Aquincum - Mocsaros Egyesiilet Alapszabalya
Egyseges szerkezetbe foglalva

I. Altahinos rendelkezesek
1. Az Egyesiilet neve:

Aquineum - Mocsaros Egyesulet

2. Az Egyesiilet szekhelye:

Budapest ill. Gladiator utca 33.
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3. Az Egyesiilet hatarozatlan idore alakul, onallo jogi szemely, minimalis tagletszama 10 fa.

11. Az EgyesiiJet celja, jellege, tevekenysegi kore;
1. Az Egyesiilet altalanos celja, hogy forumot biztositson a lakoteruleten
kozosseget erinto, kozerdekti, lenyeges kerdesekben kepviselje erdekeiket.

elok szamara, a

2. Az Egyesiilet feladata, hogy epitse es szepitse, vedje a lakokornyezetet, megorizze regmult
korok emlekeit, ennek erdekeben fe1adata a Kozhasznu szervezetekrol sz616 1997. evi
CL VI. to rveny
-

26.§. e/7. pontjaban meghatarozott muemlekvedelem,
26.§. e/9. pontjaban meghatarozott kornyezetvedelem,
26.§. c/Ifi.pontjaban meghatarozott kozrend, kozbiztonsag vedelme, valamint a
kozterulet szepitese, tisztitasa, fasitasa, viragok ultetese,
jatszoter letesitese es fenntartasa

Feladata tovabba, hogy: kezdemenyezzen es velemenyezzen
intezkedest, tevekenyseget es magatartast, ame1y a lakoterulet
-

minden

olyan tervezett

fejleszteset, fenntartasat,
kornyezetvedelmet, egeszseget, nyugalmat es biztonsagat,
szolgaltatasok helyzetet
kulturalis, sport es nevelesugyi, a karitativ tevekenyseget

erinti es befolyasolja es kozrennikodjon megvalositasaban.
3. Az Egyesiilet szolgaltatasai tagsagi viszonyt61 fuggetlenul igenybe vehetok,
4. Az Egyesiilet egyuttmukodese mas szervekkel:

Az Egyesulet celjainak megvalositasa erdekeben rendszeres kapesolatokat epit ki es tart fent
az onkormanyzati es rendvedelmi szervekkel, tarsadalmi, jogi es allami szervezetekkel,
egyhazak kepviseloivel, egyes maganszemelyekkel "kiernelten a lakoterulet megvalasztott
orszaggytilesi kepviselojevel" es az onkormanyzati kepviselokkel.
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A 2005. majus 9. kozgytiles hatarozata

alapjan
1

Az Egyesiilet kozvetlen politikai tevekenyseget nem vegez, partoktol fuggetlen, partoknak
tamogatast nem nyujt.
Az Egyesiilet onszervezo jelleggel rmikodik.

ID.

Az Egyesiilet tagsaga, a tagsagi viszony keletkezese:

es kulfoldi termeszetes es jogi szernely, aki,
illetve amely az Alapszabalyt elfogadja, tagdijat fizet es a belepesi nyilatkozatban vallalja az
Egyesiilet szakmai, erkolcsi tamogatasat.

1. Az Egyesiilet tagja lehet minden olyan bel-

2. Az Egyesiilet partolo tagja lehet minden olyan bel- es kulfoldi termeszetes es jogi szemely,
aki, illetve amely az Alapszabalyt elfogadja es vallalja az Egyesulet szakmai, erkolcsi
tamogatasat.
3. A tagsagi viszony a belepesi nyilatkozat alairasaval es az Ugyvivo Testiilet - jogorvoslat
eseten a Kozgyiiles - elfogad6 hatarozataval jon letre.
4. Tagfelveteli kerelem elutasitasa eseten a felvetelt kero a kizarassal azonos modon az V/4.
pontban szabalyozott jogorvoslattaI elhet.

IV.A tagok jogai es kotelessegei
1. A tagokjogaikat es kotelessegeiket szernelyesen, jogi szernelyek meghatalmazott kepviseloik
utjan gyakorolhatjak.
2. A rendes tag jogai:

- reszt vehet az Egyesulet Kozgyiilese hatarozatainak a meghozatalaban,
valaszthat es valaszthato egyesuleti tisztsegre,
- igenybe veheti az Egyesulet szolgaltatasait,
- kiadvanyain, hazan, telephelyen feltuntetheti Egyesuleti tagsagat
3. Az Egyesiilet rendes tagj anak kotelezettsegei:
- az Egyesiilet Alapszabalyanak elfogadasa es betartasa,
- az Egyesulet Kozgyiilese altal megallapitott tagdij fizetese,
- az Egyesiilet tevekenysegenek aktiv segitese
4. A partolo tagjogai:
- tanacskozasi joggal reszt vehet az Egyesiilet kozgyiilesein, ott felszolalhat,
- reszt vehet az Egyesulet rendezvenyein.
5. A partolo tag vallalja
- a tagsagi dij merteket meghalado vagyoni hozzajarulas teljesiteset,
- az Egyesiilet Alapszabalyanak elfogadasat.
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v. A tagsagi

viszony megszfinese

1. A tagsagi viszony megszimik:
-

a termeszetes szemely tag halalaval, jogi szemely tag megszunesevel,
kilepessel,
kizarassal,
az Egyesulet megsziinesevel.

2. A tagot 1 evi tagdijat meghalado tagdijhatralek eseten - eredmenytelen felszolitast kovetoen
- a tagok kozul torolni kell.
3. Az Egyesulet Ugyvivo Testiilete kizarhatja azt a tagot, aki az Egyesulet Kozgytilesi, Ugyvivo
testiileti hatarozatanak nem tesz eleget. A kizarasi eljaras szabalyait az Egyesiilet
nyilvantartasba vetele utan megtartott else kozgyulesen elfogadasra kerulo Fegyelmi
Szabalyzat hatarozza meg.
4. Az Ugyvivo Testulet kizaro hatarozata ellen a tag a hatarozat kezhezveteletol szamitott 15
napon belul az egyesulet Elnokehez benyujtott jogorvoslattal elhet. A kizaras kerdeseben az
Egyesiilet soron kovetkezo
Kozgyulese szotobbseggel
hozott hatarozattal jogosult es
kotelezett donteni.
5. A tagsagi viszony termeszetes tag eseten az elhalalozas napjaval, jogi szemely tag
megszunesenek napjan, kilepeskor az erre iranyulo nyilatkozat Ugyvivo Testulet reszere
torteno atadasakor, kizaraskor az Ugyvivo Testulet, illetve a Kozgytiles kizaro hatarozatanak
jogerore emelkedesevel szunik meg.

VI.Az EgyesiUet szervezete
1. Az Egyesulet szervei:
a Kozgyiiles,

- az Ugyvivo Testulet,
- a Felugyelo bizottsag,
- szakbizottsagok
2.

Az 'egyesulet tisztsegviseloi:
-

az elnok,
a titkar,
az Ugyvivo Testulet tagjai,
a Felugyelo bizottsag tagjai

3. A Kozgyiiles az egyesulet legfobb szerve. Dlesei nyilvanosak.
4. A rendes Kozgyulest evenkent minimum egyszer ossze kell hivni. A Kozgyulest az Elnok
hivja ossze az Ugyvivo Testulet hatarozata lapjan minimum 15 nappal korabban az idopont,
hely es napirend megjeloleset tartalmaz6 irasbeli, igazolhat6 m6don kozolt meghiv6val. 2
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szamozas valtoztatva 2005. majus 9.
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5. A kozgyiiles hatarozatkepes, ha a szavazasra jogosultak tobb, mint a fele jelen van. Ha a
Kozgyules a meghirdetett eredeti idoponttol szamitott loran
belul nem valik
hatarozatkepesse, a Kozgyulest el kell halasztani es 15-30 napon belulre, ugyanezen
napirendi pontok megtargyalasara ismetelten ossze kell hivni. A megismetelt Kozgytiles a
megjelentek szamara tekintet nelkul az eredeti napirendbe
felvett kerdesekben
hatarozatkepes, felteve, hogy erre a tenyre vonatkoz6 figyelmeztetest az eredeti meghivo
tartalmazza. A hatarozatkeptelenseg miatt osszehivott Kozgyules helyet es idejet az eredeti
meghivoban kozolni kell. A Kozgyiilesen jogi szemely tag kepviseloje utjan jarhat et.
6. Rendkivuli kozgyulest kell osszehivni:
az Ugyvivo Testiilet tobbsegi hatarozata alapjan,
ha a rendes tagok 1/3-a az ok es a eel megjelolesevel keri
- ha az Ugyvivo Testulet tagjainak tobb, mint 1/3-a megvalik tisztsegetol,
- ha az Egyesulet Elnoke megvalik tisztsegetol.
7. A rendkivuli Kozgyulest az erre okot ado korulmeny bekovetkezesetol szamitott 30 napon
belul ossze kell hivni. A rendkivuli Kozgyulesre egyebekben a rendes Kozgyulesre
vonatkozo szabalyok az iranyadoak.
8. A Kozgytiles
hatarozatait
nyilt
szavazassal,
egyszerii
szotobbseggel
Szavazategyenloseg eseten a kozgyules levezeto elnokenek a szavazata dont.

hozza.

9. A Kozgyulesrol jegyzokonyvet kell kesziteni, amelyet a Kozgyules levezeto elnoke es a
jegyzokonyvvezeto ir ala es a kozgyiiles elejen megvalasztott 2 tag hitelesit.
10. A Kozgyiiles kizarolagos hataskorebe tartozik:
- az Alapszabaly megallapitasa,
modositasa,
az egyesiilet mas egyesiilettel valo egyesulesenek,
szetvalas anak, valamint
feloszlatasanak a kimondasa,
az Elnok, a Titkar, es az Ugyvivo Testiilet, Felugyelo Bizottsag Elnokenek es a
tagjainak a megvalasztasa, visszahivasa,
a tagdij mertekenek a rnegallapitasa,
az eves szakmai program elfogadasa,
az Ugyvivo Testiilet, Felugyelo Bizottsag beszamolojanak, a kozhasznusagi
jelentesnek az elfogadasa,
az egyesiilet eves koltsegvetesenek elfogadasa,
dentes a felvetel es a kizaras kerdeseben hozott Ugyvivo testuleti hatarozat elleni
jogorvoslat targyaban,
a Kozgyiiles levezeto elnokenek a megvalasztasa,
az Egyesiilet szabalyzatainak
elfogadasa es rnindazon kerdesek, amelyeket
jogszabaly a Kozgyiiles hataskorebe utal, vagy amit a Kozgyiiles sajat hataskorebe
von.
11. A Kozgyules altal valasztott tisztsegviselok
tagjainak 1/3-a kezdemenyezheti.

visszahivhatok,

A visszahivast

a Kozgyules

12. az Egyesiiletben valasztott tisztsegviselok osszeferhetetlensegere a kozhasznu szervezetekrol
szolo modositott 1997. evi CL VI.toreny 8-9. §-ban meghatarozott osszeferhetetlensegi
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szabalyok az iranyadoak.
13. A Kozgyules hatarozatait intemetes honlapjan es a szekhelyen hirdetmeny utjan kell
kozzetenni
es
az
erdekeltekkel
irasban,
ajanlott
levelben
kell
kozolni.

VII.

Az Ugyvivo Testiilet

1. Az Egyesulet tevekenyseget ket Kozgyiiles kozotti idoszakban 11 tagu Ugyvivo testulet
iranyitja, amely elnokbol, titkarbol es tovabbi 9 ugyvivobol all.
2. Az Ugyvivo Testulet biztositja az Egyesulet Alapszabalyaban meghatarozottak szenntr
folyamatos rmikodeset, gondoskodik az Egyesulet vagyonanak az Alapszabalyban rogzitett
celoknak megfelelo felhasznalasarol. Meghatarozza a kituzott eel megvalositasahoz
szukseges targyi es szemelyi felteteleket, gondoskodik azok biztositasarol.
3. Az Ugyvivo Testulet az Egyesulet mukodeset erinto valamennyi kerdesben dontesre jogosult,
kiveve azokat az ugyeket, amelyek az Alapszabaly szerint a Kozgyiiles kizarolagos
hataskorebe tartoznak, vagy amelyeket a Kozgytiles a sajat hataskorebe vont.
4. Az Ugyvivo Testiilet tagjait a Kozgyiiles valasztja 2 eves idotartamra.

5. Az Ugyvivo Testulet altalanos feladata es hataskore donteni, illetve intezkedni az Egyesulet
celjat erinto mindazon ugyekben, amelyek nem tartoznak a Kozgyiiles kizarolagos
hataskorebe, igy kulonosen feladata:
-

az Egyesulet torvenyes es alapszabalyszeni mukodesenek a biztositasa,
hataroz a rendes es rendkivuli Kozgytiles osszehivasarol,
a kozgyiilesi hatarozatok vegrehajtasanak szervezese,
az Egyesulet szervezeti es mukodesi szabalyzatanak, valamint gazdalkodasi
szabalyzatanak megallapitasa, modositasa,
- hataroz tag felvetelerol es kizarasarol.

6. Az Ugyvivo Testulet evente minimum 2 ulest tart. tneseit az Elnok hivja ossze minimum 15
nappal korabban az idopont, hely es napirend megjeloleset tartalmazo irasbeli, igazolhato
modon kozolt meghivoval. Az Ugyvivo Testulet ulesei nyilvanosak. Az ulesekrol
jegyzokonyvet kell vezetni, a hatarozatokat irasba kell foglalni.
7. Rendkivuli ulest kell osszehivni, ha azt legalabb 5 ugyvivo az ok
inditvanyozza.

es

a eel megjelolesevel

8. Az Ugyvivo Testulet akkor hatarozatkepes, ha tagjainak legalabb a fele plusz egy f6 jelen
van. A hatarozatkeptelenseg miatt elhalasztott ulest 7 napon belul ismetelten ossze kell hivni
a VII/6. pontban szabalyozottak szerint. Az ismetelten osszehivott tiles az eredeti napirendre
felvett kerdesekben a jelenlevok szamara tekintet nelkul hatarozatkepes. A hatarozatokat a
jelenlevo testuleti tagok egyszeni szavazattobbseggel (50%+ 1 f6) hozzak.
9. Az Ugyvivo Testuleti tagsag megszunik

- a mandatum lejartaval,
- felmentessel,
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-

visszahivassal,
lemondassal,
elhalalozassal,
az Egyesuletbol valo kizarassal,
a kozugyektol eltiltast kimondo jogeros biroi itelettel.

10. Az Ugyvivo Testulet tagjai feladataikat tarsadalmi munkaban vegzik, tevekenysegukert sem
koltsegterites formajaban, sem egyeb m6don az egyesulettol semmilyen juttatast nem
kapnak.
11. Az Ugyvivo Testulet evente beszamol mukodeserol a Kozgyiilesnek es a Felugyelo
Bizottsagnak. Az Ugyvivo Testulet koteles a tamogatokat rendszeresen tajekoztatni
adomanyaik felhasznalasi modjarol es utemerol, az egyesulet mukodeserol. Amennyiben az
adomanyozo keri nevet es az altala adomanyozott osszeget intemetes honlapj an
nyilvanossagra hozni.
12. Az Ugyvivo Testulet az egyesulet mukodesevel, a szolgaltatasok igenybevetelevel
kapcsolatos informaciokat intemetes honlapjan es szekhelyen kozlemeny utjan is kozze teszi.
A donteseket az erintettekkel ajanlott levelben kozli. Az Egyesulet donteseit, valamint a
rmikodes soran keletkezett iratokat elore egyeztetett idopontban barki szabadon
megtekintheti az Egyesulet szekhelyen.
13. Az Egyesulet
tartalmazza.

VIII.

else

tisztsegviseloinek

nevsorat

az Alapszabaly

1. szarnu rnelleklete

Az Egyesiilet Elnoke

1. Az Elnok feladatai es hataskore
-

az egyesulet kepviselete,
dentes az Ugyvivo Testulet uleseinek osszehivasara,
elnokol az Ugyvivo Testuleti uleseken es ellenorzi a hozott hatarozatok
vegrehajtasat,
a bizottsagok rnunkajat figyelemmel kiseri,
utalvanyozasi joggal rendelkezik, amit a titkarral, vagy az Egyesulet felhatalmazott
Ugyvivojevel gyakorolhat.

2. Az Elnok tevekenysegerol a Kozgyiilesnek szamol be es tajekoztatja az Ugyvivo Testuletet.
3. Az Elnbk kepviseleti

jogkoret meghatarozott ugyekben, vagy az ugyek meghatarozott
csoportjara nezve az Ugyvivo Testulet tagjara is atruhazhatja.

IX.

Az Egyesiilet Titkara

1. A Titkar az Elnok es az Ugyvivo Testulet iranyitasaval szervezi az Egyesulet tevekenyseget.
Tevekenysegeert az Ugyvivo Testuletnek tartozik felelosseggel,
2. A titkar kepviseli az Egyesuletet, tevekenysegerol az Elnoknek szarnol be es tajekoztatja az
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ugyvivo testuletet. Onallo alairasi joggal rendelkezik.
3. Az Egyesulet Kozgytilesenek es Ugyvivo Testuletenek hatarozatairol a XIII/1. pont szerinti
nyilvantartast vezeti.

X.

A szakbizottsagok

1. Az Egyesulet Ugyvivo Testulete egyes tevekenysegi
hozhat letre.

korok ellatasara szakbizottsagokat

2. A szakbizottsagok feladatait es hataskoret az Egyesulet Szervezeti es Mukodesi Szabalyzata,
mukodesuk reszletes szabalyait azok ugyrendje hatarozza meg.
3. A szakbizottsagom velemenyezesi, javaslatteteli,
mindazon ugyekben, amelyekre rendeltek oket.

XI.

illetoleg szervezesi joggal rendelkeznek

Feliigyeld Bizottsag

1. Az Egyesulet 5 tagu Felugyelo Bizottsagot hoz letre.
2. A Felugyelo Bizottsag elnoket es tagjait az elnok valasztasara vonatkozo szabalyok szerint a
Kozgyules valasztja azon tagok kozul, akikkel szemben az 1997.evi Cl.Vl.torveny 8-9.ban
meghatarozott kizaro okok nem allnak fenn.
3. A Felugyelo Bizottsag mukodesi rendjet maga allapitja meg.

4. A Felugyelo Bizottsag feladat- es hataskorebe tartozik az 1997.evi CLVI. torveny ll.§-ban
meghatarozottak.

'

5. A Felugyelo Bizottsag evente minimum 2 ulest tart. illeseit a bizottsag elnoke hivja ossze
minimum 15 nappal korabban az idopont, hely es napirend megjeloleset tartalmazo irasbeli,
igazolhato modon kozolt meghivoval. A Felugyelo Bizottsag akkor hatarozatkepes, ha
tagjainak legalabb a fele plusz egy f6 jelen van. A hatarozatait a jelenlevo tagok egyszeni
szavazattobbseggel (50%+1 fo) hozzak. Szavazategyenloseg eseten az elnok szavazata dont.
A hatarozatkeptelenseg miatt elhalasztott ulest 7 napon az elozo pontban meghatarozottak
szerint ossze kell hivni. Az ismetelten osszehivott tiles az eredeti napirendre felvett
kerdesekben a jelenlevok szamara tekintet nelkul hatarozatkepes.
6. A Felugyelo Bizottsag donteseirol az Ugyvivo testuletet irasban ertesiti.

XII.

Az Egyesiilet gazdalkodasa

1. Az Egyesulet eves koltsegvetes alapjan gazdalkodik. Az eves koltsegvetesben kell biztositani
az egyesuleti celok megvalositasahoz,
az Egyesulet rmikodesehez szukseges penzugyi
felteteleket.
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2. Az Egyesulet beveteleit a tagok altal fizetett tagdijak, a termeszetes es jogi szemelyek
hozzajarulasai, valamint rendezvenyek bevetelei, egyeb jogszabalyban
meghatarozott
forrasbol szarmazo penzeszkozok kepezik.
3. Az Egyesulethez befizetett tamogatasokat az alapszabalyban
ellatasara kell forditani es elkulonitetten kell nyilvantartani.

meghatarozott

feladatok

4. Az Egyesulet beveteleivel onalloan gazdalkodik, tartozasaiert sajat vagyonaval felel. Az
Egyesulet tagjai az Egyesulet tartozasaiert - a befizetett tagdijon tulmenoen - sajat
vagyonukkal nem felelnek.
5. Az Egyesulet vallalkozasi tevekenyseget csak kozhasznu celjainak elerese erdekeben, azt
nem veszelyeztetve folytat. Gazdalkodasanak eredmenyet nem osztja fel, azt kozhasznu
celjainak eleresere forditja.
6. Az Egyesulet befektetesi tevekenyseget nem folytat.
7. Az Egyesulet kepviseleteben az elnok es a Titkar onalloan ir ala. A bankszamlarol val6
utalvanyozashoz, keszpenz felvetelehez az Elnok es a Titkar egyuttes, vagy tavolletukben az
Ugyvivo Testulet ket tagjanak egyuttes alairasa szukseges.

XIII.

Az Egyesiilet nyilvantartasai, nyilvanossag

1. Az Egyesulet titkara a Kozgyiiles es az Ugyvivo testulet hatarozatairol olyan nyilv{mtartast
vezet, amibol a dontesek tartalma, idopontja, hatalya, a dontest tamogatok, azt ellenzok,
tart6zkod6k szama, szemelye, esetleges kulon velemenye megallapithato.
2. A Titkar a hatarozatokat irasban, igazolhat6 m6don kozli az erintettekkel es az Egyesulet
rmikodesevel, a szolgaltatasok igenybevetelenek modjaval, kapcsolatos tajekoztatokkal es
beszamoloval egyutt az egyesulet intemetes honlapjan es szekhelyen hirdetmeny utjan is
kozze teszi.
3. Az egyesulet mukodese soran keletkezett iratokat
szabadon megtekintheti az Egyesulet szekhelyen.

XIV.

elore egyeztetett

idopontban

barki

Az Egyesiilet megsziinese

1. Az Egyesulet megsziinik:
- ha a Kozgyules az Egyesulet feloszlatasat kimondja,
- mas tarsadalmi szervezettel egyesul,
- birosagi dentes alapjan.
Az Egyesulet jogut6d nelkuli megsziinese eseten a feloszlast kimond6 kozgyiilesnek kell
rendelkeznie az egyesulet vagyonarol.
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xv.

Zaro rendelkezesek

1. Az Egyesulet a birosagi nyilvantartasba vetellel jon letre.
2. Az Alapito Okiratban nem szabalyozott kerdesekben a Ptk. illetoleg a tarsadalmi es
kozhasznu szervezetek tevekenysegere vonatkozo mindenkori hatalyos jogszabalyok
rendelkezesei az iranyadoak.
3. Az Egyesulet alapito tagjainak nevsorat
tartalmazza.

XVI.

es

alairasat az Alapszabaly 2. szamu melleklete

Zaradek

Az Aquincum - Mocsaros Egyesulet Kozgyulese 2000. aprilis 03-an megtartott alakulo
ulesen e1fogadott Alapszabalyt 200S.majus 9-en modositotta es egyseges szerkezetbe
foglalta.
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AQtJlNCUM-MOcsAROS EGYESOLET
1031 Budapest, Gladiator u. 33.
Ad6szam: 18099445-1-41
Nyilvantartasi szam; 8870
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