiileti tag cselekv6k6pess6g6nek a tevdkenysdge ell6tas6hoz sziiksdges

l4

kdrben tdrtdn6 korl6toz6sdval,

_4vezetitisztsdgvisel6velszembenikizSr6vagy<isszeferhetetlens6giokbekdvetkeztdvel.

XIV. Az EgYestilet Elniike
Az Elndk feladatai 6s hat6skdre:

1.

- az Egyesiilet kdPviselete,
dsszehivdsdra'
-_ ddntds az Ugyviv6 Testiilet iil6seinek
iil6seken 6s ellen6rzi a hozott hatarozatok v6grehajtas6t,
.r"or.or az r5i1viv6 Testiileti

_utalv6nyozdsijoggalrendelkezik,arnitazEgyesiileterrefelhatalmazottlags6va|
gyakorolhat.

2'AzElndktev6kenys6g6r6laKdzgyiil6sneksziirnolbe6st6j6koztatjaazUgyviv6
Testiiletet.
meghatarozott
Az Elndk kdpviseleti jogkdrdt meghat6rozott iieyekbgn, .vagy az iigyek

3.

csoportjtira n6zve az Ugyviv6 Testiilet tagidra is 6truhazhatja'

Az elndk az Egyesiilettel nem rlll munkaviszonyban'

4.

XV. Az Egyestiletgazdflkodfsa
1'AzEgyesiiletdvesk6lts6gvet6salapjdngazd6lkodik.Azdveskdltsdgvet6sbenkell

mrikciddsdhez sziikseges
biztositarni az egyesiileti cdlok megvalbsitas6hoz, az Egyesiilet
p6nziigyi felteteleket'

2. Az Egyesiilet bev6telei:
3. a) a tagok altal fizetett tagdijak'
4. b) a termeszetes esjogi szemdlyek adom6nyai,
5. c) gazdasdgi.v6llalkozasi tev6kenysdgb6l (szolg6ltat6s nyujt6s6b6l) sz6rmaz6
6. d) kdltsdgvet6si t6mogatAs:

7.

da)

a pilyazatirtj

riLn,

bev6tel,

valamint egyedi ddntdssel kapott kiilts6gvetdsi trirnogat6s'

8.db)azEur6paiUni6strukturdlisalapjaib6l,illetveaKoh6zi6sAlapb6lszitmazo,a
k6ltsdgvetdsb6l j uttatott tAmogat6s,
dc) az Eur6pai Uni6 k<ilts6gvet6s6b61
szirmaz6 t6mogatds,

9.
1

0

vagy m6s 61lamt6l, nemzetkdzi szervezetttil

. dd) a szemdlyi j dvedelemad6 meghatrirozott 16 sz'nek

az ad6z6 rendelkez6se szerint kiutalt

dsszege,

szerzett
11.e) az allamhiatartx alrendszereib6l kdzszolgdltat6si szerz6dds ellendrtdkek6nt

bev6tel,
12.

f) az a)-e) pontok al6 nem tartoz6 egy6b bev6tel'

13.

Az Egyesiilet kciltsdgei, rAforditdsai (kiadasai):
k0lts6gek,
a) alapc6l szerinti (k<izhasznri) tevdkenys6ghez k6zvetleniil kapcsol6d6
15

(szolgdltatas nyrijt6s6hoz) kcizvetleniil
b) gazdasdgi v6llalkoz6si tevdkenys6ghez
kaPcsol6d6 k6ltsdgek,
miiktid6si k6lts6gei (ide6rtve az
c) az Egyesiilet szerveinek, szervezetdnek
kozvetett kdlts6geket),. valamint a
adminisztr6ci6 r.or"eg.i-i?! a" eelyeb felmeriilt
6s targyi eszkdzdk 6rt€kcs6kken6si
tdbb tevekenysd ghe, ni"nitt imiateriatr ;uuak
leir6sa,

d) az a)-c) pontok al6 nem tartoz6 egy6b kdlts6g'
lyban meghatarozott feladatok
az
.1lapszab
14.' Az Egyestilethez befizetett adomrinyokat
rcU forditani 6s elktildnitetten kell nyilv6ntartani'
"if"rar",ir"
15.AzEgyesiiletbev6teleivel<in6ll6angazdflkodik,lartoz6sai6rtsaj6tvagyon6valfe]e].Az
Egyesiilet tartozlsai'rt a
k\v6ye.
_

'

-

-az
u u.".io tir"trgivisel6ket
Egyestilet tagjai
felelnek'
nem
vagyonukkal
sajdt
UJit".i"tt t"gi'i:"n trilmen6en -

16.AzEgyesiiletv6llalkoz6sitevdkenysdgetcsakkdzhasznric6ljainakeleresedrdek6ben'azt
nem oszda fel' azt kdzhasznu
nem vesz6lyeztet,re fotytat.-CazJa*Jaasanat< eredmdnydt
c61j

ainak el€r6s6re forditj a'

nem
17. Az Egyesiilet befektetdsi tev6kenysdget
18.

Az

Egyesiilet kdpviselet€ben

folytat'

az Elndk dndll6an ir

a16'

A

banksz6mlar6l val6

utalvdnyoz6shoz,k6szp6nzfelv6tel€hezazEln6k6sazEsvesiiletene6lta]afelhatalmazott
k6t tagiinak eg)'iittes al6ir6sa sziiks6ges'
tagi6val, vagy trivoll.tiikb",r L UgyuiuO festiilet
meghatarozott szabflyok
Egyesiilet b6rmely c€l szerinti juttatas6t - a ldtesito.okiratban
1g.
'";;i;i
" Az
felhjv6s nem. tartalmazhat
- patyuutnoi kittheti. EbLen az esetben a pillyhzati
m€rlegel6sdvel i"riJlJr.t.,, u*"ry"tioi - az eset.6sszes kiiriilmdnyeinek
van (szinlelt pdly6zat).
""ry*r,ogy u paiva"utnak el6re meghatarozott nyertese
^'.galhpiit "ro,
j
6ul nem szolg6lhat'
20 . Szinlelt p6ly Azat a c6l szerinti uttat6s alapj

2l.AzEgyesiiletgazdas6gi-vdllalkozfsi-tev6kenysdgdnekfejlesztdsdhezkdzhasznu
nem vehet fel'
tev6ken--ys6g6t ves;6lyeztetd mdrldkii hitelt

XVI. Az EgYesiilet megszfin6se

l

Az Egyesiilet megsztinik:

-

ha a Kdzgyiil6s az Egyesiilet feloszlat6s6t kimondj4
m6s egyesiilettel egYesiil,
m6s egYestiletekkd vrilik sz6t,
cdljanak megval6sitasa lehetetlennd
az Eglesiilet megval6sitotta c6lj6t vagy az Egyesiilet

v6lt, 6s irj c61t a Kdzgytil6s nem hatdrozott meg'
tagiainak sz6ma hat h6napon keresztiil nem 6ri el a tiz fiit'
"gy"rtil"t
meg6llapitas6val'
bir6s6g 6ltali megsziintetdsdvel, illet6leg megszfnds6nek

- *
-

-haa|rzetdskdptelensdgemiattindulteliarasbanabir6s6gmegsziinteti6sazEgyesiileteta
nyilvrintart6sb6l tdrlik.
2'AzEgyesiiletjogut6dndlktilimegsztindseeset6nafeloszlastkimond6kdzgl'rilgsnekkell
-egyesiilet
a
uugyotir6l. Az egyesiilet jogut6d n6lkiili megszfindse eseten
,."a"-ri"^i" az
er" ud; fenn;;ad6 vagyont az alapszab|lyban
hitelez6k kdvetel6seinek r.iiiy"nri
"c6lj6val megegy ezb vagy hasonl6 c6l megval6sitSs6ra
meghataxozott, az egyesillet
16

letreidtt kdzhasznri szervezetnek kell 6tadni'

XVII.ZAr6 rendelkez6sek
1

.

2.

jdn l6tre'
Az Egyesiilet a bir6s6gi nyilvrlntartdsba v6tellel
a t6rsadalmi 6s
Az Alapszab6lyban nem szab6lyozott kdrd6sekben a Ptk' illet6leg
mindenkori hatalyos jogszabalyok
kijzhasznir szervezetek i"ult""yrego.. vonatkoz6
rendelkezdsei az ir 6nY ad6ak'

XVIII.

Zdrad6k

AzAquincum-Mocs6rosEgyesiiletK0zgl,rildse2000.6prilis03.anmegtartottalakul6til6s6n
egvestileti Kiizgvfilds
.ir"gJJ"ii er"p."uuaty m-oaoritisat Jiots. jrinius 7-6n tartotr
egyhangrian elfo gadta'
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