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I.
Általános rendelkezés
1.§ Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület
2.§ Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fő u. 494.
3.§ Az egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi
szervezet. Az egyesület jogi személy.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt, sem országgyűlési képviselői, sem helyi választáson jelöltet nem állít és nem támogat
Közhasznú tevékenységet a Kszt. 26. § c) bekezdés alábbi pontjai alapján folytat:
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
7. műemlékvédelem,
8. természetvédelem, állatvédelem,
9. környezetvédelem,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos
tevékenység,
19. euroatlanti integráció elősegítése,
II.
Az egyesület célja és feladata
Az egyesület célja a Györkönyi Pincehegy építészeti és kulturális örökségének ápolása, továbbvitele és a
Pincehegyhez kapcsolódó turizmus fejlesztése, a Picehegy környezete, közterületei tisztaságának megőrzése,
úthálózat fejlesztése.
Az egyesület a fenti közhasznú célokkal és feladatokkal tagjain túlmenően a község egész lakosságát kívánja
szolgálni.
III.
Tagsági viszony keletkezése és megszüntetése
5.§ Az egyesület tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, aki az egyesület céljával egyetért és
vállalja az egyesület tagsággal járó kötelezettségeket. Tiszteletbeli taggá választható az egyesület külföldi
kapcsolataiban érdemeket szerzett, vagy az egyesületet anyagilag támogató külföldi állampolgár.
6.§ A tagsági viszony belépési nyilatkozattal jön létre. A tiszteletbeli tagságról a vezetőség javaslata alapján a
taggyűlés dönt.
7.§ A tagsági viszony megszűnik:

a.
b.

a kilépés írásbeli bejelentésével;
a tagsági díj fizetés hátraléka meghaladja a legutolsó 12
havi tagdíj együttes összegét

c.

a tag halálával.

A b. pontban szabályozott esetben a tagdíjjal hátralékba került tagot – amennyiben tartozása meghaladja a
legutóbbi 12 havi tagdíj együttes összegét - írásban fel kell szólítani a tartozása megfizetésére, és ebben
figyelmeztetni kell a tagsági jogviszonya megszűnésének következményére. Amennyiben a tag a felszólítás
kézhezvételét követő 30 napban a teljes hátralékos tagdíjat nem fizetni meg, úgy a kézhezvételtől számított
30. napon a tagsági jogviszonya megszűnik.
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8.§ A belépési nyilatkozat tudomásul vételéről, a tagsági viszony megszüntetéséről az egyesület vezetősége
dönt. Döntésével szemben 30 napon belül lehet a taggyűléshez folyamodni.
A tagok főbb jogai és kötelezettségei
9.§ Az egyesület tagja jogosult:

az egyesület céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását
kezdeményezni, a döntésben szavazati joggal részt venni.

Az egyesülettől szakmai érdekvédelmet kérni,

Az egyesület rendezvényein részt venni.
Az egyesület tagja köteles:

A szervezeti életben részt venni

Tisztségbe történő megválasztása esetén azt a legjobb képességei szerint ellátni,

A vállalt tagsági díjat rendszeresen fizetni.
IV.
Az egyesület szervezete és működése
10.§ Az egyesület vezető szervei:
Taggyűlés
Vezetőség
Felügyelő Bizottság





Az egyesület legfőbb szerve a taggyűlés, amely valamennyi tagból áll. Taggyűlést legalább évi két
alkalommal kell tartani. A taggyűlést a vezetőség hívja össze úgy, hogy tagok részére a napirendi pontok
megjelölésével 8 nappal korábban írásos meghívót küld szét a taggyűlésről vagy a helyben szokásos módon
tájékoztatja a lakosságot. A taggyűlések nyilvánosak.
A taggyűlés jogosult:








Az alapszabály megállapítására és módosítására
Nyílt szavazással megválasztani a vezetőséget
A vezetőséget, ill. egyes tagjait nyílt szavazással felmenteni, a tagok
lemondását tudomásul venni
Az egyesület céljai és feladatai körében tartozó tevékenységet elhatározni és
azt végezni
Jóváhagyja a szervezet közhasznúsági jelentését, éves beszámolóját
Dönteni az éves költségvetés meghatározásáról, elfogadásáról
Dönteni az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének,
úgyszintén a feloszlásának kimondása

11.§ A vezetőség 3 főből áll, megbízatását 2 évre kapja, azzal, hogy első megbízatás ideje 2006. november
22.-től 2008. december 31-ig tart. A taggyűlés az egyesület tagjaiból választja a vezetőség tagjait egyszerű
többséggel, nyílt szavazással: egyesületi elnököt, alelnököt és a titkárt. A vezetőség szervezi, irányítja a
szervezet munkáját, munkájáról a taggyűlést rendszeresen tájékoztatja és jelentősebb kérdésekben köteles
állásfoglalást kérni. A taggyűlést évente legalább két alkalommal összehívja, köteles akkor is összehívni, ha a
tagok 1/3- a cél megjelölésével írásban kéri. A vezetőségi ülést az egyesületi elnök szükség szerint, de
legalább 2 havonta hívja össze, írásban a napirendi pontok megjelölésével. A vezetőség ülései nyilvánosak.
A vezető tisztség viselő a közhasznú egyesület megszűntét követően két évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be- annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint
köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél betölt.
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12. § Az egyesület elnöke képviseli az egyesületet, a testületi ülések között gondoskodik a határozatok
végrehajtásáról. Az egyesület titkára az elnök irányításával szervezi és intézi az egyesület ügyeit,
gondoskodik a vezetőségi ülések rendszeres megtartásáról, a szervezet feladatainak ellátásáról. Az alelnök
szükség esetéh helyettesíti az elnököt, illetve segíti az elnök munkáját. A Ptk. 29. § (3) bekezdése értelmében
az egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az elnök és az alelnök együttes aláírása szükséges.
V.
Felügyelő bizottság
13.§ Felügyelő bizottság

Az egyesületnél három tagú felügyelő bizottság működik, melynek tagjait a közgyűlés
választja meg két éves időtartamra. A megválasztott felügyelő bizottsági tagok maguk közül
választják meg a felügyelő bizottság elnökét a megbízatás teljes tartamára.

Nem lehet a felügyelő szerv /felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:

az elnökség elnöke vagy tagja,

az egyesülettel a megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

a egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve

a fenti pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A felügyelő bizottság feladata a egyesület jog- és alapszabályszerű működésének vizsgálata,
gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzése.

A felügyelő bizottság feladatai különösen:
•
a Egyesület Alapszabálya valamint egyéb szabályzatai betartásának ellenőrzése,
•
a egyesület pénzgazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzése,
•
a közhasznú tevékenység folyamatos figyelemmel kísérése

A felügyelő bizottság elnöke és tagjai jogosultak a egyesület valamennyi iratába,
szerződésállományába betekinteni, bankszámláit és üzleti könyveit megvizsgálni, a egyesület vezető
tisztségviselőitől és dolgozóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérni. A bizottság elnöke vagy az általa
kijelölt bizottsági tag jogosult részt venni a vezetőség ülésén és a taggyűlésen abban az esetben is,
ha nem tagja a egyesületnek, részére ezért az adott ülésre szóló meghívót minden esetben kézbesíteni
kell.

A felügyelő bizottság az általa észlelt jogszabálysértés vagy nem az Alapszabálynak
megfelelő működés esetén az egyesület elnökét illetve a vezetőséget haladéktalanul köteles erről
tájékoztatni. Az egyesület felügyeletére jogszabály által hivatott, hatáskörileg érintett szervezetet
vagy személyt a felügyelő bizottság akkor köteles tájékoztatni, ha a törvényes működés
helyreállítására a megszabott határidőben nem kerül sor. Amennyiben a vezető tisztségviselők
felelősségét megalapozó vagy a egyesület érdekeit súlyosan veszélyeztető körülmény merül fel, a
felügyelő bizottság a küldöttközgyűlés összehívását javasolhatja. Ez esetben az elnök köteles azt 30
napon belül összehívni. Amennyiben erre nem kerül sor, a küldöttközgyűlést a felügyelő bizottság
elnöke is összehívhatja.

A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal köteles ülést
tartani.

A felügyelő bizottság ülését annak elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt felügyelő
bizottsági tag hívja össze, az ülés napját legalább nyolc nappal megelőzően kiküldött írásbeli
meghívóban megjelölt napirendi pontok megtárgyalására. A felügyelő bizottság ülése akkor
határozatképes, ha azon legalább 3 felügyelő bizottsági tag jelen van. Az ülésre az egyesület elnökét
minden esetben meg kell hívni.

A felügyelő bizottság a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság működésének részletes szabályait az általa elfogadott ügyrend
tartalmazza, tevékenységét a megválasztása után 60 napon belül elkészített éves munkaterv alapján
végzi.
VI.
Az egyesület gazdálkodása

4

3. számú melléklet
14.§ Az egyesület vagyona a tagdíjakból és egyéb bevételekből áll. A tagsági díj havi 300,- Ft,
nyugdíjasoknak és diákoknak 150,- Ft, amely negyedévenként fizetnek a tagok. Az egyesület tisztségviselői
feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt esetben készpénzkiadásaik megtérítéseire azonban számla
ellenében igényt tarthatnak. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményeket nem oszthatja fel,
azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
VII.
Határozathozatal
15.§ A taggyűlés a vezetőség akkor határozatképes, ha azon a részvételre jogosultak 50%-a + 1 fő jelen van.
A határozatképességet a taggyűlés kezdetén az elnök állapítja meg, közli a jelenlévőkkel, ennek megtörténtét
a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
Határozatképtelenség esetén az eredeti meghívóban közölt napirendi pontokkal megegyezően megismételt
taggyűlést kell tartani 14 napon belül. A megismételt taggyűlés a jelenlévő tagok számára tekintet nélkül
határozatképes.
Az egyesület határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója,
élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármely más előnyben
részesül, illetve a megkötendő jogügyekben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az
egyesület által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
A határozatokat szótöbbséggel és nyílt szavazással hozzák. Titkos szavazás szükséges, ha a döntéshozó szerv
egyszerű szótöbbséggel így határoz. Személyi kérdésekben a döntés hozó szerv jelölőbizottság felállítását
igényelheti. A taggyűlésről, a vezetőségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az egyesület titkára
gondoskodik a taggyűlési és vezetőségi ülések határozatainak nyilvántartásáról, melyből kitűnik a döntések
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapíthatók. A vezető
szerv döntését az üléseken ki kell hirdetni, továbbá a Györkönyi Teleház nyitvatartási idejében, valamint az
egyesület székhelyén az érdeklődők számára hozzáférhetővé kell tenni. Egyéb érintettekkel a határozatot
írásban kell közölni. Ekkor a közlés tényét és időpontját rögzíteni kell. Az egyesület az éves beszámolási
kötelezettségén túlmenően köteles tagságát és a lakosságot a helyben szokásos módon – hangoshíradó,
hirdetmények - továbbá a teleház keretében programjairól és tevékenységéről rendszeresen tájékoztatni.
Az egyesület köteles a működésével és szolgáltatásai igénybevételének módjaival kapcsolatos információkat,
továbbá éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentéseit székhelyén bárki számára megismerhetővé tenni.
VIII.
Közhasznúsággal kapcsolatos rendelkezések
16. § Az egyesület közhasznú tevékenységet a Kszt. 26. § c) bekezdés alábbi pontjai alapján folytat:
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
7. műemlékvédelem,
8. természetvédelem, állatvédelem,
9. környezetvédelem,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos
tevékenység,
19. euroatlanti integráció elősegítése,
Jelen alapszabály nem zárja ki, hogy az egyesület tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
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veszélyeztetve végezhet, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt, sem országgyűlési képviselői, sem helyi választáson jelöltet nem állít és nem támogat
Az egyesület legfőbb szerve a taggyűlés, amely valamennyi tagból áll. Taggyűlést legalább évi két
alkalommal kell tartani. A taggyűlést a vezetőség hívja össze úgy, hogy tagok részére a napirendi pontok
megjelölésével 8 nappal korábban írásos meghívót küld szét a taggyűlésről vagy a helyben szokásos módon
tájékoztatja a lakosságot. A taggyűlések nyilvánosak.
A vezetőség 3 főből áll, megbízatását 2 évre kapja, azzal, hogy első megbízatás ideje 2006. november 22.-től
2008. december 31-ig tart. A taggyűlés az egyesület tagjaiból választja a vezetőség tagjait egyszerű
többséggel, nyílt szavazással: egyesületi elnököt, alelnököt és a titkárt. A vezetőség szervezi, irányítja a
szervezet munkáját, munkájáról a taggyűlést rendszeresen tájékoztatja és jelentősebb kérdésekben köteles
állásfoglalást kérni. A taggyűlést évente legalább két alkalommal összehívja, köteles akkor is összehívni, ha a
tagok 1/3- a cél megjelölésével írásban kéri. A vezetőségi ülést az egyesületi elnök szükség szerint, de
legalább 2 havonta hívja össze, írásban a napirendi pontok megjelölésével. A vezetőség ülései nyilvánosak.
A taggyűlés és a vezetőség határozatképességére és a határozathozatal módjára az alapszabály VII. fejezete
mindenkor irányadó.
A vezető tisztség viselő a közhasznú egyesület megszűntét követően két évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be- annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint
köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél betölt.
A felügyelő bizottság létrehozására, hatáskörére és működésére az V. fejezet rendelkezései mindenkor
irányadók.
Az egyesület taggyűlése jogosult az egyesület éves beszámolójának jóváhagyására – egyszerű szótöbbséggel.
Az egyesület titkára gondoskodik a taggyűlési és vezetőségi ülések határozatainak nyilvántartásáról, melyből
kitűnik a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya
megállapíthatók. A vezető szerv döntését az üléseken ki kell hirdetni, továbbá a Györkönyi Teleház
nyitvatartási idejében, valamint az egyesület székhelyén az érdeklődők számára hozzáférhetővé kell tenni.
Egyéb érintettekkel a határozatot írásban kell közölni. Ekkor a közlés tényét és időpontját rögzíteni kell.
Az egyesület köteles a működésével és szolgáltatásai igénybevételének módjaival kapcsolatos információkat,
továbbá éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentéseit székhelyén bárki számára megismerhetővé tenni.
IX.
Az egyesület megszűnése
17. § Az egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással,
illetőleg megszűnésének megállapításával.
18. § Az egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról az alapszabály előírása,
vagy a legfelsőbb szervének döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a
felszámolók feladata.
Ha az egyesület feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról
nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra
kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.
X.
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3. számú melléklet
Záró rendelkezés
18. § Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989.
évi II. tv., továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok, valamint a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadók.
Györköny, 2007. április 28.

Braun Zoltán

Elnök
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