Aquincum-Mocsfros Ktizhasznf Egyesiilet Alapszabilya
Egys6ges szerkezetbe fo glalvar

I.
1.

Az Egyestlet

2.
3.
4.

Az Egyesiilet

Ahalfnos rendelkez6sek

neve:

Aquincum-Mocsriros Kdzhasznri Egyesiilet

szdkhelye:

Budapest

III. Gladi6tor utca 33.
Az Egyesiilet hatirozatlan id6re alakul, tin6ll6 jogi szem6ly, minim6lis tagl6tszrlma 10 f5.
Az Egyesiilet az egyesi.il6si jogr6l, a kdzhasznri jogalkisr6l, valamint a civil szervezetek
mriLkdd6s6r6l 6s t6mogatasar6l sz6l6 2011 6vi CLXXV. tdrvdny, 6s a Polgari
Tdrvdnykdnyw<il sz6l6 tdrvdny egyesi.ileteke vonatkoz6 szabfilyai (a tov6bbiakban: Civil
tv., illewe Ptk.), alapjriLn kiizhasznri szervezetkdnt tevdkenyked6 demokatikus
tinkormiinyzattal rendelkez6 civil szervezet.

II.
1. Az

Az Egyesiilet c6lja, jellege, tev6kenys6gi kiire:

Egyesiilet eltalanos cdlja, hogy f6rumot biztositson a lak6teriileten 6lok szLrnfua, a

kdzdss6get 6rint6, kdz6rdekri, l6nyeges k6rd6sekben k6pviselje 6rdekeiket. Ezen bel0l:

Helyi 6rdekv6delem:
C6l:

A Mocsriros-dii16i lakosok 6rdekv6delme,

az 6rdekek megjelenit6se a

helyi onkormSnyzatokban, a hat6s6Ai elirir6sokban.
Tev6kenys69:

Rendszeres kapcsolattartis a keriileti 6s a f6viirosi dnkorm6nyzaftal,

hat6sigokkal, rend5rkapiLinys6ggal, a Pilisi ParkerdS Zrt-vel a
Mocsaros{iiloi lakosok hat6kony 6rdek6rv6nyesit6se 6rdek6ben.
Ezen beliil az Eryesi.ilet kezdem6nyez 6s v6lem6nyez minden olyan
tervezett int6zked6st, tev6kenys6get 6s magatartiist, amely a
lak6teriilet

-

fejleszt6s6t, fenntart6s6t,
k<imyezetv6delmdt, eg6szs6g6t, nyugalm6t 6s biaons6g6t,

szolgaltatAsokhelyzetdt
kulturilis, sport is neveldsiigyi, a karitativ tev6kenys6get

6rinti 6s befoly6solja. Az Egyesiilet kdzremrik0dik

az

int6zked6sek, tervek megval6sitiisiiban.

Jogszab{lyi hely:

Feladat
megval6sitisival
el6rt eredm6ny:

I

Obuda-B6k6smegyer Onkormiinyzat K6pvisel6testiiletdnek
912009. (Lil.30.) rendelete Obuda-B6kismegyer Onkorm6nyzat 6s a
keriileti civil szervezetek kapcsolatrendszer6nek egyes k6rddseirrjt 6s
az egys|ges piiy iaati-t6mogatisi rendszerr6l 4.8.
A Mocsriros 6s a Mocs6ros-dff16 lakoss6g6nak 6rdekei hangsrilyosan

megjelennek az tinkormiinyzati vezet6k el6tt. A klzigazgat/si
eljirdsokban az eryesiilet iigyf6li min6s6gben l6p fel.

Az egysdges szerkezetbe foglalt Alap szab[ly-sz|yeget a2015. m6rcius 25-dn tartott kozgyulds fogadta el.

2. Az

Egyesiilet feladata, hogy 6pitse 6s sz6pitse, v6dje a lak6kdmyezetet, meg6rizze
r6gmtlt korok eml6keit, emek 6rdek6ben feladata a kiizhasmri tev6kenys6gdnek ell6trisa
soriin:

Kiizpark fenntart6sa 6s iizemletet6se

c6l:
Tev6kenys6g:

Gladi6tor utcai csal6di pihenopark fenntartSsa, feileszt6se
Parkfenntartrisi, kert6szei tev6kenys6gek, j6t6keszkdz-karbantart6s,
i6t6keszkdz-fei leszt6s, sportprilvak fenntart6sa.

Jogszabrilyi hely:

A helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 ktizfeladatok
kdrdben ell6tand6 helyi dnkormrinyzati feladatok: 2011. dvi
CLXXXX. tv. Magyarorsz6g helyi dnkorminyzatair6l

Feladat
megval6sitis6val
el6rt eredm6nv:

13. $ (1) 2.

Az 6nkormriLnyzati ingatlanon az eryesiilet 6ltal l6tesitett pihen5park
mfikddds6nek biztosit6sa, gondozott n0v6nyzet, balesetvesz6lymentes i6t6keszk0z6k, haszn6latra alkalmas sportp6lyak.

Term6szetv6delem
C6I:
Tev6kenys6g:

A Mocs6ros term6szeti 6rt6keinek v6delme, term6szetes biol6giai
iillapotiinak fenntart6sa 6s helyre6llitrisa.
R6szv6tel term6szetv6delmi 6llapotfelm6r6sekben, a helyi mad6rvil69
fokozott v6delme, t6li etet6siik megszervez6se, a term6szeti 6rt6kek
6rdekinek v6delme a Mocs6rossal kapcsolatos hat6sriei eliA,r6sokban.

Jogszabilyi hely:

Feladat
megval6sit:isr{val
el6rt eredm6ny:

A helyi k6myezetC6l:
Tev6kenys69:

Jogszab:ilyi hely:

A

term6szet v6delme, telepiildstisztas6g biztositrisa (a helyi
kdztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok k6rdben
ellitand6 helyi 6nkonninyzati feladatok: 201 l. dvi CLXXXIX. tv.
Magyarorszag helyi iinkormanyzatair6l 23. $ (4)3.11.12.

A Mocsiros okosziszt6m6ja kiegyensrilyozottabb6 v6lik, a kiildnleges
mad6rvil6g v6detts6get 6lvez, t6li ell6trisuk biaosiwa van.

6s term6szetvddelem, hullad6kgazdrilkod6s

A Mocsriros megtiszlit|sa az illeg6lis hullad6klerak6sokt6l, a szem6t
rendszeres dsszegyiiit6se 6s e lszill ittat6sa.
Rendszeres takarit6si akci6k a Mocs6rosban, szem6tszed6s,
hulladdkelszdllitas, fi gyelemfelhiv6 akci6k szervez6se.

A helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok
kdr6ben ellitand6 helyi dnkorm6nyzati feladatok: 2011. 6vi
CLXXXX. tv. Maryarorszlg helyi iinkorm6nyzatair6l 13. $ (l)
11. i9.

Feladat
megval6sitisrival
el6rt eredm6ny:

A Mocs6ros tisa6bbe, 6het6bb6 v6lik. Alkalmas lesz a szabadid6s

6s

sport tev6kenys6geke.

2

Hullad6kgazd6lkodds

A mocsriLros-diil6i lakosoknak a szelektiv hullad6kgyiijtds

C6r:

megszervez6se.

Tev6kenys6g:

Szelektiv hullad6kryrijt6s lehet6s6g6nek 6s a haszn6lt siit6olaj
begnijtds6nek biztositisq egyiittmiik6d6s a feldolgozist v6gzo
v6llalkozokkal.

Jogszabrilyi hely:

A helyi kdztigyek, valamint a helyben biztosithat6 k<izfeladatok
kdr6ben ell6tand6 helyi dnkormrinyzati feladatok: 2011. 6vi
CLXXXX. tv. Magyarorszig helyi Onkormrinyzatair6l 13. $ (l)
ll_ 19.

Feladat

A

megval6sitisrival
el6rt eredm6ny:

<inkorm6nyzat telies k6nien kOzszolgriltatis szinti6n megszervezi.

szeletiv hullad6kgyiijt6s lehet6s6ge m6g azel6tt minden
kdmy6kbeli lak6 rendelkez6s6re 6ll, miel6tt az a fbv6rosi

A termdszeW6delmi kultirra fejleszt6se
A term6szetv6delmi kuhfira fejlesa6se, a term6szet v6delm6vel

c6t:

kapcsolatos ismeretek oktatasa

Tev6kenys6g:

A

Mocs6ros-tan6sv6ny fenntart6sa" iskol6k, 6vod6k szrim6ra

kihelyezett oktatrisi helyszink6nt val6 biztositrisa.

A

komposzt6lis n6pszenisit6se

6s

bemutat6 jelleggel ttirt6no

alkalmaz6sa.

Jogszabilyi hely:

Az 6llami, dnkormilnyzati

int6zm6nyek 6s m5s szervezetek

bevonis6val: 1996.6vi LIII. tv. a term6szet v6delm6r6l 64. $ (l).

Feladat
megval6sitrisrlval
el6rt eredm6ny:

Az

A Mocsirosba Litogat6k megismerhetik a teriilet term6szeti 6rt6keit.
A helyi lakososok szakmai tan6csokat kaphatnak a komposzt6lisr6l.
A Mocs6rosba kivitt ziildhullad6k m6rt6ke csiikken.

komyezet alakitrisa 6s v6delme

'pilett

c6r:

Tev6kenys6g:

A Mocsdros-dt15 6s az Amfite6trum 6pitett kornvezetdnek v6delme.
A kialakult telepiil6sszerkezet v6delme, az Amfite6trum kdrny6k6nek
rendszeres tisztit6sa. Erdekv6delmi feladatok ell6t6sa.

Jogszabrilyi hely:

Feladat
megval6sit6sdval
e16rt eredm6ny:

Az i lamil helyi

Onkormrlnyzati szervek egyiiftmiikddnek az
6rintett tiirsadalmi szervezeteklel: 1997. 6vi LXXV . tv. az
6pitett kdmyezet alakiteser6l 6s v6delm6nil 57lA $ (2).
A k0rny6k telepiil6s-szerkezet6nek meg6rz6se.

A kulturrilis 6rdks6g v6delme

c6l:
Tev6kenys6g:

Jogszabilyi hely:

A Mocsriros-diil6

Amfite6trum kultur6lis dr6ks6g6nek v6delme.
EgyiittmiikOd6s a helyi Onkormrinyzattal 6s a Budapesti Tdrt6neti
Mtzeummal. A fellelt kulturdlis 6rtikek meg6rzfs6r6l val6
gondoskod4, azok bemutatisinak elSsegit6se
6s az

Kdzremiikdd6s 6s egy0ttmiik0d6s: 6,llaml dnkorminyzat,
nemzetisdgT t6rsadalmi/ gazdas6gi szervezetek, eghiuak,

6[ampolg6rok: 2001.
v6delm6rol 5 $ (l).

Feladat
megval6sitiseyal
el6rt eredm6ny:

A Mocs6ros

6vi LXIV. tv. a

kultur6lis drdksdg

6s a Mocsiiros-diil6 kultur6lis 6rt6keinek megorzese.

Sport 6s szabadid6s tevdkenysdgek tiimogatesa
Az eg6szs6ges 6letm6d 6s a szabadid5sport gyakorlisa feltdteleinek
megteremtese; a gyermek- 6s ilirsigi sport, a h6tranyos helyzetii
tirsadalmi csoportok sportienak limogat6sa.
Ingyenes sportolisi lehet6s6gek biztositisa
Gladiiitor utcai
pihen6park h6rom sportpflyij6n 6s a feln6ft tomaeszkdzdkiin. A
sportpiilyiik fenntartiisa. sporteszktjzdk biztosiLisa.

C6l:

a

Tev6kenys69:

Jogszabilyi hely:

Allami feladat: 2004. 6vil. w. a sportr6l 49. g c)-e).

Feladat
megvaltisitrisrival
el6rt eredm6nv:

Ingyenesen haszn6lhat6 sportp6lyrik,

3. Az Egyesiilet

lehet6s6geinek b6vit6se,

az

a keriileti lakosok sportol6si
eg6szs6ges 6letn6dra nevel6s

helyszin6nek biztositrisa.

szolgAltatiisai tags6gi viszonlt6l fliggetleniil igdnybe vehet6k, azok a

szeruezet testiileti tagiain, munkav6llal6in, 6nk6ntesein kivi.il m6s szemdlyek sz6mara is

hozzdferhet6ek.

4.

Az Egyesiilet egyiittmiik6d6se mes szervekkei:

Az Egyesiilet c6ljainak megval6sitiisa 6rdek6ben rendszeres kapcsolatokat 6pit ki 6s tart
fent az dnkormrinyzati ds rendv6delmi szervekkel, trirsadalmi, jogi 6s allami
szervezetekkel, egyhiaak k6pvisel6ivel, egyes magiinszemdlyekkel, a v6laszt6keriilet
orsz6ggyril6si k6pvisel6j6vel 6s az dnkorm6nyzati k6pvisel6kkel.

Az

Egyesiilet kdzvetlen politikai tev6kenys6get nem v6gez, pdrtokt6l ffiggetlen,
pdrtoknak trirno gatest nem nytjt.

5. Az Egyesiilet iinszervez6 jelleggel mdkddik.
6. Az Egyesiilet miik6d6s6vel kapcsolatos dokumentumok

nyilv6nosak, azokba bfuki

el6zetes egyeztetds utan betekinthet.

III.

Az Egyesiilet tagsfga, a tags6gi viszony keletkez6se:

tagja lehet minden olyan bel- 6s kiilftrldi term€szetes 6s jogi szem6ly, aki,
illetve amely az AlapszabAlyl elfogadja, tagdijat fizet 6s a bel6p6si nyilatkozatdban
v llalja az Egyesiilet szakmai, erkdlcsi trlmogat6s6t.

1. Az Egyesiilet

Egyesiilet pri.rtol6 tagja lehet minden olyan bel- 6s kiilftildi term6szetes 6s jogi
szem6iy, aki, illetve amely az Alapszab6llt elfogadja 6s vrillalja az Egyesiilet szakmai,

2. Az

erkdlcsi temogataset.

3.

A tags6gi viszony a bel6p6si kdrelemnek a k6zgyril6s eltali elfogadrlsrival j6n l6tre.
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IV.
1.

A tagokjogai

A tagok jogaikat 6s kdtelessdgeiket

6s kiiteless6gei

szem6lyesen,

jogi

szem6lyek meghatalmazott

k6pvisel6ik ritj6n gyakorolhatjrl&.

2.

A rendes tag jogai:

-

rdszt vehet az Egyesiilet Kdzgytil6se hatarozatainak a meghozatal6ban,

v6laszthat 6s v6laszthat6 egyesiileti tiszts6gre,
ig6nybe veheti az Egyesiilet szolgdltatrisait,
kiadvanyain, hazriLn, telephely6n feltiintetheti Egyesiileti tagsigit,

-az
j

3.

Egyesiilet tev6kenys6g6vel illetve miikdd6s6vel kapcsolatban

6szrevdteleket,

avaslatokat tehet,
a vezet6 tiszts6gviseltikt6l felvil6gositrist kdrhet az Egyesiilet tevdkenysdgdr6l.

Az Egyesiilet rendes tagjrinak kdtelezettsdgei:

-

az Egyesiilet Alapszab6lyanak elfogadrisa 6s betaruis4
az Egyesiilet Kdzgyril6se 6ltal megallapitott tagdij fizet6se,
az Egyesiilet tevdkenys6g6nek aktiv segit6se,
az Egyesiilet tagia kdteles az alapszab6lyban meghatiirozott tagi kdtelezetts6gek

teljesit6s6re.

4.

5.

-

A pri,rtol6 tag jogai:
tan6cskozrisi joggal r6szt vehet az Egyesiilet k6zgytil6sein, ott felsz6lalhat,
r6szt vehet az Egyesiilet rendezv6nyein.

A partol6 tag vrillalja:
a tagsAgi

dij mdrt6k6t meghalad6 vagyoni hozzAjirukis teljesitds6t,

az Egyestlet Alapszabrily6nak elfogad6s6t.

V.
1. A tags6gi

-

A tagsdgi viszony megszfin6se

viszony megsziinik:

a term6szetes szem6ly tag hal6l6val,

jogi szem6ly tag megsztinds6vel,

kil6p6ssel,
kizarrissal,
a tags6gi jogviszony egyesiilet rlltali felmondris6val,
tagdij hdtral6k miatti tdrldssel,
az Egyesiilet megszr.in6s6vel.

2. Az Egyesriletb6l

val6 kil6p6st az egyestilet eln6ke r6szdre irdsban kell bejelenteni. A
kil6pds a tagot nem mentesiti a tagsiga idej6n keletkezett kdtelezetts6gek al6l, megszrinik
azonban a tags6gb6l ered6 jogok irrinti igdnye.

I 6vi tagdijat meghalad6 tagdijhahal6k eset6n - eredmdnytelen felsz6titast
kdvet<ien - a tagok kdziil tdrdlni kell. A t6rl6sr6l az els6fokri hatarozatot az Ugyviv6

3. A tagot

Testiilet hozza meg. A hatarozat ellen az drintett tag a hatlxozat klzhezvetelltbl szimitott
15 napon nytjthat be fellebbezdst a K6zgyiildsnek. A Kdzgy'iiLl6s a t6rl6sr6l soron
kdvetkez6 iil6s6n d6nt. A tdrlds joger6ss6 fellebbez6s hiany6ban a fellebbezdsre nyitva

hatarid6 eredm6nytelen letelte utini els6 napon, fellebbez6s eset6n a Kdzglril€s
d0nt6s€nek napj6n vdlik joger6ss6.

6116

Az egyesiiletb6l tdrt6n6 kiz6rrist csak akkor lehet alkalmazni, ha a tag srilyosan
jogszab6lys6rt6, egyben az egyesiilet drdekeit is jelent<isen s6rt6 magatart6st tantsit, vagy
biincselekm6ny elkdvet6s6ben mondja ki a Bir6s6g joger6s hatiirozat6ban brin6snek. A
kizirdsra iranyul6 elj6nisban a tagot minden esetben megilleti a v6dekezds joga, m6dot
kell adni a szirnita, hogy a kizarrisi kezdem6nyez6sre, ir6sban vagy sz6ban reag6lhasson.
illetve a kiz6risi eljritlsban hozott minden hatiirozatot, int6zkeddst az eljdrbs al6 vont
szemdllyel igazolhat6 m6don kdzdlni kell.

A

kizar6s trirgy6ban hozott iig) /iv6 testiileti, els6fokri hal|rozat ellen a hatarozat
kdzhezv6tel6t6i sz6mitott 15 napon beliil a K6zgyiildshez lehet irasban fellebbez6ssel 6lni.
A fellebbez6s tirgyiban a soron kdvetkez6 Kdzgyrilds sz6t6bbs6ggel hozott hatarozattal
jogosult ds kdtelezett ddnteni. A kizar6s jogertiss6 fellebbez6s hiriny6ban a fellebbez6sre
nyitva 6116 hatrlrid6 eredm6n),telen letelte utii,ni els6 napon, fellebbez6s esetdn a
Kdzgyul6s ddnt6s6nek napjan v6lik joger6ss6.

5.

A

tags6gi viszony term6szetes tag eset6n az elhaLiloz6s napjdval, jogi szemdly tag
megszfln6s6nek napjrin, kil6p6skor az en.e iranyul6 nyilatkozat Uglwiv6 Testiilet r6szdre

6.

t6rtdn6 6tad6sakor, kizar6skor az Ugyvivo Testtilet, illetve

a

Kdzgnil6s kizir6

hatrirozatrfurak joger6re emelked6sdvel sziinik meg.

Ha jelen Alapszab6ly a tags6got felt6telekhez kdti, ds a tag nem felel meg ezeknek a
felt6teleknek, az Egyesiilet a tags6gi jogviszonyt harmincnapos hatarid6vel ir6sban
felmondhatja. A felmondrisr6l az Egyesiilet k6zgyr.il6se soron kdvetkez6 iil6s6n d6nt.

7.

VI.
1

Az Egyesiilet szervezete

. Az Egyesiilet szervei:
- a Kdzgyrilds,
- az Uglviv6 Testiilet.

2.

Az Egyesiilet vezet6 tisrs6gvisel6i:

-

az Eln6k,
az Ugyruivo Testiilet tagiai.

VII.
i. A Kiizgyiil6s

A Kdzgyiit6s iil6sez6se, nyilv6nossiga

6s

hat6skiire2

az egyesiilet legf<ibb szerve, mely a tagok dsszessdg6bol rill. Ul6sei

nyilv6nosak.

2.
3.
2

A rendes K6zgyiil6st 6venk6nt minimum egyszer 6ssze kell hivni. A K6zgy[l6st az Eln6k
hivja 6ssze az Ugyviv6 Testiilet hatirozata alapjin. Az Uglviv6 Testiilet legal6bb 15
nappal a kiizgyiilds el6tt annak helydr6l, id6pontjar6l, napirendj6r6l a tagokat 6rtesiti.
A k6zgyiil6s hatiirozatk6pes, ha a szavazSsra iogosultak t6bb mint a fele jelen van. Ha a
Kozgyil6s a meghirdetett eredeti id6pontt6l szamitott I 6ran beliil nem v6lik

Szimozisa m6dositva: 2014. m6jus

8.

6

hatarozatk6pess6, a Kdzglrildst el kell halasztani 6s 15-30 napon beliilre, ugyanezen
napirendi pontok megtrfugyaiasrira ism6telten 6ssze kell hivni. A megismdtelt Kdzgytil6s a
megfelentek szinnira tekintet n6lkiil az eredeti napirendbe felvett k6rddsekben
hat6rozatk6pes, felt6ve, hogy erre a tdnyre vonatkoz6 figyelmeztetdst az eredeti meghiv6
tartalmazza. A hatarozatk6ptelensdg miatt dsszehivott Kdzgytilds hely6t 6s idejdt az
eredeti meghiv6ban kd,zdlni kell. A Kiizgyrildsen jogi szemdly tag k6pvisel<ije ntjan jarhat
el.

4.

Rendkiv[li kdzgyiildst kell dsszehivni:

- az Ugy,dvo Testiilet jelenl6v6k

tagjainak egyszeri sz6t6bbs6gdvel tiibbsegi hozott

hata(ozata alapjAn,

5.

ha a rendes tagok l/3-a az ok 6s a c6l meglel6l6s6vel k6ri
ha az Ugyviv6 Testiilet tagiainak tdbb, mint 1/3-a megv6lik tiszts6g6t6l,
ha az Egyesi.ilet Elndke megv6lik tiszts6g6t6l.

A rendkiviili Kdzgyilldst az erre okot ad6 kdriilm6ny bekiivetkez6sdt6l szamitott 30 napon
beliil iissze kell hivni. A rendkivtili K6zgyrildsre egyebekben a rendes Kdzgyrildsre
vonatkoz6 szabrilyok az irinyad6ak.

6. A Kdzgyil6srdl

jegyz6k6nyvet kell kdsziteni, amelyet a Kdzgyiilds levezeto elniike 6s a
jegyz6k6nlwezeto
al6 6s a kdzgyril6s elejdn megv6las^otl 2 lag hitelesit. A
jegyz5kdnl"vet a kdzgyril6sen r6sztvev6 r6sz6re k6r6s6re a k6rds egyesiilethez lrkezdsdlol
sz6rnitott 20 napon beliil meg kell kiildeni. A jegyz6k6nyvet a kdzgytil6s id6pontj6t6l
sziirnitott 45 napon beltil az egyesiilet honlapjan meg kell jeleniteni minden melldklet6vel
egyutt.

7.

-

k

A Kdzgytilds kizar6lagos

hat6sk<lr6be tartozik:

az AlapszabAly megdllapit6sa,
m6dositasa,

az

egyesiilet mas egyesiileftel

val6

egyesiil6s6nek, sz6tv6l6sanak, valamint

feloszlatas6nak a kimondas4
az Elndk, az Ugyviv6 Testtilet tagjainak megv6laszt6sa, visszahivdsa,
a tagdij m6rt6k6nek a meg6llapitrisa,
az 6ves szakmai program elfogadiisa,
az 6ves beszimol6 - ezen belUl az Ugyviv6 Testiiletnek az egyestilet vagyoni helyzetdrol
sz616 jelentds€nek - elfogad6sa,
a kdzhasznr.is6gi jelent6snek 6s a kdzhasznris6gi melldkletnek az elfogad6sa,
az Egyesiilet 6ves kdlts6gvet6s6nek elfogadrisa,
ddnt6s a kizitis 6s tdrlds k6rd6s6ben hozott iigyviv6 testtileti hatiirozat elleni jogorvoslat
t6rgy6ban,
ddnt6s a tags6gi jogviszony felmondrisa trirgy6ban,
a Kdzgyril6s levezet6 elniik6nek a megviilasaiisa,
a Kdzgy0l6sr<il kdsziilt jegyz6kdnyv vezer6jdnek 6s hitelesit6inek megvdlaszt6sa,
az olyan szerz6d6s megkdtdsdnek j6vahagyrisa, amelyet az egyesiilet saj6t tagi6val,
vezet6 tiszts6gvisel6jdvel, a feliigyel6bizottsdg tagj6val vagy ezekhozzatartoz6j6vai-kot,

jelenlegi 6s konibbi egyesiileti tagok, a vezet6 tisztsdgvisel6k vagy miis egyesiileti

szervek tagiai elleni k6rt6rit6si ig6nyek 6rvdnyesit6s6r6l val6 dcint6s,
sziiksdg eset6n v6gelszamol6 kijel<i16se,
az Egyesi.ilet szabalyzatainak elfogadrisa ds mindazon k6rd6sek, amelyeket jogszabdly a

Kdzgyril6s hat6sk6r6be utal, vagy amit a K6zgyiil6s sajdt hat6skdr6be von.

8. A Kdzgyiil6s 6ltal v6lasztott tiszts6gvisel6k visszahivhat6k. A visszahivrist
tagi

ainak

I I3

-

a

a K6zgyiil6s

kezdem|ry ezheti.

9. A

Kdzgyril6s hatarozatait intemetes honlapjriLn 6s a sz6khely6n hirdetm6ny ritj6n kell
kdzzlterni. A honlap cime: mocsarosegyesulet.hu, el6rhet6s6gi ritvonala:
http//:www.mocsarosegyesulet.hu. A hatiirozatokat a kdzgyfll6st kdvet6 20 napon beliil
kell a honlapon kdzz6tenni.

10.

Az Egyesiilet minden 6vben m6jus 3 1 . napjriig, a nyilv:intartast vezeto az Orsz6gos
Bir6s6gi Hivataln6l a mindenkori el6ir6soknak megfelel6en let6tbe helyezi, illet6leg
kdzzdteszi a p6nziigyi besz6mol6jdt (mdrleg 6s eredm6ny levezet6s), ktizhasznrls6gi
mell6kletdt, a p6nziigyi beszdmol6hoz tzrtoz6 szoveges kieg6szitdst, valamint a
kdzhasznris6gi mell6klethez tartoz6 jogszab6lyokban el6irt dokumentumokat, illetve
kdnywizsg6lat esetdn a kdnywizsg6l6i zfuaddkot. A tdrgyi dokumentici6t az egyesiilet a
honlapj6n is teljes eg6sz6ben kdzzlteszi, 6s gondoskodik arnak honlapon tdrt6n6
folyamatos el6rhet6s6gdr6l a kdzzdtdteltll szamitott h6rom 6vig. A let6tbe helyezett
beszimol6t annak mell6kleteivel a honlapon az Orszitgos Bir6sdgi Hivatalhoz val6
benyrijtast kdvet6 10 napon beliil kell kdzzd tenni.

l1.Az

egyesiilet szervei (K6zg1ul6s, Ugyviv6 Testiilet)

eltal hozott jog-

vagy
alapszab6lys6rt6 hatbrozat megsemmisit6se irrint brirmely tag - a kiildnleges jogallasri tag
(prirtol6 tag) csak 6rintetts6ge eset6n -, a hatrirozat tudomrisAra jutAs6t6l szamitott harminc
napon beliil keresetet indithat. A perinditas a hatirozat v6grehajtAs6t nem g6tolja, a
bir6sig azonban indokolt esetben a tag k6relmdre a hatirozat v6grehajt6s6t
hatirozat meghozataldt6l szimitott egy6ves, jogvesa6 hatririd6
felfiiggesztheti.
eltelt6vel per nem indithat6.

-

A

VIII.
1.

-

A kdzgyiil6s hathrozathozatala

Egyesiilet alapszabily6nak m6dositasiihoz a jelen l6vo tagok h6romnegyedes
sz6t6bbs6ggel hozott hatfuozata sziiksdges. Az Egyesiilet c6ljdnak m6dosit6siihoz 6s az
Egyesiilet megszrinds6r6l sz6l6 kiizgyril6si d6nt6shez a szavazati joggal rendelkez6 tagok

Az

haromnegyedes sz6t6bbs6ggel hozott halitr ozata sziiks6ges'

Mindazokban az iigyekben, amelyekben a hatirozathozatalhoz nem sziiks6ges a jelenl6vtl
tagok vagy a szavazati joggal rendelkez6 tagok haromnegyedes sz6tobbsdggel hozott
hatirozata, a k6zgyril6s a hatfuozatait a jelenl6v6 tagok egyszerii sz6tiibbs6g6vel hozzrik
meg.

IX.

A kiizgyriil6s lebonyolitis6nak, a napirendnek, a kiizgyiil6s tiszts6gvisel6inek,
a teyezet6 elndknek, a szavazatszamlil6k megv6laszt6s6nak' a
hatrlrozatk6pess6gnek, a szavazisnak, a jegyz6konlwezetcsnek valamint a
hatirozatok kihirdet6s6nek szabilyai

sz6khely6n vagy a tagok tdbbs6g6nek el6zetes
j6vahagyas6val meghatarozott mris helyen tartja'
az iil6st akkor lehet
2. Ha az Egyesiilet kdzgytil6sdt nem szab6lyszeriien hirtrik 6ssze,
1.

Az

Egyesiilet

az kdzgyiilds6t a

megtartani,

hozzajiri
3.

ha

az

az iil6sen valamennyi rdszv6telre jogosult jelen van, 6s egyhangirlag
iil6s megtart6srihoz.

k6,zgytilds6n a szabalyszerten kdzrilt napirenden szerepl6 kerdesben
hozhat6 harArozat. A k6zgyiil6si meghiv6 k6zbesitdsdt6l vagy kdzzet5telit6l szarnitott d,t
napon beliil a tagok 6s az egyesiilet szervei az lJglxivo Testiilett6l a napirend
kieg6szit6sdt kdrhetik, a kieg6szit6s indokolas6val. A napirend kieg6szit6s6nek targy6ban
az Ugyviv6 Testiilet jogosult ddnteni. Ha a napirend kiegdszitdse irenti k6relemrdl az
Ugryiv<i Testi.ilet nem d6nt, vagy azt elutasitja, a kdzgytil6s a napirend elfogad6s6r6l
szbl6 hal rozat meghozataliit megel6z6en kiil6n ddnt a napirend kieg6szit6sdnek

Az Egyesiilet

t6rgy6ban.
4.

5.

A kdzgyiil6si tiszts6gvisel6, a levezet6 elntjk, a szavazalsziniil6k, illetve

mas szem6ly
megv6laszlisrira bairmelyik egyestileti tag javaslatot tehet. A k6zgy6l6si tiszts6gviselSk, a
levezet6 eln6k, a szavazatszimlitl6k megv6lasztiisrir6l a k6zgyr.il6s a szavazati joggal
rendelkez6 tagok sz6t6bbs6g6vel hatitroz.

A Kdzgyiilds hatarozatk6pes, ha a szavazati joggal rendelkezo tagok tdbb mint fete jelen
van. A Kdzgyrilds a hatarozatait nyilt szzvazAssal hozza. B6rmelyik tag inditv6fly6ra a
kdzgytil6s rigy hatarozhat, hogy a megieldlt napirenddel kapcsolatban titkos szavazassal
hatriroz. Ha egy tag valamely iigyben nem szavazhat, ot az adotthatinozat meglozatalinii
a hatrirozatk6pess6g meg6llapitrisa sorrl.n figyelmen kiviil kell hagyni.

6.

A hatarozat meghozatalakor nem szzvazhat az,
a) akit a hatirozat kdtelezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentesit vagy

ajogi szem6ly terhdre

mdsfajta el6nyben r6szesit;
b) akivel ahatirozat szerint szerz6d6st kell kcitni;
c) aki ellen ahatitrozat alapj6n pert kell inditani;

d) akinek olyan hozzitartoz6ja 6rdekelt a ddntdsben, aki a jogi szem6lynek nem tagja
vagy alapit6ja;
e) aki a d6nt6sben drdekelt m6s szervezettel t6bbs6gi befoly6son alapul6 kapcsolatban

611;

vagy

f) aki egy6bkdnt szem6lyesen drdekelt

a ddntdsben.

7.

A

8.

A

k6zgyril6sr6l jegyz6kdnlvet kell felvenni. A jegyz6kdnyvben meg kell jelOlni a
kdzgyril6s hely6t, idej6t, tov6bb6 a jelenl6ti iwe utal6ssal fel kell sorolni a kdzgyilldsen
megjelent szem6lyeket. A jegyz6kdnlnrben fel kell ti.intetni a javasolt illetve elfogadott
napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozoll hatirozatokat. A
jegyz6kdnywet a levezet6 elndk, a jegyz6kdnywezet6nek megv6lasztott szemdly 6s a
K6zgyiil6s tagjai kdziil v6lasztott hitelesit6 al6ir66aval hitelesiti.

9.

A Kdzgyiil6sen az Egyesiilet
szavazati jogit.

k6zgyfl6sen hozott hat6rozatokat
elndk sz6ban kihirdeti.

-

szavazatszrirnl6l6k jelent6se alapjdn

a

levezet6

termdszetes szemdly tagja csak szem6lyesen gyakorolhatja a

X.
Az Egyesiiletben

a

Feliigyel6Bizotts6g

figyelemmel a hatrilyos jogszab6lyok adta lehet6s6gekre

-

feliigyel6

bizotts6g nem miikiidik.

XI.
1.

Az iigywiv6 Testiilet3

Az Egyesiilet tev6kenys6gdt k6t K6zglril6s kdzdtti id6szakban 7 tagri Ugyviv6 Testiilet
irdnyitja, amely elndkb6l 6s tov6bbi 6 iiglviv6b6l 6ll. Az Egyesiilet vezet6 tiszts6gvisel6i
az Elndk 6s az Ugywiv6 Testiilet tagiai. Az Uglviv6 Testiilet tagjai egyesiileti
munk6jukkal kapcsolatban dijazisban nem rdszesiilnek, az Egyesiilettel nem 6llnak
munkaviszonyban.

2.

Az Ugyviv<i Testiilet biztositja az Egyesi.ilet Alapszabdly6ban meghat6rozottak szerinti
folyamatos mrikddes6t, gondoskodik az Egyesiilet vagyonrinak az Alapszabdlyban
rdgzitetl c6loknak megfelel6 felhaszn6klsrir6l . Megjalfuozza a kitrizcttt c6l
megval6sit6s6hoz sziiks6ges trlrgyi 6s szem6lyi felt6teleket, gondoskodik azok
biztositasrir6l.

3.

Az Ugwiv6 Testtilet az Egyesiilet mrikdd6s6t 6rint6 valamennyi kdrd6sben ddntdsre
jogosult, kiv6ve azokat az igyeket, amelyek az Alapszabily szerint a Kdzgyiil6s
kizlr6lagos hatriskdr6be tartomak, vagy amelyeket

a

Kdzgyiilds a sajdt hat6sk6r6be vont.

4. Az Ugyviv6 Testiilet tagiait a Kdzgnilds viiasztja2 dves id6tartamra.
5.

Az Ugyviv6 Testtilet 6ltakinos feladata 6s hatask6re dtinteni, illewe int6zkedni
Egyesiilet c6ljAt 6rint6 mindazon iigyekben, amelyek nem tartomak

a

az

KdzgSil6s

kizar6lagos hatriskdr6be, igy kiil6ndsen feladata:

- az Egyesiilet tdrvdnyes 6s alapszab6lyszerii miikdd6s6nek a biztositrisa
- hatdroz a rendes 6s rendkiviili Kdzgyfiles 6sszehivrisar6l,
- a kdzgyill6si haterozatok vdgrehaj trisrinak szervez6se.
- az Egyesiilet szervezeti 6s mukdd6si szabilyzalinak, valamint gazd6lkodtisi

zatinak me g6llapit6sa, m6dosit6sa,
besz6mol6k el6k6szit6se ds azoknak a kdzgyril€s el6 terjeszt6se;
az 6ves ktiltsdgvet6s elk6szit6se 6s annak a k6zgyril6s el6 terjeszt6se;
a Kdzgyril6s dsszehiviisa, a tags6g ds az egyesiilet szerveinek drtesit6se;
az Egyesiilet hathrozatainak, szer\tezeli okiratainak 6s egy6b kdnyveinek vezet6se;
az Egyesiilet mrikiid6sdvel kapcsolatos iratok meg6rz6se;
hatiirozat tag tdrlds6r6l 6s kizrirdsar6l,
ddnt6s mindazokban a k6rd6sekben, amelyeket jogszab6ly, alapszab ly a hat6skdr6be
utal.
szab 6ly

6.

7.

8.

3

Az Ugyviv6 Testiilet dvente minimum 2 iil6st tart. Ul6seit az Elndk hivja 6ssze minimum
5 nappal kor6bban az id6pont, hely es napirend megiel6l6s6t tartalmaz6 elektronikus riton
k6z6lt meghiv6val. Az Ugyviv6 Testiilet iildsei nyilv6nosak. Az iil6sek6l jegyz6k6nyvet
kell vezetni, ahatirozatokat irasba kell foglalni.
Rendkivtili iil6st kell dsszehivni, ha azt legal6bb 3 iigyviv<i vagy az Elndk az ok 6s a c6l
megjeldldsevel inditvinyozza. A rendkiviili iil6st az Elntik hivja 6ssze annak
kezdem6nyez6s6t6l sz6rnitott dt munkanapon beliilre.
jelen
Az Uglviv6 Testiilet akkor hatilrozatk6pes, ha tagiainak legal6bb a fele plusz egy fo
Sz6mozis6t m6dositotta a 2015. mdrciusi kdzgyiilds

l0

van. A hatifuozatkeptelensdg miatt elhalasztott iil6st 7 napon beliil ismdtelten Sssze kell
hivni az dsszehiviisra vonatkoz6 alapszab6lyi rendelkez6sek szerint. Az ism6telten
iisszehivott iil6s az eredeti napirendre felvett k6rd6sekben a jelenlev6k sziimara tekintet
jelenlev6 testiileti tagok egyszeni
n6lkiil hatrlrozatk6pes.
hatiirozatokat
szavazattdbbs6ggel (50%+1 fo) hozzi*..

A

a

9. Az Ugyviv6 Testiilet feladata

az 6ves beszirnol6 elkdszit6s6vel egyidejiileg a hat6lyos
jogszab6lyokban meghatiirozott k6zhasznris6gi jelent6s 6s kdzhasznfsfgi mell6klet
elk6szit6se.

10.

-

11.

A k6zhasznrisrigi mell6klet tartalma:
az Egyesiilet azonosit6 adatai,

vdgzelt alapcll szerinti 6s kdzhasznri tev6kenysdgek bemutatrisa,
kdzhasml tev6kenys6gek bemutatAsa (tev6kenys6genk6nt) kdzhasznt tev6kenys6g

a targydvben

a

megnevezdse,
a kdzhasznri tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kdzfeladat, jogszab6lyhely meghatarozasa,
a k<jzhasznf tevdkenys6g c6lcsoportjanak megad6sa,
a kdzhasznri tevdkenysdgb6l rdszesiil6k l6tszirnanak megadas4

f6bb eredmdnyeinek bemutatiisa,
a kdzhasznri tev6kenysdg 6rdekdben felhaszn6lt vagyon kimutatrisa, a vagyonelemeknek,
azok 6rtdk6nek 6s a felhaszn6las c6ljanak meghatrirozrisa,
a c6l szerinti juttatasok kimutatiisa, 6s megnevez6se,
er6forrris- 6s tarsadalmi t6mogatas mutat6k,
a vezeto tiszts6gvisel6knek nyijtott juttat6sok megnevezese, dsszesen 6s 6rintett
tiszts6gviselSnk6nt.
a kdzhasznir jogrill6s meg6llap itisihoz sziiks6ges mutat6k megad6sa, az al6bbiak szerint:
Eves dsszes bev6tel, ebb6l a szemelyi j<ivedelemad6 meghatiitozott rdszdnek az ad6m
rendelkezdse szerinti felhaszn6lds6r6l sz6l6 1996. 6vi C)CryI. tdrv6ny alapjrin 6tutalt
6sszeg, kiizszolg6ltat6si bevetel, normativ t6mogatas, .az Eur6pai Uni6 struktu6lis
alapjaib6l, illetve a Kohdzi6s Alapb6l nyrijtott tdmogatas, tisszes r6forditasok, ebb6l
szem6lyi jellegri rriforditris, kdzhasznri tev6kenysdg rriforditrisai, ad6zott eredmeny, a
szervezel munk6j6ban kdzremfikdd6 kdz6rdekti 6nk6ntes tev6kenys6get vdgz6 szem6lyek
szima (a kdz6rdekri 6nk6ntes tevdkenys6grol sz6l6 2005. evi LX)O(VIII. tdrv6nynek
megfelel6en),
a kdzhasznri tev6kenyseg

A kdzhasznris6gi melldkletben kiildn-kiildn kell megadni

a t6mogatasi program keret6ben

kapott visszatdritend6 (k6telezetts6gk6nt kimutatott) t6mogatrisra vonatkoz6, el6bbiekben
rflszletezell adatokat. Be kell mutatd az Egyestilet 6ltal az rdzleti 6vben v6gzett f6bb
tev6kenys6geket 6s programokat. Be kell mutatni az Egyesiilet iltal vdgzett k6zhasznf
tevdkenys6geket, ezen tevdkenys6gek f6 cdlcsoportjait 6s eredm6nyeit, valamint a
kdzhasznt jog6llds meg6llapitrlsrihoz sziiks6ges a mindenkor hat6lyos Civil tdrv6ny
szerinti adatokat, mutat6kat.
12.

Az Egyesiilet a beszamol6jrit, kdzhasznris6gi jelent6s6t ds kiizhasznris6gi mell6kletet a
civil szervezetek gazd6lkodas, az adom6nygyiijt6s 6s a kdzhasznris6g egyes k6rd6seir6l
sz6l6 mindenkor hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6 formdban 6s tartalommal k6sziti el.
es+€a{irel. A kdzhasznris6gi jelent6s 6s mell6klete nyilvrlnos, abba brlrki beletekinthet,
6s abb6l saj6t k6ltsdgdre m6solatot k6rhet.

13.

Az Ugyviv6 Testtlet taglai feladataikat tarsadalmi munkrlban vdgzik, tev6kenysfgtikdrt
sem k6lts6gt6ritds formdjriban, sem egy6b m6don az egyesrilett6l semmilyen juttatiist nem
11

kapnak.
14. Az

Ugyviv6 Testtilet 6vente beszAmol mrik6d6sdr6l a Kdzgyiil6snek. Az Ugyviv6 Testiilet
kdteles a t6mogat6kat rendszeresen tajekoztatni adom6nyaik felhasmrilasi m6dj6r6l 6s
iitem6r6l, az egyesiilet mtik6d6s6r6l. Amennyiben az adomiu:ryozl k6ri nev6t €s az |ltala
adom6nyozott 6sszeget internetes honlapjan nyilvrlnoss6gra hozni.

15.

egyesiilet mrikdd6s6vel, a szolg6ltatasok ig6nybev6tel6vel
kapcsolatos inform6ci6kat internetes honlapjrin 6s sz6khelydn kdzlemdny irtj6n is kdzzd
teszi. Az inform6ci6kat a keletkezdsiikt6l sz6mitott 5 munkanapon beliil kell az egyesiilet
honlapjan k6z6tenni. A d6nt6seket az drintettekkel ajrinlott lev6lben kdzli. Az Egyesiilet
d6nt6seit, valamint a m[ikdd6s sorrin keletkezett iratokat el6re egyeztetett id6pontban
biirki szabadon megtekintheti az Egyesiilet szdkhely6n.

Az Ugyviv6 Testiilet az

XIII. A vezetb
1.

tiszts6gvisel6vel szembeni ktivetelm6nyek 6s

kizir6 okok

Az iigyviv<i testiiletnek az a szem6ly lehet tagj4
a) akinek a cselekv6kdpessdg6t
korlitozta, 6s

a

bir6s6g

a

a kdpviseleti joggal 6rintett iigycsoportban

b) a k6ziigyek gyakorlds6t6l nincs eltiltva,
c) aki nem
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foglalkozrlst6l tort6n6 eltiltris hat6lya alan 6s

d) akit brincselekm6ny elkdvet6se miattjoger6sen nem it6ltek szabadsAgvesz6s bilntet6sre,
d) aki
da) magyar 6llampolgrir, vagy

db) a szabad mozgiis 6s tart6zkodris jog6val rendelkez6 szemdlyek beutazasar6l 6

s

tart6zkodasar6l sz6l6 tdrv6nyben meghat6rozottak szerint a szabad mozgas 6s tart6zkodds
jogrival rendelkezik, vagy

dc) a harmadik orsz6gbeli Sllampolgrirok beutazisdr6l 6s tart6zkodrisar6l sz6l6 tdrv6ny
hatrilya al6 tartozik, 6s beviindorolt vagy letelepedett jog6l16sri, illetve tart6zkod6si
enged6llyel rendelkezik.

2.

Az Egyesiilet vezet6 tiszts6gvisel6ire vonatkoz6 dsszef6rhetetlens6gi szab6lyok:

I. A K6zgytil6s, az lJgyrrivl Testillet hatirozathozatal6ban nem vehet rdszt az a szem6ly,
aki vagy akinek a Polgriri Tdrv6nykdnyv 6ltal meghatiirozott kdzeli hozzifiartozfla,
valamint 6lettrlrsa (a tov6bbiakban egyitt: hozz6tartoz6) a hatrirozat alapjrln:
a) kdtelezetts6g vagy felelSssdg al6l mentestil, vagy

b) brirmilyen mas el6nyben r6szesiil, illet6leg a megkdtend6 jogiigyletben

egy6bk6nt
juttat6sai
keretdben a b6rki 6ltal
6rdekelt. Nem min6siil el6nynek az Egyesiilet cdl szerinti
megkdt6s ndlkiil ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli szolgdltatris, illetve az Egyesiilet 6ltal a
tagianak - tags6gi jogviszony alapj rin - nyrijtott, az alapszabillynak megfelel6 c6l szerinti
juttat6s.

vezet6 tiszts6gvisel6je az a szem6ly, aki kordbban olyan
kdzhasznfi szeryezet vezet6 tiszts6gvisel6je volt - annak megsztin6s6t megel6z6 k6t 6vben
legal6bb egy 6vig -,

II. Nem lehet az Egyesiilet
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a) amely jogut6d n6lkiil sziint meg tgy, hogy az lllami ad6- 6s
nyilv{fuitartott ad6- 6s v6mtartozas6t nem egyenlitette ki

vrimhat6s6gn6l

,

b) amellyel szemben az 6llami ad6- 6s v6mhat6s6g jelent6s dsszegti ad6hi6nyt tart fel,

c) amellyel szemben az llarni ad6- 6s vdmhat6sig ijzletlezitr{s int6zkeddst alkalmazott,
vagy nzlellezir{st helyettesit <i birs6got szabott ki,

d) amelynek ad6sz6mtit az lluni ad6- 6s v6mhat6sdg az ad6zits rendjdr6l sz6l6 tdrv6ny
szerint felfiiggesztette, illet6leg tdr6lte. Ez a tilalom az adott kdzhasznri szervezel
megsztin6s6t kdvet6en h6rom 6vig 6ll fenn.
Egyesiilet vezet6 tiszts6gvisel6je, illetve az ennek jelOlt szem6ly kdteles
valamennyi 6rintett kdzhasznir szervezetet, igy az Egyestletet is eltizetesen l j6koztalni

III. Az

an6l, hogy ilyen tisztsdget egyidejrileg mris kiizhasznri szervezetnfl is betdlt.

3. A

vezelo tiszts6gvisel6 felel6ss6ge: a vezetb tiszts6gvisel6 az igytezet€si tev6kenys6ge
jogi szem6lynek okozott ki{rok6rt a szerzoddsszegdssel okozott k6r6rt val6
felel6ss6g szabiiyai szerint felel a jogi szem6llyel szemben.

soran a

XIII.

Az Ugwiv6 Testiileti tagsfg megsziin6se

Az Ugyviv6 testiileti tags6g megsziinik

-

tirt6val,
megsziintet6 feltdtelhez kdtdtt megbizatAs esetdn a feltdtel bekdvetkez6sdvel,
visszahiviissal,
a mand6tum lej

lemond6ssal,

elhal6lozissal,
az Egyestiletb6l val6 kizdr6ssal,
a kdziigyekt6l eltiltast kimond6 joger6s bir6i itdlettel,
az iigyviv6 testtileti tag cselekv6k6pess6g6nek a tev6kenysdge ell6t6s6hoz sziiks6ges
kdrben tdrt6n6 korl6tozisdval,
a yezetb tiszts6gvisel6vel szembeni kizir6 vagy 6sszef6rhetetlens6gi ok bekdvetkezt€vel.

XIV.
1. Az Elndk feladatai

-

Az Egyesiilet Elniike

6s hatilsk6re:

az Egyesiilet k6pviselete,

ddnt6s az Ugyvivri Testtilet iildseinek dsszehivasiira"
elndkdl az lJgyrrivb Testiileti iil6seken 6s ellen<irzi ahozotthalirozatok v6grehajtris6t,

utalv6nyozisi joggal rendelkezik, atnit az Egyesiilet ene felhatalmazott tagi6val
gyakorolhat.

2. Az Elndk

tev6kenysdgdr6l

a

Kdzgyiil6snek szrlrnol be 6s t6jdkoztatja az Ugyvivo

Testiiletet.

3. Az

Elndk kdpviseleti jogkdrdt meghatirozott iigyekben, vagy az iigyek meghatrirozott
csoportjara n6zve az Ugyviv6 Testiilet tagjAm is dtruhazhatja.

4.

Az elndk az Egyesiilettel nem iill munkaviszonyban.
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XV.

Az Egyesiilet gazdilkod6sa

k6,lts6gvetds alapjrin gazddlkodik. Az 6ves k6ltsdgvet6sben kell
biaositani az egyestleti celok megval6sitisihoz, az Egyesiilet miikdd6s6hez sziiks6ges
p6nziigyi lelt6teleker.

l. Az Egyesiilet 6ves

2. Az Egyesiilet bev6telei:
a) a tagok 6ltal fizetett tagdijak,

b) a term6szetes

6s

jogi szem6lyek adomtinyai,

c) gazdas6gi-vdllalkozisi tev6kenys6gb6l (szolg6ltatas nlujtas6b6l) szirmaz6 bev6te[,
d) kdlts6gvet6si trirnogat6s:
da) a

pityiaal ilj6n, valamint egyedi dtjnt6ssel kapott k0lts6gvet6si t6mogatas,

db) az Eur6pai Uni6 struktur6lis alapjaib6l,
kdlts6gvetdsb6l juttatott t mogatiis,
dc)

az Eur6pai Uni6

illetve a Koh6zi6s Alapb6l sz6rmaz6, a

k6lts6gvet6s6b6l vagy mris rillamt6l, nemzetkdzi szervezetttil

szirmaz6 t{mogatis,
dd) a szem6lyi jdvedelemad6 meghatiirozott r6sz6rck az ad6z6 rendelkezdse szerint kiutalt
6sszege,

e) az irllamhiatartds alrendszereib6l kdzszolg6ltatrisi szerz6d6s ellen6rtdkekdnt szerzett
bev6tel,

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

Az Egyesiilet k6lts6gei, r6forditrisai (kiad6sai):
a) atapc6l szerinti (k6zhasznri) tev6kenysdghez kdzvetlen0l kapcsol6d6 kdlts6gek,

b) gazdas6gi

vrillalkozisi tev6kenys6ghez (szolg6ltatas nyrijtisahoz) kdzvetleniil

kapcsol6d6 kdlts6gek,

c)u

Egyesiilet szerveinek, szervezet6nek miik6d6si kdltsdgei (ide6rtve M
adminisztr6ci6 kdlts6geit 6s az egy6b felmer[lt kdzvetett k6lts6geket), valamint a
tdbb tev6kenys6ghez haszn6lt immateririlis javak 6s targyi eszkdzdk 6rt6kcsdkken6si
leinis4

d) az a)-c) pontok al6 nem tartoz6 egy6b k6ltsdg.
4.

Az

Egyesiilethez befizeletl adomdnyokat

az alapszab{lyban meghat6rozott

feladatok

elleta66ra kell forditani 6s elkiildnitetten kell nyilv6ntartani.
5.

Az Egyestilet bev6teleivel 6n6ll6an gazd6lkodik, tartozasai6rt saj6t vagyonrlval felel. Az
Egyesiilet tagfai - a vezelo tisztsdgvisel6ket kivdve -az Egyesiilet tartoz sailrt - a
befizetett tagdijon trilmen6en

6.

-

saj6t vagyonukkal nem felelnek.

Az Egyesiilet v6llalkoz6si tevdkenyseget csak kdzhasznri cdljainak eldr6se 6rdekdben, azt
nem veszdlyeztetve folytat. Gazd6lkodasrinak eredm6nydt nem osztja fel, ad kdzhaszni
cdlj ainak el6r€s6re forditj a.

7.

Az Egyestlet befektet6si tev6kenys6get nem folytat.

8.

Az

Egyesiilet k6pviselet6ben az Eln6k dn6ll6an ir a16' A banksz6mlar6l val6
utalv6nyozashoz ,klszpdnz felv6tel6hez az Elndk 6s az Egyesiilet erre 6ltala felhatalmazott
tagsival,vagy t6voll6tiikben az Ugyviv6 Testiilet kdt tagianak egyiittes al6irasa sziiks6ges.
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9.

Az Egyesiilet b6rmely c6l szerinti juttatris6t - a l6tesit6 okiratban meghatarozott szabalyok
szerint - pitlyiaathoz kdtheti. Ebben az esetben a pilyi]zati felhivas nem tartalmazhat
olyan felt6teleket, amelyekb6l - az eset dsszes kdriilmdnyeinek m6rlegel6s6vel meg6llapithat6, hogy a pitlyiaatnak elSre meghatiirozott nyertese van (szinlelt p6lyazat).

10. Szintelt palyazat a c6l szerinti juttatas alapj6ul nem szolg6lhat.
11.

Az

Egyesiilet gazdas6gi-vdllalkozasi tev6kenys6g6nek fejleszt6sdhez kdzhasznri

tev6kenys6g6t v eszllyezteto mdrt6kti hitelt nem vehet fel.

XVI.
1.

2.

Az Egyesiilet megsziin6se

Az Egyesiilet megsztinik:
ha a Kdzgytilds az Egyesiilet feloszlatrisiit kimondja,

miis egyesiilettel egyesiil,
bir6s6g 6ltali megsziintetes6vel, illet6leg megsziin6s6nek meg6llapitris6val,
ha a fizet6sk6ptelens6ge miatt indult eljarasban a bir6s6g megsziinteti ds az Egyesiiletet a
nyilvantartrisb6l tdrlik.

Az Egyesiilet jogut6d ndlkiili megsziin6se esetdn a feloszlist kimond6 kdzgyiildsnek kell
rendelkeznie az egyesiilet vagyonrir6l. Az egyesiilet jogut6d ndlkiili megszfln6se esetdn a
hitelez6k kdvetel6seinek kiegyenlit6se utrln fennmarad6 vagyont az alapszabilybNr
meghalirozott, az egyesiilet c6lj6val megegyezo vagy hasonl6 c6l megval6sitasara
l6trejiitt kttzhasznri szervezetnek kell etadni.

XY

L

Az Egyesiilet

ll.

2A16 rendelkez6sek

a bir6s6gi nyilvantartasba v6tellel

jdn l6tre.

Alapszzb6lyban nem szab6lyozott k6rd6sekben a Ptk. illet6leg a trlrsadalmi 6s
kdzhasznir szervezetek tev6kenysdg6re vonatkoz6 mindenkori hat6lyos jogszab6lyok
rendelkez6sei az irrinyad6ak.

2. Az

X\4II.

ZAradGk

Az Aquincum-Mocsriros Egyesiilet Kdzgyril6se 2000. 6prilis 03-rin meglartott alakul6 iil6sdn
elfogadott Alapszabrlly m6dositdsrlt a 2015. marcius 25-6n tartott egyesiileti kdzgyiil6s
egyhangrian elfogadta.

Az Alapszabily egys6ges szerkezetbe foglalt
alapj

r6.n

szdvege megfelel az alapszabdly-m6dositasok

hat,ilyos tartalm6nak
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