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FÖLDKELTE
KULrURÁLIS ES KÖRNYEZETVEDELMI

EGYESULET
Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapszabálya

A Föidkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület összhangban a 2013. évi V. a Polgári lörvénykörr;,vről
szóló törvényben, továbbá az egyesülési jogról, valarrrint a civil szervezetek működéséről és tárrrogatásáró] szóló
2011. évi CLXXV. törvényben foglalt rendelkezésekkel, AlapszabáIyát módosítja, és az alábbiak szerint egységes

szerkezetbe foglalja:

L
Az egyesület adatai

I.1. Az Egyestilet magyar megnevezése: Földkelte Kulturális és Környezetvé<lelmi Egyesi'ilet
Az Egyesület rövidített magyaí megnevezése: Földkelte
Az Egyesület angol nyelvú megnevezése: Planetrise Cultural and f]rlvironmetltalAssociation
Az Egyesület rövidített angol nyelvű megnevezése: Planetrise

L2. Az Egyesület székhelye: .1600 Kisvárda, Toldi Miklós utca29.

1,3. Az Egyesület időtartama: Az Egyesülethatározatlan időtartanlra alakult,

L4. Az Egyesület működési területe: Magyarország és nemzetközi régiő

II.
Az egyesület célja, tevékenysége

1. Az egyesület célja:

Elősegíteni a fenntartható fejlődés folyamatáí. a sokszínű kultúra megőrzését, az egészséges éietmód
kialakítását a társadalom minden szintjén egy élhetőbb, egystlgesebb vllág megalapozása ér,clekében.

2. Az egyesület tevékenysége:

- máslrová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenl,ség
- tudományos tevékenység, kutatás
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- kulturális tevékenység
- kömyezetvédelem
- gyermek- és ifiúsági érdekképviselet
- hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségélrek elősegítése
- máshová nem sorolt szociális ellátás bentlakás nélkül
- magyarországi netnzeti és etnikai kisebbségekkel, valantint a lraráron túli magyarsággal kapcsolatos

tevékenységek
- euroatlanti integráció erósítése.

Az egyesület tevékenységi köre önállóan vagy egyéb hazai és rremzetkö;zi korrnányzati és netn korrnányzati
szervekkel, intézrnényekkel és államilag akkeditált egyházakkal együttrnűködve céljának rnegíblelően az alábbi
tevékenységet fejti ki:
(a természet védelméről szólő 1996, évi LIII. törvény 64.§ (l). Magyarország helyi önkornlányzatairól szóló
CLXXXIX. tv. 13.§ és 23.§ alapján)
- közíerületek tisúitása, tisaaságának megőrzése, bizonyos leriiletek k_arbantafiása.
- megrongálódott, illetve megrongált köáerületi tárgyak,Iétesítménlek restaurálása, rnegóvása a további

károsodástól,
- terület- és vidékfejlesztés elósegítése a környezetvédelmi szempontok messzemenő figyelembe vételével,
- szelektÍv hulladékgyűjtés ösztönzése, megfelelő szálnú szemétgyűjtő kihelyezése, megrongálásr_rk

megakadályozása, biztonságos hulladékszállítás, -elhelyezés, -úrjra felhasználás körülményeinek
megteremtése,
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illegális szemétlerakók felszámo]ása, kialakulásuk megelőzése,
természetes és természet közeli élőhelyek védelme, kialakítása, megrongálódott biotópok helyreállítása.

élőviláguk megóvása,
faiskolák, üvegházak, kertészetek létesítése és i vagy ezek tánrogatása a biotópok helyreállítása
érdekében,
a biológiai sokfeleség fenntartása céljából a veszélyezíetett állat- és növényfajok szaporítása és / vagy az
ilyen jellegű tevékenységek támogatása, ebben történő aktív közrem(iködés,
integrált, ökologikus és kömyezetbarát gazdálkodás folytatása, támogatása, fejlesztése, népszerűsítése.
a meglévő alternatív energiaforrások alkalrnazásának ösztönzése, ez:ek népszerűsítése, Lrj, környezetbarát
energiaforrások kutatása, fejlesztésükben való közreműködés,
energia- és anyagtakarékos éleünód kialakítására való ösZiinzés a tá,sadalom minden fol<án,

az emberi szervezetre ható káros íényezők, egészségtelerr életrnód (káros szenvedélyel, hiányos, illetve
egészségtelen táplálkozás, mozgás- és ingerszegény életmód, túlz.ott ftzikai és pszichés megterhelés,
kiküszöbölhető káros környezeti hatások, nem kieiégítő egészségül;yi ellátás, alapvetó lrigiénia hiánva)
kiküszöbölésére való törekvés,
ésszerű népességszabá|y oás megvalósulás ára v aló ösztönz:és,
a hosszú távon való fennmaradás érdekében a kultúrák sokszínűségének megőrzésér,e való törekvés,
mindezek rnellett - afaji, nemi, korosztálybeli, vallási, etrrikai, és bármilyen életrnódbeIi hovatartozástól
íiiggetlenül - a különböző társada|mi rétegek közötti hirrmonizáció megteremtéséért" valamint annak
fenntartásáért folyó küzdelemben való aktív részvétel,
szemléletformálás (a fent megfogalmazott összes momentummal kapcsolatosan az emberek pozitív
h ozzáállás ának e I ő s e g íté s e),

tanfolyamok, képzések, önálló oktatási prograrnok, konferenciák szervezése,
könyvek, kiadványok, filrnek elkészítésének, megielentetésének tárnogatása a kitűzött egyestileti célok
elérése érdekében.
szélesebb réteget elérése a médián keresztül (kiadványok, televízió, rádió, újság)
rendezvények, táborok szervezése, koordinálása,
nemzetközi fejlesztési célok elérése érdekében kapcsolatreltdszer kiépítése, fejlesztése,
olyan fenntarthatóbb fejlódést szolgáló alternatívák kidolgo;rásárr munkálkodó szervezetekkel,
intézrnényekkel, cégekkel és magánszemélyekkel való kapcsolatfeIr,étel, akikkel egyiittlnűködve céljaink
megvalósulthatnak,
elhanyagolt területek, épületek állapotának felrnérése, a tc,vábbi ha:,ználatának nérlege|ése, a lehetséges
felújítások megtétele, folyamatos karbantartása mintegy trtozgalotn szerűen - kiilönös 1ekintettel hazánk
ilyen jellegű létesítrnényeire,
gyerrnekek és családok védelmében való aktívé részvétel - az erre szakosodotl korrnárryzati vagy nem
kormányzati szervekkel, cégekkel, oktatási és szociális inlézményekkel és az egyházakkal
együttműködésben,
a rekreáció, spoft-, és egészségturizmus támogatása, szerl,ezése - a természetvédelem ér,dekeit szenr előtt
tartva,
tr-rdatformálás a spoft, egészséges életvitel és táplálkozás terén a társadalom minél s;zélesebb körében
(oktatással, rendezvények szervezésével, tanácsadással),
a hagyományőrzésben való közreműködés - népi szokások, jellegzetességek felkutatása. ápolása.
bemutatása rendezvények, fesztiválok keretein belül,
a sokszínűt kultúra fontosságának tudatosítása az emberekben,
a kultúrák különbözóségéből eredó konfl iktusok tompításárrak elősegítése,
a környezet- és ternrészetvédelemmel, a kultúrák megismerésével és népszerúisítésével, az egészséges
életmóddal, sportolással kapcsolatos mindennemű rendezvény, tarrfolyam, képzés, kiáIlítás, fesztiváI,
kirándulás, túra és egyéb program szervezése, támogatása és ezek népszerűsítése,
hosszú és rövid távúhazai és külföldi önkéntes programok. ösztöndíjak szervezése" propirgálása.

ilI.
Aa egyesütet mííködésére vonatkozó úttaldnos szabdlyok

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nemfolytat, szerl,ezete pártoktólfüggetlen és azoknak anllagi
táruogatást nem nyújt. [Ectv, 34. § (1) bekezdés d.) pont]

Az eglesiilet gazclasági-vállalkozasi tevékenységet csak kózhasznú vagy a .jelett alaps:abályban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítástií nem ve,lzélyeztetve végez. [Ecrv. 34. § (1)

].
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bekezdés b.) pontJ

3. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt Ll jelen alapszabálltbctn

tneghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. [Ecn. 34, :l (1) bekezclés c.) pont]

4. Az egyesület a műkódésének, szolgáltatásainak, azok igáq,bevételi módjának nyilvánossűgát az egyg,jii7.7

székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán biztosítja. Az éves besztilnolót és a közhasznústigi mellékletet minclen év
december 31, napjáig az eg,lesület székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi. [Ecn. j7. § ('1 bekezclés

d.) pontjaJ

5. Áz eglesület közhasznti tevékenységével kapcsolatosan keleíkezett iratok - a törvény alapján nem nyilvános
adatok kivételévet - nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saj,ií költségére másoletot készíthet. Az
iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásharl, az egyesület elnókségéltez cűneetlen kell
előtetjeszteni, Az elnökség az iratbetekintést és az iratmásalat kiadá":át az eg",esíilet székhelyón, az igény
bejelentésétől számított 8 napon beltil kateles biztosítani a k,irelmez(j :;zámára. fEctv. 37. ,§ (3) bekezdés c.)
pont

IV.
Tagdíj

1. Az egyesület tag|ai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnelk, amelyet a megalakuláskol a nyilvántarlásba
vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétól számított 8 napon beltil, ezt követően legkésőbb rninden év
december 3l. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesiilet bankszámlájára
történő átutalás útján megfizetni.

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a
tagdíj időarányosan számított összegét minden év december 3l. napjáig köteles az egyesület ház,ipénztárába
vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

V.1. Az egyestilet tagja ]ehet az a természetes
szervezet, akj az egyesület célkitúzésével
elfogadja.

v.
A tagság

személy, jogi s,zemély. jogi személyiséggel nem rendelkezó
egyetéft, továbbá az alapszabályban íbglalt rendelkezéseket

Y.2. Az Egyesületnek rendes. pártoló és tiszteletbeli tagai |ehetnek,

V.2, 1. Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan nagykorú tertnészetes vagy jogi szenlély. al<i:

- a jogszabályokban eIóírt személyi feltételeknek megfelel,
- az Egyesület célkitűzéseivel egyetér1,
- az Egyesület Alapszabályát ismeri és annak tartalmát magára nézve köteleztien elfogadja,
- a számára meghatározott tagdíjat ftzeti,
- az Egyesület rendes tagjainak sorába törlénő felvételére irányuló kérelmét a Közgyűlés szótöbbséggel elfogadja.
Az Egyesület rendes tagjainak száma minimum 10 fő - felső határa nincs.

Y.2.3. Az Egyesületpdrtoló íagJa lehet minden olyan természetes vilgy jogi s.zemély, aki vagy arrrely
- az Egyesület célkitűzéseivel egyetért,

- az Egyesület Alapszabályát ismeri és annak tartalmát magára nézr e kötelezóen elfogadja,
- az Egyesület működésével kapcsolatosan anyagi támogatást nyújt. és az Egvesület rnunkájában részt vesz,
- az Egyesület pártoló tagjainak sorába történő felvételére irárrytrló kérelnlét az Elnök lragyjiL jóvá, elLrtasított
kérelem esetén a kérelmező a soron következő közgyűléshez fellebbezhet.

Y,2.4. Az Egyestiletnek lehetrrek tiszteletbeli tagjai, akik felvételéről a Közgyű|és határoz.
A liszteletbeli tag:
- hozzájárul, hogy az Egyesület az ő tagságát nyilvránosságrahozharja,
- az Egyesület célkitűzéseivel egyetért,
- az Egyesület Alapszabályát ismeri és annak tartalmát magára nézr e köteleztien elfogadja.
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113. A rendes tag jogai:
- az Eglesület rendes tagja az Egyesület bármely tisztségére megvrilasztható,
- szeruélyesen részt vehet az Egtesület Közgűlésének munkájában, e$yéb ülésein, rende*]ényein, szavazaíi
jogával élhet;
- javasIatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet,
- igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagsá4ot megillető kedllezményekkel;
, jogosult betekinteni az Egl,esület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az Egl,estilet gazdasági
érdekeit nem sérti;

V.4. A rendes tag kötelezettségei:
- neIn veszélyeztetheti az Eg;rg3ii|91 célkitűzéseinek nregvalósítását,,
- tartsa be az Egyesület Alapszabályának rendelkezéseit;
- fizesse be a számára meghatározott tagdíjat.

V5. A pártoló tag jogai:
- a kózg,,űlésen tanácskozási ioggal részt vehet;
- javaslatot tehet, szavazati joga nincs,,
- igénybe veheti az Egx,lesület szolgdltatásait, élhet a tagsilgot megillető kedwzményekkel.

V,6. A pártoló tag kötelezettségei:
- nem veszélyeztetheti az Egyesület célkitúzéseinek megvalósítását:
- tartsa be az Egyesület Alapszabályának rendelkezéseit;
- tagdíjat nem fizethet, az Egyesület tevékenységeit csak vagyoni hozzájárulással támogathatja.

V7. A tiszteletbeli tag jogai:
- íanácskozási joggal részt vehet az Eglesület kazgyűlésén és rende.zvényein,,
- szavazati joga nincs;
- tagdíj fizetési kötelezettsége nincs;
- az Eglesület szolgáltatásait igénybe velzeti, a rá vonatkozó kedvezményekkel élhet.

V.8. A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
- az Egyesüleí Alapszabályában rnegfogalmazottakat magára nézve kötelezően elfogadja;
- tiszteletbeli tagságáva1 nem é]het vissza.

vI.
A tagsági jogviszony keletkezése

1. Az egyesületi tagság az alapításkor az Egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az Egyestilet
megalakulását követóen a tagság a belépési nyilatkozat Közgyűlés általi elfogadásával keletkezik. A
belépési nyilatkozatot a Közgyúléshez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől szárnított 30
napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételról. llatározaíát annak
meghozataláí követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt rrtódon keli rnegküldeni a tagfelvételt kérelmezó
számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslalnak helye nincs.

vIL
A tagsági jogviszony megszűnése

1. A tagságijogviszony megszűnik:
a.l Atag kilépésével.
b. l A tag halá|áv al vagy j ogutód né lküli megszűnéséve l.
c.l Atagkizárásával.

2. A tagságijogviszonyát a tag az egyesület elnökségélre z cínzettírásbeli nyilatkozatával bár,rnikor, irrdokolás
nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elncikséghez történő megérkezése napján

szűnik meg.

3. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárüatja az egyesület tagiai közíjl azt a tagot, aki
jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozaíát súlyosan vagy isrnételten sértő magatartást
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tanúsít,
Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elrnaradt a tagdíj megfizetésével. A tagclíj
rnegfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárlrató l<i, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét
követóen az elnökség írásban - póthatáridó tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz akizárásra történő
figyelmeáetéssel - felszólította a tagdijhátralék te|jesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn beliil is
eredménytelen maradt.

A kizárási eljárást bánnely tag vagy egyesületi szerv kezdentényezésére az elnökség folytatja le. A kizáriisi
eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, az.zal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű
meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a haíározathozatalt nen akadályozza, Az
ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti
magát. Atagkizárását kimondó határoza|ot írásba kell foglaini és indokolással kell ellátni: az indokolásnak
íartalmazniakell akizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a.jogorvoslati lelretőségről
valő tájékoztatást. Az elnökség akizárásről szőló haíározatot atagkizárási eljárás lnegindulásától számított
30 napon beltil meghozzaés 8 napon beliil igazolható módorr közli az érintett taggal.

Akizárt tag akizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozaí ellen, a kézbesítéstől szárnított l 5 naporr bel|il
az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követóerr az elnökségnek
haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra i5ssze kel] hívnia a rendkívLili közgyúilést. A
közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor
szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban,igazolhatő módon is közli az érintett taggal.

vIII.
Az Egyesület szervei

Az Egyesület szervei:
a./ Közgyűlés
b./ Elnökség

A közgyűlés az egyesület legfóbb o.",rrn"r]J*"*JO'U'

A közgyűlés hatáskörébe taríozik:

a1 az alapszabály módosítása;
b) azegyesúlet megszíinésének, egyesülésének és szétváIásárrak elhatározása;
c ) a v ezető ti sáségvi se l ó me gv á|asztása, visszah ívása;
d) az év es kö ltségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
e) az éves beszámoló - ezen belűl az ügyvezetó szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló

jelentésének - elfogadása;

fl a vezető tisaségviseló feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezetó tisztségviselő az egyesülettel
munkaviszonyban ál1;

c) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, anrelyet a7, egyesület saját tagjával, vezetó
t i szts é gv i s e l őj éve l v agy ezek hozzátarío zój ával k öt ;

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselók elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;

z/ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabá|y vagy alapszabály a hatáskörébe Lrtal.
j) közhasznúsági melléklet elfu gadása

A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A közgyűlés nem nyilvános rPtk.3:73. § (2)
bekezdés)

A közgyűlést az elnökség legalább l5 nappal az ülés idópontja elótt kiküldöttrneghívóval. elsődlegesen az
egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolhatő módon. lrásbeli igazolható módon töfténő
kézbesítésnel< minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küIdeményl<éirt, továbbá a tagnalt az elektronikus
levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüliötr (elektronikrrs
tértivevény), [Ectv. 37. § (2) a) pont]

2.

3.

4.

5.
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A közgyűrlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a itözgyűlés helYét, idejét és a javasolt

napi.en-ai pontokát. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rÖgzíteni,

hogy a szavazásrajogosult tagok álláspontjukat kialakítlrassák, A rneghívónak tartalmaznia ke|l továbbá a

közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgl,űlés hely:;zínét és idópontját, és az arratörténó

feihívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek szárnára

tekintet nélkül határozatképes lesz.

A közgyűlési meglrívót az egyesület székhelyén nyilvánosságra kell ho;,,ni.

A közgyútési meghívó kézbesítésétői vagy közzéíételétől számított 3 napon betlil a tago|< és az egyesület

szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérlretili, a kiegészítés indokolásával, A napirend

kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. A:: elnökség a napirend kiegészítését e|utasíthada
yagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat rnirlden

esetben annak meghozatalátől szárnított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelrnet elrrtasítja úgy a
közgyúlés a napirend elfogadásáró| szóló határozaí rneghozatalát inegelőzően küIörr dönt a na;lirerrd

kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabá|yszerűen nem közölt napirenden szereplti kérdésben csak
akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult .ielen van és a napirenden neli1 szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhan gűlag hozzájárulnak.

Ha a közgllűlés határozatképtelen, a megisméíek kazgyűlé,s cu eredeti napirenden szereplő úgtekben a
megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, hcl. azt az ledeti időpontot legalább három és

legkljebb tizenöt nappal követő időpontra híuják óssze.

Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni eL sziikségcs intézkedések meglétele cóljából. ha

a.l azegyesűlet vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b,/ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tafiozásokat esedékességkor teljesíteni; l,rrgy

c./'az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok l<ötelesek az összehívásra okclt adó körlilnrény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesLrlet megszüntetéséről dönterri.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosLrlt

résztvesz. Ahatarozatképességet minden haíározathozatalrrál vizsgálni kell.

A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg l<ell állapítani a haíározatképe:,séget. vagyis az
aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szayazásra jogosLrlt ta5lok számát. A közg,yűrlés a napirendi
pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nl,ílt szavaz,,ással rnegválasztja a levezető elnök
személyét, továbbá a jegyzókönyvvezeíő és két jegyzőkönr^r hitelesítő személyét, valamint szükség esetén
a két fős szavazatszámláló bizottságot.

A közgyűlésről jegyzőkanyvet kell felvenni, anlelyet a jeg.vzőkónywezető és a két .jegl,zőkönyv llitelesítő ír
alá. A jeg,,zőkönyv taríalmazza az eg,,esület nevét és székh,llyét; a közgyűlés helyét és iclejét: a kazgl,íilés
levezető elnökének, a jeg,,zőkönywezetőjének, a jeglzőkön.yv hitelesűőjének nevél: a köz,qyíílésen leztjlott
fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokaí; a határozati javaslatokat, a leadotí szayazaíok és
e llenszavazatok é s e llenszayazat ok, v alamint a tartózkodó k s.z átnát.

A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, antelyen fel kell tünteüi a tag,valamint
képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét. A jeleliléti ívet a közgyűlé:; levezető elnöke és a
j egyzőkönywez et ő aláírás ával hite l es íti.

A tagok határozatukat a haíározatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével
hozzák meg. A haíározatmeghozatalakor nem szavazhat az^

a) akit a liatározat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít viLgy a jogi személ1, terhére rnásfajta
elónyben részesít;,

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellerr ahatározatalapján pert kelI indítani;
d) akinek olyanhozzátartozója érdekelt a döntésben, aki ar egyesüle;tnek nem tada,
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson aIapuló kapcsoIatbarr áll; vagy

7.

8.

10.
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f, aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A közgyűlés határozaíhozatalában nem vehet részí az a személy, aki vagy akinek közel,i llozzáíarlozója a
llaIározaL alapján
a./ kötelezettség vagy felelósség alól mentesül, vagy
b./ bármilyen nrás előnyben részesül, illetve a megkötendó jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül elónynek a közhasznú szervezet cél szerintijuttatásai keretében a bárki által rnegkötés nélktil
igénybe vehetó nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyeslilet áItal tagának, a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesító okiratnak megfelelő cél szerintijuttatás. [Ectv. 38. § ( l) és (2) bekezdés]

A kózg,,űlés határozatáí - az alapszabály vagy- íörvéml eltérő rcndelkezése hiányólrun - egv-szeríi
szómbbséggel, nyílt szavazással hozza, [Ectv. 37. § (2,1 ct) pontJ A közgyűlés az éves beszátnoló
jóváhag,,ásáról az általános szabályokszerint dönt.[Ecn. -17. § (2) di pontJ Az eg,,e,slilel alap,szabályának
módosításához, az egyesület eg,,esüléséhez és szénálásálnz a közt},űlés háromnegyecie,s szótóbbséggel
hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módo,yítá,sahoz és az egyesület me61sziutéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok lt,iromnegyedes szótóbb,séggel hozott lútározaía
szükséges.

A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kiliirdeti és az érirltett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazollwtó módon is közli ahatározaínak az egyesület
honlapján történő közzétételével egyidejű|eg.[Ectv.37, § (3) b) pont]

Elnökség

Az elnökség az egyesület 4 elnökségi tagból álló ügyvezei:ő szerve, amely dönt minda,ron kérdésekben.
amelyetjogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos lratáskörébe.

Az elnökség tagjait a közgyűlés válasrtja 5 év határozott idólarlarnra.

Megszűnik a v ezető tisztségviselői megbízatás :

a.l a megbízás időtartamán ak lejártával;
b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d. l a v ezető ti sztségviselő haláláv al vagy j ogutód nél kül i me6lszűrréséve I ;

e.l a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához sziikséges körben tör,ténő
korlátozásával:
f.l avezető tisztségviselővel szembenikizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetl<ezíével.

A vezető tisztségviselő megbízaíásáról az egyesületlrez cím,:ett, az egyestilet rnásik vezető
tisztségviselójéhez intézetí nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt
megkívánja, a lemondiis az űj vezető tisztségviseló kijelöIésével vagv megválasztásával. ennek hiányában
legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik ltatáIyossá,

Yezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinel< t;selekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták. Ha avezető tisztségviselő jogi szernély, ajogiszeméll,köteles kijelölni
aztatermészetes személyt, aki a yezető tisáségviselői feladatokat nevében elláda.

A vezető tisáségviselókre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezetó

tisztségviselő űgyvezetési feladatait személyesen köteles eIiátni. Nent lehet vezető tisztségviselő az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésl,e ítéltek, amíg a büntetett elóélethez

fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Neln lehet vezető tisztségviselő al<i közürgyektől

eltiltó ítélet hatálya alatt á1I (Btk. 6l.§ (2) bek, i) pont). Nem lehet vezető lisztségviselő az, al<it e

foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozlLstól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás
hatálya alatt az ítéletberr megielölt tevékenységet folytató jogi szernély vezető tisztségviseIóje nem lelret. Az
eltiltast kimondó határozatban megszabott idótartamig neln lehet vezeíő tisztségviseló az- akit eltiltottak a

v ezeíő ti sztségviselői tevékenységtől.

12.

13.

|4.

15.
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A közhasznú szervezet megszűnését követő három évíg nenl lehet rnás kózhasznti szervezet vczetrí

tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhas;nt'l szervezet vezető tisztsépy'iselője vllt , attnak

nlegszűnését tnegelőző két évben legalább egl évig -,
a./ antely jogutód nétkül szűnt meg úgy, hogy az állan,:i adó- és vámhatóságttál nyi|,,Űllarlott adrj- és

vámtartozás át nem egyenlítette kí,
b,/
c./

amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt.fel,

amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzleílezárás intézkedést ulkalma:ot!, vapg,

16.

iizletIezárást helyettesítő bírságot szaboll ki,
d,/ amelynek adószámát az állami adó- és vámható,sag az ac]ózás rendjéről szóló tónléql szerinl

fe lfiigge s z t e t t e v agl tö r ó l t e.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valartennyi érinteít közltasznti szervezeíeí
előzetesen tójékoztatni arról, hogt ilyen tisztséget egyidejűltlg más közhasznú szervezetnel is betah. [Ectv.
39 § (1) és (2) bekezdésJ

Az egyesület v ezeíő ti sztségviselői :

Az egyesület elnöke: Juhász Péter Gergó (anyja neve: Igló,li lrén,lakőhelye: 46()0 Kisvárda, Mező ulca
] 3.)

Az elnökség tagiai:
Jutlász Péter Gergő elnök (anyja neve: Iglódi h,én,lakőhely,c: 4600 Kisvárda, Mező utca l3-)
Miskolczi Tamás elnökhelyettes (anyja neve: Lippai Éva, lai<óhelye; 4.600 Kisvárda, Kereszt utca7,)
Varga István (aoyja neve: Balogh lda, lakóhelye: 4600 Kisv;irda, Kossuth Lajos utca 7.)
Asztalos llona (anyja neve: Lippai Erzsébet, lakóhelye: 462l Fényeslitke, Petőfi Sándor Lltca 23.)

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.
A képviseleti j og gyakorlásának terj edelme : által ános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a.l az egyesület napi tigyeinek vitele, a hatáskörébe íaftozó ügyekben a döntések meghozatala;
b.l abeszámolók előkészítése és azoknak a közgyúilés elé teijesztése;
c.l az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűIés eIé terjeszté:;e;
d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatktlzó. a közgyúilés

hatáskörébe nem tartoző döntések meghozatala és vé gre lraj tása;
e.l aközgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
f.l az elnökség által összeltívolt közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
g,l részvéíel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kallcsolatos ltérdésekre;
h.l a tagság nyilvántarlása;
i.l az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és eg;zéb könyveinek vezetése;
j-l az egyesúlet működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k./ az egyesületet érintó megszűnési ok fennáIlrásának minclenkori vizsgálata és annak beltövetl<ezte esetén

az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
l/döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy aIapszabály a hatáskörébe utal

Az elnökség üléseit sziikség szerint, de évente legalább egy, alkalonrrrlal tarja. Az elnökse,gi ülést az elnök
legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsódlegesen az egyes|ilet székhelyére
lrívja össze Írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolltató rnódon történó kézbesítéslek rninősül: pI.
ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagltak az elektronikus levelezési címére történó
kézbesítés azza\,|togy a kézbesítés visszaigazolásra kerliljön (elektron!kus tértivevény).

Az elnökségi ülésre szóló meghívő tartalmazza az egyesűlr:t irevét, székhelyét, az elrröI.1ségi ürlés lrelyét,
idejét és a javasolt napirendi pontokat, A napirendi pontokat ir rneghívóban legalább olyan részletezettséggel
kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakí,hassák.
Az elnökségi ülésre szóló meghívót az egyesület székhelyén nyilvánosságra kell hozni.
Az elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban rreghatározott esetekben korlátozható.

17.

18.
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fEctv.37, § (1) bekezdés]
19. Az elnökség határozaíéí, - az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése lriányában

szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határclzatképes, ha ülésén a szavazati
- egyszerű

jogában nem

20.

21.

korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van,
A határ o zat rrre gh ozatal akoí n e m szav azhat az,
a) akit a lratározat kötelezettség vagy felelősség a]ól mer-rtesít vagy a jogi szeméIy

előnyben részesit|
terhére másfajta

b) akivel a batározaí szerint szerződést kell kötni;

") aki ellen ahatározatalapján pert kell indítani;
d) akinek olYanhozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

') aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

' 
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Az elnÖkség határozathozatalában nem vehet részt az a szenlély, aki vagy akinek közeli hozzátartozőja a
határozaí alapján
a./ kötelezettség vagy felelőss ég alől mentesül, vagy
b.l bárrnilyen más előnyben részesül, illetve a rnegkötendó |ogügyletben egyébkétrt érdekeIt.
Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jeleirlévő elnökségi tagok írnak alá. A
jegYzőkÖnYv tartalmazzaahatározatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és lratályát, il]etve a
döntést támogatók és ellenzők számarányáí (ha lehetséges, s;lemélyét)
Az elnÖkség hatfuozataií az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és; az érintett tag(okk)al a határozat
meghozatalát kÖvető 8 napon belül írásban, igazolhatő rnódon is ]cözli a határozitoknak az egyes|ilet
honlapján történő közzétételével egyidejűleg. [Ectv. 37. § (3) b) pont]
A közgYÚlés és az elnökséghaíározaíait az elnök köteles aHatározalok Könyvébe bevezetni a9. és a20.
pont szerinti adattartalommal. [Ectv. 37. § (3) a) pont]

xI.
zárő rendelkezések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk. ) és az
egYesÜlési jogrÓl, a közhaszrú jogállásról, valamint a civil szervez,;tek műkiidéséről és támogatásárói szóIó 20l 1.
évi CLXXV. törvérry (Ectv.) rendelkezései azirányadőak.
Jelen okiratot egységes szerkezetbe fogluló és ellenjegyző ügyvécl elleniegyzésemmel igazolom, hogy a Cnyí.
38.§ (2) bekezdése alaPján a létesítő okirat egységes szerkezeíbe.foglalt szövege *rgl"trt a létesítő okirrtt_
módosítások alapján hatályos tartalmának.
Kisvdrda, 20I 8. mdrcius 29.
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