
Egyesüilet alapszabálya

3' mód osít ása 20 1 1 . márci us 21 -én tartott taggyű lés hatá rozata i alapján
(egységes szerkezetben)

a Veszprém Megyei BírÓságon 2.710 számon bejegyzett

Nők Felsőörsért Egyesület

(8227 Felsőörs, Szabadság tér 5. sz.)

í.s.

Az egvesület neve . székhelve

t1l Az EgyesÜlet neve. Nők Felsoörsért EgyesÜlet

izl pE EgyesÜlet székhelye: 8227 Felsőörs, Szabadság tér 5.

Működése Felsőörs terÜletére terjed ki.
Kiadásait tagdíjakbÓl, valamint természetes -és jogi személyek adományaibÓl
fedezi.

2.S.

Az Egvesület célia és feladata

/1/ Felsőörs község és lakói érdekében a kultúra, közművelődés,oktatás,élethosszig
tanulás lehetoségeinek felkutatása, egészséges életmÓd ajánlása és tudatosítása,
sportolási lehetóségek megszervezése, feltételeinek javítása, a közÖsségi élet
formálása, szakklubok szervezése, emberi, közügyi és nemzedéki kapcsolatok
erősítése, a környezetvédelem tudatosítása, parlagftj mentesség megszervezése,
tiszta, szemétmentes környezet létrehozása, környezeti és gasztro turizmussal a
helyi és környező (országos, európai) kÖzösségi kapcsolatok alakítása, tradíciók és
értékek ápolása, idegenforgalom és vendéglátás minőségbiztosítási rendszerének
helyi megszervezése, a vendégfogadás lehetőségeinek javítása, a virágos, tiszta
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község arculatának kialakítása, a tagok szervezésével, a célt szolgálo pályázatokkal,
fej lesztő ma rketinggel hagyományos és elektron ikus tájékoztatással.

l2l Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel' azt a létesítő okiratában
meg határozott tevékenység re ford ítja.

l3I pE Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktÓl
fÜggetlen és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

: 3's'

Az Egvesület tagiai. iogai. kötelesséqei

l1l Az Egyesület tagja minden olyan természetes és jogi személy, aki az alapszabály
rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja, kötelezettséget vállal az
egyesÜleti célok megvalÓsítása érdekében tÖrténő közreműködésre és a tagdíj
megfizetésére'

l2l Atagsági viszony akkor jön létre, ha
. a Vezetőség elfogadja kérelmét,
o a felvételt kérő befizette a tagdíjat,
. a felvételt kérő személyi adatait leadta a nyilvántartás miatt,
. a felvételt kérő az egyesület alapszabályának minden rendelkezését magára

nézve kötelezően elismeri.

l3l Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, a tagd'tj tartós' indokolatlan,
felszÓlítás ellenére sem történő nem fizetése (6 hónap) miatt, a tag kilépésével vagy
kizárásával.

l4l Akilépést írásban kell közölni az EgyesÜlet valamelyik tisztségviselőjével.

l5lA közgyűlés egyszerű szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az
egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét.

16l Az EgyesÜlet minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik,és részt vehet az
egyesület műkÖdését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult kÖzgyűlés
döntéshozatalában.

17l Az EgyesÜlet tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű
évi 2 000 Ft tagdíjat megfizetni, továbbá koteles tevékenyen közreműkÖdni az
egyesületi célok megvalÓsÍtása érdekében, a közgyűlés által meghatározott konkrét
programok végrehajtása érdekében.
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4.S.

Az Eqvesület taqqvűlése

t1t A taggytilés az Egyesület legfőbb vezető szervezete, amelyben a természetes
személÉk_ egy-egy, a jogi személyiséggel rendelkező tagok (szervezetek,

egyesüiete k, i ntézmé nyek) képviselői n keresáÜ l eg y-egy szav azatta l ren delkeznek.

t2t A rendes taggyűlést évente, a tisztÚjítÓ taggyűlést négyévente kell összehívni. A
taggyűlések nyilvánosak'

/3/ Mind a rendes mind a rendkívÜli taggyűlésrol a tagokat 14 nappal korábban ,

írásban kell értesíteni a napirenddel együtt. A taggyűléssel kapcsolatos javaslatokat,

észrevételeket a taggytÍlés előtt 1 héttel kell benyújtani írásban a vezetiséghez.

t4t A rendkívÜli taggyűlést a vezetóség javaslata vagy a tagság egyharmados írásbeli
kérelme alapján az ok megjelölésével és a napirend meghatározásával, 30 napon

belÜl kell összehívni.

tst Határozatképesség: a taggyűlés a regisztrált tagok legalább 50 oÁ + 1 t(i

részvétele esetén határozatképes Amennyiben nincs meg a megfelelő 50 % + 1 fö,

a taggyűlést újból össze kell hívni. Az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti
napirenooen szereplő ügyekben a jelenlévők számától fÜggetlenÜl határozatképes. A
megismételt Taggyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt -taggyűlés
idopontját koveiőén 30. napon belÜli idópontra kell összehivni, változatlan napirend
megjelóésével és az arra valÓ felhívással, hogy a napirenden Szereplő Ügyekben a

;eteítevot számátÓl fÜggetlenül határozatképes a taggyiilés. A megismételt
taggyűlés lehetőségének feltételeit az eredeti meghívóban is szerepeltetni kell'

t6t A taggyűlésen a tagok határozataikat egyszerű szÓtöbbséggel hozzák meg.

Kivéve i jlot pontban meghatározott eseteket, amelyekben kétharmados többség
szÜkséges.

t7l A tisztújító taggyrilésen a tisztségviselőket (az elnököt, elnökhelyettest, a

vezetoség tagjait, illetve a Felügyelo Bizottság tagjait) titkos szavazással minösített

szótöbbséggel kell megválasáani.

l8l A Taggyűlést az elnök, vagy az általa felkért tag vezeti.

/9/ A taggyűlés kizárólagos hatáskorébe tartozik:
9. 1 . Az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása.
9'2. Döntés az egyesÜlet más egyesülettelvalÓ egyesülésérol.
9'3' Az éves beszámoló megvitatása és elfogadása.
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9.4. A pénzügyi beszámoló megvitatása és elfogadása.
9.5. A tagdíjak megállapítása'
9.6. Tiszteletbeli tagok megválasztása.
9. 7. Hatá ro zathozatal az Eg yes Ü let feloszlatásá ra.
9.8. Az éves költségvetés jóváhagyása.

l10l A taggyűlés kétharmados döntése szÜkséges a 9.1' és a 9.7' pontokban való
döntés vonatkozásában.

l11l A taggyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, amelybol megállapítható a taggyűlés
döntéseinek tartalma, idópontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya'

A
- l12l A taggyűlésen hozott határozatok nyilvántartásáról, végrehajtásáról, illetve

nyilvánosságra hozataláról az elnök gondoskodik.

Az EgvesÜlet szervei

l1l Az Egyesület Ügyintéző szerve az három-tagú vezetőség, amelyet a taggyűlés
közvetlenÜl választ'

l2I A taggyűlés mind a vezetőség tagjait mind a tisztségviseloket három évre
választja.
Elnök: Kaszásné Ferenczi Anna 8227 Felsőörs,Táncsics út 'l1.

Vezetőségi taqok:

Kocsisné Tóth Szilvia 8227 Csalogány út 8.
Szőkéné Vizi Gabriella 8227 FelsöÖrs, JÓzsef A. u. 4.

/3/ Két taggyűlés közötti időben a vezetőség dönt minden olyan kérdésben, amely
nem tartozik kizárőlag a taggyűlés hatáskörében. Döntéseiről, intézkedéseirŐl a
következő taggyűlésen a Vezetőség köteles beszámolni.

5.S.
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l4l A Vezetőség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések,
közhasznú társasággal kapcsolatos döntések) és illeto jogok vállalásáról -
beszámolási kötelezettség mellett - dönteni.

I5I A vezetőség minimum három tag jelenléte esetén határozatképes. A vezetőség
szükséghez képest - de évente legalább négyszer - tart ülést, amelyet az Elnök hív
össze. A vezetőség Ülésére minden tagot a napirend közlésével kell egybehívni Úgy,
hogy a meghívók elkÜldése és az ülés napja között legalább 15 nap időkÖznek kell
lennie.

16l A vezetőség Üléseí nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, illetve bármely
döntésben érdekelt egyéb személyt, szervezetet az Ülésre lehetőség szerint külön
meg kell hívni' A vezetőség határozatát egyszerű szÓtöbbséggel, nyílt szavazással
hozza meg, kivéve azokat az eseteket, ahol a jogszabály minösített többséget ir elő.
Szav azateg yen loség esetén az i nd ítvá ny e l utas ítottnak m i nős ü l.

l7l A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozÓja( Ptk.685.sb' pont ), élettársa a határozat alapján

a) kötelezettség alól mentesül,vagy
b) bármilyen más előnyben részesÜl, illetve a megkÖtendő jogi.'gyletben

egyébként érdekelt.

l8l A vezetőség Ügyrendjét maga határozza meg. A vezetőség döntéseire a jelen
alapszabályban rÖgzített kÖzlés, nyilvánosságra hozatal mÓdja, iratokba valÓ
betekintés rendje szabályait értelemszerűen alkalmazni kell.

/9/ Mind a taggyűlés mind a vezetőség minden lényeges kérdését jegyzőkönyvbe
rögzíti. A jegyzőkÖnyvet aláírja a vezetőség jelenlévő minden tagja, a taggyűlést
levezeto elnök és a közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag.

l10l A taggytÍlés levezető elnöke a taggyűlés által hozott határozatokat köteles
maradéktalanul bejegyezni a határozatok kÖnyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet
hitelesitö egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követóen válik érvényessé.

l11l A vezetőség elnöke köteles a taggyűlés és a vezetőség által hozott döntések
nyilvántartását napra készen vezetni, mely nyilvántartásból megállapíthatÓ a döntés
tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatÓk és ellenzok számaránya és
személye is.
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6.S.

Üqvkezelés

I1I AE Egyesület ügyiratait, bevételi és kiadási bizonylatait az erre a feladatra kijelölt
Vezetőségitag kezeli.

t2l Az Elnökség jogosult akár a tagok közÜl, akár kívülálló személyt pénáárosi
teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.

l3l Ha az EgyesÜlet éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, felÜgyelő bizottság
létrehozása kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem
állfenn.

7.S.

Tisztséqviselők

11l Az Egyesület vezető tisztségviselőit az Egyesület legfőbb szerve válasája meg.

I2l Fz. EgyesÜlet taggyűlésén nem lehet meghatalmazott. a felÜgyeló bizottság tagja.

l3I A vezető tisztségviselők az EgyesÜlet vezetését az ilyen tisztséget betöltő
személyektol elvárható gondossággal, az egyesület érdekeinek elsődlegessége
alapján kötelesek ellátni. A vezető tisztségviselők a jogszabályok, az alapszabály,
illetve a legfóbb szerv által hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes
megszegésével az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint
felelnek.

l4l Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a) a megbízatás időtartamának lejártával,
b) visszavonással,
c) törvényben szabályozott kizáro ok bekövetkeztével,
d) lemondással,
e) elhalálozással.

r
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l5I A Vezetői megbízatás Visszahívással megszüntethető, ha a vezető tisztségviselő
magatartása az Egyesület céljaival ellentétes, Vagy egyébként a vezetó tisáségviselő
olyan magatartást ta núsít, amely az Egyesü let m tjködésével összeegyeztethetetlen.

/6/ A vezető tisztségviselő a tisztségéről bármikor lemondhat.

ft I A vezetői tisztségviselő jogviszonyára _ ha a vezető tisztséget nem munkaviszony
keretében látja el - a Ptk. megbízási szerzódésre vonatkozÓ szabályai (Ptk' 474-483'
$.) megfelelóen irányadók.

/8/ Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy , aki az egyesÜlet
vagy legfőbb szervének elnöke Vagy tagja.

l9l Az Egyesület vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója (Ptk.685.s. b pont)
és élettársa ugyanannál a szervezetnél a felügyelő bizottság tagjává nem
választható.

Az Eqvesület képviselete

Az Egyesület képviseletére az elnok önállóan, és a vezetőség másik két tagja pedig
együttesen jogosult. A képviseletre jogosultak ugyanúgy rendelkezhetnek az
egyesÜlet számlái felett.

e.s.

Az Eovesület vagvona

Az EgyesÜlet vagyona a tagok rendszeres, a taggyűlésen évente meghatározott
tagdíj befizetéséből képződő összeg. Az alakuláskori Vagyon a tagok által befizetett
1.000 Ft tagdíj, amely összesen: 24.000 Ft.

LS.
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í0.s.

Meqszűnés

/1/ A Nők Felsőörsért Egyesülete megszűnik.
a) feloszlással,
b) más társadalmi szervezettel való egyesÜléssel,
c) feloszlatással,l 6) illetőleg megszűnésének megállapításával.

2l Az EgyesÜlet feloszlási javaslatát a vezetőség erre vonatkozÓ határozatával
terjeszti a kÖzgyűlés elé.

l3l A feloszlás kimondásához a tagok Összessége 2l3-nak szavazata szÜkséges
(minösitett többség).

I4I Az Egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról a
taggyűlés rendelkezik. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a taggyűlés által kijelölt
felszámolók fe]adata.

r
l5I Az Egyesület megszűnése esetén a fennálló követelések kiegyenlítése után
fennmaradó vagyona a helyi Önkormányzatra száll, amelyez a jelen alapszabály
céljainak megfelelő közérdekű célra kellfordítani (2 s')

/6/ Ha az Egyesület az ügyész keresete alapján, a bíróság általi feloszlatása, vagy
megsztÍnésének kimondásával szűnik meg, és a vagyon hovafordításárÓl nem történt
rendelkezés, Vagyona a hitelezők kielégítése után önkormányzati tulajdonba kerülés
azt közérdekű célra kell fordítani.
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íí.s.

Záó rendelkezések

l1l pe. Egyesület bírósági nyilvántartásba vételleljön létre.
Iu Ajelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészröl a Ptk. idevonatkozÓ
rendelkezései, az 1989. évi ll. N., azegyesÜletijogról szólÓ szabályok rendelkezései,
másrészróla késöbb meghozandó taggyűlési határozatok az irányadÓk.

Felsöörs, 2o1'l. Március 2í.

kh*o.l,.u.i T*nor.ro. $ ,*q
Kaszásné Ferenczi Anna
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vezetóségitagok


