ALAPSZABÁLY
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg
Alulírott, Vámosszabadi községi lakosok jelen Alapszabály önkéntes elfogadásával társadalmi szervezetet
alapítunk, melynek neve:
„VÁMOSSZABADI FALUÉPÍTŐ KÖZÖSSÉG”.
Székhelye: Vámosszabadi, Szabadi u. 57. Faluház
Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
Jogállása: Nyilvántartásba vételét követően jogi személlyé válik.
Tagsága: Tagja lehet minden természetes személy, aki az alapszabályt elfogadja és tagsági díjat fizet.
Fenntartása: A tagok által befizetett - évente megállapított - tagdíjból és a tagok egyéb, alkalmi
hozzájárulásából, valamint a közhasznú célokat nem veszélyeztető vállalkozási
tevékenységből.
Képviselője: a szervezet önálló, képviseleti jogkörrel rendelkező törvényes képviselője az elnök, illetve
akadályoztatása esetén az elnökség bármelyik két tagja együttesen.
A Faluépítő Közösség céljai:
Személyes és közös érdekeinket egyeztetve – a helyi Önkormányzattal együttműködve -, hozzá kívánunk
járulni községünk fejlődéséhez.
-

Közvetlen környezetünk és Alsó-Szigetköz természeti értékeinek védelme érdekében éves
munkatervünk szerinti falutakarító, lomtalanító, környezetrendező programokat szervezünk.

-

Véleményt nyilvánítunk a Vámosszabadi Önkormányzat rendezési tervének mindenkori
módosításakor.

-

Vállaljuk a falunap- gyermeknap szervezését, lebonyolítását, együttműködünk a sportkörrel és
vállaljuk a nyugdíjas klub támogatását, a helyi óvoda és iskola ünnepi- és hagyományőrző
rendezvényeinek segítését.

-

A helyi szerkesztésű médiákon keresztül, melyek működését támogatjuk, közzétesszük a
közérdekű híreket. A közösségi eseményekről – óvodai és iskolai ünnepélyek, falunapgyermeknap, nyugdíjas találkozó, sportrendezvények – felvételeket készítünk és azokat
közzétesszük.

-

Ápoljuk nemzetközi kapcsolatainkat, melyek keretében közös rendezvényeket is szervezünk.

-

Céljaink megvalósítása során a közhasznú szolgáltatásokból minden községi lakos és más
érdeklődő is részesülhet a tagságon kívül.

-

Vámosszabadi
község
lakosságát,
témákban kutatási tevékenység folytatása

-

A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő – a szervezet
alapszabályában szereplő – cél szerinti tevékenységek:

múltját,

hagyományait

érintő
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Az 1997.évi CLVI.tv. 25.§ szerint:
5. - kulturális tevékenység
9. - környezetvédelmi tevékenység
14. - sport
továbbá:
- településfejlesztési tevékenység
- testvértelepülési kapcsolatok ápolása
Faluépítő Közösség szervei:
I.
II.
III.

I/1.

Közgyűlés – legfőbb szerv - mely a tagokból áll, ülései nyilvánosak
Elnökség, - vezető szerv, melyet a Közgyűlés választ nyílt szavazással, 5 évre
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, melynek elnökét és tagjait a közgyűlés választja nyílt
szavazással 5 évre
A Közgyűlés hatásköre:
a.) Az Alapszabály megállapítása és módosítása
b.) az évi költségvetés és munkaterv jóváhagyása, az előző évi értékelése
c.) az előirányzott költségek esetleges túllépésének utólagos engedélyezése
d.) az elnökség éves beszámolójának és a szervezet éves közhasznúsági jelentésének
elfogadása
e.) a teljes elnökség, vagy egyes elnökségi tagok visszahívása, ha az egyesület céljait
veszélyeztető magatartást tanúsítanak
f.) a tisztségéről lemondó, vagy más okból kiváló elnökségi tag helyére új tag megválasztása
g.) a tag kizárása
h.) a Faluépítő Közösség megszüntetése.

I/2.

A Közgyűlés működési rendje:
a.) Évente legalább egyszer ülésezik, de a hatásköréből adódó esetekben szükség szerint
össze kell hívni, összehívása az elnök feladata
b.) az összehívásról szóló értesítést a napirend közlésével minden tagnak személyre szólóan
kell kiküldeni, a hirdető táblákon a helyben szokásos módon ki kell függeszteni, a www.
vamosszabadi.hu honlapon és a kábeltévé képújságában is meg kell jelentetni
c.) a Közgyűlés akkor határozatképes, ha a mindenkori nyilvántartott tagság 50 %-a + 1 fő
megjelenik
d.) határozatait minden kérdésben a megjelent tagok szavazatainak többségével nyílt
szavazással hozza meg
e.) határozatképtelenség esetén 15 perc elteltével újra össze kell hívni
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f.) A megismételt közgyűlés csak akkor határozatképes, ha az eredeti meghívóban szerepel,
hogy a megismételt közgyűlés legalább 10 tag megjelenése esetén már határozatképes. Az
eredeti meghívóban fel kell hívni továbbá a figyelmet az ismételt közgyűlés időpontjára, az
eredeti közgyűléssel együtt kitűzve, az eredeti napirendi kérdésekben, az eredeti napra és
helyszínre történő meghívással. Amennyiben az ismételt közgyűlés nem az eredeti napon
kerül összehívásra, arról a tagságot az általános szabályok szerint külön értesíteni kell.
Ekkor a meghívóban arról kell tájékoztatni a tagságot, hogy az ismételt közgyűlés
megtartására az eredeti közgyűlés határozatképtelensége miatt, az eredeti napirendi pontok
tekintetében kerül sor, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes és
megtartható.
g.) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója ( Ptk. 685 § b) pont ) élettársa ( a továbbiakban együtt: hozzátartozó ) a
határozat alapján
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
h. ) A közgyűlés döntéseit az érintettekkel írásban igazolható módon közli, és közzéteszi a
községi internetes honlapon. Az írásbeli tájékoztatás megküldése minden érintett számára az
elnök feladata.
II/1.

Az elnökség összetétele:

Az öttagú elnökség elnökből és négy tagból áll. Az elnök és az elnökségi tagok a megbízást
elfogadják és erről írásbeli nyilatkozatot tesznek. Önként vállalt tisztségükből adódó teendőikért
tiszteletdíjra nem tartanak igényt.
II/2.

Az elnökség feladata és hatásköre:
az elnök megválasztása
dönt új tag felvételéről
a Faluépítő Közösség képviselete hatóságokkal és harmadik személyekkel történő
tárgyalásokon
cégszerű aláírásra az elnök önállóan, akadályoztatása esetén az elnökség bármelyik két
tagja együttesen jogosult
Az elnökség döntéseit az érintettekkel írásban igazolható módon kell közölni. A
döntések közzététele a tagok részére személyre szóló tájékoztató levélben, és a községi
honlapon, az interneten történik

Az elnök feladata:
tagság nyilvántartásának vezetése
tagsági díj fizetésének ellenőrzését az elnök végzi
A szervezet működésével összefüggésben keletkezett iratok és határozatok nyilvántartását
az elnök vezeti. A dokumentációk az elnökkel előzetesen egyeztetett időpontban és helyen
megtekinthetők. Az elnökség és a közgyűlés határozatainak tartalma, időpontja és hatálya,
illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye)
megállapítható kell, hogy legyen.
A közgyűlés és az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet készít
Az elnök biztosítja, hogy az egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módja mindenkor
nyilvánosan elérhető legyen a községi honlapon, ugyanúgy a közhasznú szervezet éves
beszámolója, és közhasznúsági jelentése is

3

II/3.

Az elnökség működési rendje:
a.) Ülései nyilvánosak, évente legalább egyszer, de hatásköréből adódóan szükség
szerint tartja üléseit.
b.) Üléseinek összehívása az elnök feladata, de már három elnökségi tag
kezdeményezésére össze kell hívni. Az ülést az elnök a napirendet is tartalmazó
meghívó levél kiküldésével hívja össze.
c.) akkor határozatképes, ha ülésén legalább három tag részt vesz
d.) mind az öt tag részvétele esetén egyszerű többséggel, három tag jelenléte esetén
teljes egyetértéssel hozhatja meg döntéseit, de mindkét esetben nyílt szavazással
dönt.
e.) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója ( Ptk. 685 § b) pont ) élettársa ( a továbbiakban együtt:
hozzátartozó ) a határozat alapján
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás
f.) A közhasznú szervezet megszűntét követő 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 szerinti köztartozását nem
egyenlítette ki.
g.) A vezető tisztségviselő illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.

II/4.

Az elnökség pénzkezelési szabályai:
a.) a Faluépítő Közösség az Ásványrárói Takarékszövetkezetnél bankszámlát vezettet
b.) A bankszámla feletti rendelkezési jogot az elnök és bármelyik elnökségi tag együttes
aláírásával gyakorolja. Az elnök akadályoztatása esetén ezt a jogot bármelyik két
elnökségi tag együttes aláírással gyakorolja.
c.) a Faluépítő Közösség tagjai felhatalmazzák az elnököt, hogy a képződő pénzmaradványt,
vagy annak egy részét, közhasznú céljait nem veszélyeztető magasabb kamatozású betét
(pl.: takarékszelvény) formájában helyezze el.

II/5 Tagsági viszony keletkezésére, tartalmára és megszűnésére vonatkozó szabályozás
Tagság viszony: Vámosszabadi Faluépítő Közösséggel tagsági viszony létesítését kezdeményezheti
minden természetes személy állampolgárságtól függetlenül, valamint minden olyan jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, intézmény, aki/amely azonosul a közösség
céljaival, elfogadja alapszabályát és a tagsági díjat befizeti.
A tagsági viszonyhoz kapcsolódó felvételi eljárás:
a) A társadalmi szervezetbe való belépési szándékot írásban kell kezdeményezni. A kérelemnek
tartalmaznia kell, hogy a jelentkező ismeri és elfogadja a Faluépítő Közösség alapszabályát,
valamint a belépni szándékozó a Közgyűlés és az Elnökség döntéseit magára nézve kötelezőnek
ismeri el.
b) A tagsági viszony létesítésével kapcsolatos döntéseket az Elnökség a kezdeményezés jellegének
megfelelő írásos dokumentum benyújtását követő ülésén, egyszerű többségi határozatával hozza
meg.
c) A tagsági viszony az Elnökség elfogadó határozatának napjával jön létre.
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d) Az új tagot az elnök nyilvántartásba veszi, s a határozatról 30 napon belül írásban tájékoztatja az
érintettet.
A Tag joga:
1. Részvétel: A tag részt vehet a Vámosszabadi Faluépítő Közösség tevékenységében és
rendezvényein.
2. Választás: A tag választhat és választható Vámosszabadi Faluépítő Közösség szerveibe.
3. A bírósághoz fordulás joga: A Vámosszabadi Faluépítő Közösség valamely szervének
törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság
előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság
azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.
A Tag köteles:
A tag köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek, ellenkező esetben a tag
ellen fegyelmi eljárást indíthat a Vámosszabadi Faluépítő Közösség elnöksége.
A tagsági viszony megszűnése
A tagság megszűnik, ha:
a tag ki akar lépni az egyesületből. Ekkor kilépési szándékát írásban kell jelentenie, a tagsági
jogviszony a bejelentés időpontjában szűnik meg. A megszűnés nem tehető függővé pl. az
egyesület elnökségének hozzájárulásától.
a közgyűlés határozatával kizárja a tagot, ha az a Faluépítő Közösség alapszabályát megszegi s
ezzel a szervezetnek erkölcsi vagy anyagi kárt okoz.
a tag a tagdíj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget az írásbeli felszólítás ellenére sem. A
tagdíj-fizetésre vonatkozó írásbeli felszólítás az elnök feladata.
A tag az egyesületből csak megfelelő eljárás lefolytatását követően zárható ki. Az eljárás során
közölni kell az érintett taggal, hogy mit rónak a terhére és részére meg kell adni a védekezés
lehetőségét. Az eljárás lezárásakor határozatot kell hozni, amelyet a tagnak írásban igazolható
módon kézbesíteni kell.
III/1. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB) feladata és hatásköre
a.) a Faluépítő Közösség gazdálkodásának ellenőrzése
b.) az éves költségvetés tervezetének és beszámolójának előzetes véleményezése
c.) az éves közhasznúsági jelentés előzetes véleményezése
III/2.

A PEB működési rendje:
a.) A PEB 3 főből áll, egy elnökből és két tagból. A bizottság ülése mindhárom tag jelenlétével
határozatképes.
b.) Üléseit a PEB elnöke hívja össze, melyről a tagságot is tájékoztatja a községi honlapon és a
kábeltévé képújságjában
c.) Évente legalább egyszer, de szükség szerint ülésezik, ülései nyilvánosak
d.) Döntéseit egyhangú, nyílt szavazással hozza meg
e.) A PEB határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685 § b) pont) élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
f.) Nem lehet a felügyelő szerv (PEB) elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy,
aki
a vezető szerv elnöke vagy tagja
a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik
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a közhasznú szervezet 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
illetve az előző három pontban meghatározott személyek hozzátartozója
g.) A Faluépítő Közösség gazdasági tevékenysége:
Közhasznú céljainak megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében közhasznú
céljait nem veszélyeztető módon vállalkozási tevékenységet is folytat. Gazdálkodási
eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott céljaira fordítja
h.) A Faluépítő Közösség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük nem fogad el
i.) Éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését közli a www.vamosszabadi.hu honlapon, a
„civil szervezetek” rovatban

Záró rendelkezés:
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi
II. törvényben foglaltak valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. az irányadó.

Vámosszabadi, 2010. 05.13.

___________________
Takács-Babos Judit
elnök
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