A Heves Megyei Természetbarát Szövetség

Alapszabálya

Elhatározva, hogy a Heves Megyei Természetbarát Szövetség, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a kőzhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáről szőlő 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek
megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezetúj alapszabályát:

L

Általános rendelkezések
1.§

(l)

A szövetség neve: Heves Megyei Természetbarát Szövetség

(2)

A szövetség rövidített elnevezése: HMTBSZ

(3)

A szövetség idegen nyelvű elnevezése: (ha van)

(4)

A szövetség székhelye:3324 Felsőtárkány, Fő út 204.

(5)

A szövetség tagjainak nevét. székhelyét és képviselő.iéttartalnlazó tagnévsor az alapszabály l.
számű mellékletét képezi.

(6)

A szövetség honIapjának címe: https://hevesmtsz.hu

2.§

(l) A

Heves Megyei Természetbarát Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Heves megyében
működő gyalogos turista és azzal rokon tevékenységetíblytató szervezetek munká.iát elősegítő,
a.természetjáró érdekeket képviselő, önkormányzattal és tagsággal rendelkező civil szervezet,
amely működését az egyesületijogról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
törvény, valamint jelen alapszabály és az elfogadoít szabályzatok szerint fejti ki.
(2) Jelen alapszabály alkal m azásában
a) gyalogos turista. a természetjárás, a teljesítménytűrázás. a nordic walking, tájékozódási
túraverseny és a geocaching túrázás.
b) rokontevékenység különösen a barlangjárás, hegyi-/terepfutás. hegymászás, kerékpáros
íűrázás. sítúrázás, vízitúrázás és az ifiúsági turizmus, továbbá a honismereti célúországiárás,
valam int a zarándok turizmus.
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3.§
A szövetség: a) magát a demokratikus civil társadalom szerves alkotó részénektekintil
b) közvetIen politikai tevékenységet nem folyat;
c) szervezete pártoktól fi.iggetlen:
d) nern nyereségelvű, bevételeit a természeíjárásra fordítia;
e) közhasznúr tevékenységétaz eeészségmegőrzés,kultúra, oktatás. sport.
természetvédelem, valamint a határon túli rnagyarsággal kapcsolatos tevékenység körében, a
vonatkozó ágazati törvénl,ekben fbglalt egyes közf-eladatok ellátása údán fejti ki.
4.§
( l) A szövetség a Magyar Természedáró Szövetség (MTSZ) együttműködő
szervezete.
(2) A Heves megyei természetjárás hagyományainak folytatója (1887. V. l5).

IL
A szövetség célja, tevékenysége

5.§

(l) A

szövetség célja: A természetjárás útján elősegítse az egészségeséletmód elterjesztését, a
természet védelmét, Heves megye tekintetében a természetjárás technikai; szervezési
feltételeinek segítése,koordinálása, cél'kitűzések meghatározása, elérésüksegítése, ellenőrzése.
(2) Aszövetség feladataita2011. évi CLXXV. törvényrendelkezéseiésazadottágazati jogszabályok
szerint végz| megfelelve jelen alapszabálynak és a szövetség egyéb szabályzatainak.
(3)

A szövetség alapfel adatai:
a) képviselet a természetjárás stratégiai fejlesztési koncepc iőjának meghatározásáhpn,
b) szolgáltatásnyújtás tagainak, valamint közhasznű tevékenység keretében a szabadidősport,
az egészségmegőrzés és a rekreáció területén vonatkoző jogszabály által érintett személyi
körnek,
c) a természetjárás és szervezett tagai érdekeinek az állami szervek, illetve más szervek,
szervezetek előtti képviselete,
d) együttműködés a Szövetsé§ tevékenységi körében, továbbá a természetjárryt is érintő
kérdésekbenmás civil szervezetekkel,
a
e) természetjáró rendezvények, így különösen túrák, táborozások, versenyek szsrvézésének
elősegítése, ilyen szövetségi r.endózvények ,r"*"rÉr,",
I
f) megyei eseménynapiŰ, valamint országos és nemzetközi eseményeken vajó részvétel
,

szervezése,

:"i"

g) a természetjárő létesítméiiyekkialakításának és használatának feltételeivel, valamint

a

terephasználattal kapcsolatos követelmények meghatározásában, annak ellenőrzésében való
részvételés közreműködés az illetékes szervekkel,
h) jelzett turista útvonal hálőzat fenntartásának 'elősegítése, közreműködés,
megye
turistaútvonalainak teruezésében, karbantartásában, fejlesztésében, túraútvonalakkal
kapcsolatos ügyekben az illetékesekkel való egyeztetések lebonyolítása,
i) a megye túravezetőinek és más szakembereinek képzésénekés továbbképzésének szervezése,

a

a

j)

nyilvántartások vezetése. a természetiárás. a minősítések. az eredmények, tekintetében,
jelentési kötelezettségel< teljesítéseaz állami intézmények és hatóságok részére.
k) tagszervezetei műl<ödésének és íeladatellátásának támogatása. költségvetési és más források
elosztása,
l) a környezet- és természetvédelem érdekeit szolgáló törekvések támogatása. szervezett
gyakorlati tevél<enységgel törlénő hozzájárulás az élő és élettelen termószeti értékek
védelrnéhez,val anr i nt környezetvédel m i fel adatok e l látásához.
m) közrernűködés a terrnészedáró szakirodalom. térkép,szaksajtó fe.ilesztésében és
terjesztésében, terrnészedárást segítő eszközök, kiadványok forgalmazása

(4) a szövetség céljának megfelelően az alábbi (konkrét) közhasznú tevékenvséget fejti ki:
IEctv. 34. § (l) bekezdés a) pont]
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(5) A szövetség a cé| megvalósításával közvetlenüI összefiiggő gazdasági tevékenység végzésére
jogosult.
III.

A szövetség működésére vonatkozó á|talános szabályok

6.§

(l) A

szövetség nem zárja ki, hogy tagiain kívül más
szolgáltatásaiból, IEctv. 34. § (l ) bekezdés a) pont]

is részesüljön a szövetség

közhasznú

(2) A

szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. szervezete pártoktól fiiggetlen és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. [Ectv. 34. § (l ) bekezdés d) pont]

(3)

A szövetség gazdasági-vállalkozásiJevékenységet'csak közhasznúvagy ajelen alapszabátyban
meghatározott alapcél szerinti tevékénységmegvalósítását nem veszéIyeztetve végez. [Ectv. 34.
§ (l) bekezdés b.) pont]

(4)

A szövetség a gazdálkodása során elért eredményétnpm osztjafel,

aÁt a

jelen alapszabályban

meghatározott közhasznú tevékenységérefordítja, |EctV. 31. § (1) bekezdés c) pont]

o
€

(5) A

szövetség a működésének, szolgáltatásainak, azokigénybevételi módjának nyilvánosságát a
www.hevesmtsz.hu internetes honlapján, a szövetség székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán és a
Heves Megyei hírlapban valőközzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és aközhasznúsági

mellékletet minden év május 3l. napjáig a www.hevesmtsz.hu internetes honlapján és a
szövetség székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi. [Ecfv, 37, § (3) bekezdés d) pontja]

(6) A

szövetség közhasznú tevékenységévelkapcsolatosan keletkezett iratok - a törvény alapján
nem;nyilvános adatok kivételével- nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját költségére

másolatot készíthet.Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkoző igényeket írásban, a
szövetség elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni, Az elnökség az iratbetekintést és az
iratmásolat kiadását a szövetség székhelyén,az igény bejelentésétől számítoít 8 napon belül
köteles biztosítani a kérelmező számára. fEctv. 37, § (3) bekezdés c) pont]
}

Iv.
A tagság
A szövetség rendes tagia
7.§

(1) A

szöVetség olyan egyesület, amely két tag részvételévelis alapítható, működtethető.

A

szövetség tagja egyesület, alapítvány, egyébjogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet vagy civil társaság lehet; szövetség tagja természetes személy nem lehet. A szövetség
tagja lehet az a jogi személy,jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a szövetség
célkitűzésévelegyetért és a célok megvalósítása érdekében tevékenységéberiaktívan résztkíván
venn i, továbbá az alap szab ályb an fo gl alt ren de lkezé seket e l fo gadj a.

A szövetség különleges jogállású tagiai
8.§
(1)

A szövetség tiszteletbeli tagjává vagy elnöl<évé csak az a személy választhatő, aki huzamosabb
időn keresztül tevőlegesen járr-rlt hozzá a természetjárás fe.ilesztéséhez,eredményességéhez,

vagy széles körű megismeréséhez.
(2) A szövetség tiszteletbeli tagjának vagy elnökének személyérea kitüntetési szabályzaí alapján
javaslatot az elnökség tesz és aválasztmány dönt.
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A tagsági jogviszony keletkezése
9.§

(1) A

tagság a belépési nyilatkozat elfbgadásával keletkezik. A belépésinytlatkozatot az
elnökséghez kell benyúrjtani, amely szerv a kérelem beérkezésétőlszánlított 30 napon beltil.
egyszerű szótöbbséggel, nyÍIt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozaíáí annak
meghozatalát követő 8 napon belül írásba fbglaltan, igazolt módon kell megküldeni a
tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvéteIi kérelem eIutasítása esetén jogorvoslatnak helye
nincs.

A vagyoni hozzájárulís
10.§

(1) A szövetség

tagjai vagyoni hozzájáru|ásként tagdíjat f'izetnek. A tagdíjat legkésőbb minden év
február 28. napjáig kell egy összegben. a szövetség házipénztárába vagy á szövetség
bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

(2) Az

újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keIetkezésének évébena tagdíj időarányosan
számÍíott összegét a tagsági jogviszony létesítésétőIszámított 8 napon belül, ezt követően
legkésőbb minden év február 28. napjáig köteles a szövetség házipénztárábavagy a szövetség
bankszámlájára történő átutalás údán teljesíteni.

(3)

A tagdíj mértékea l00 íő alaítiíagszervezet esetében 5 000 Ft. míg l00 fő feletti tagsággal
rendelkező tagszervezet esetében l 0 000 Ft.
A tagsági jogviszony megszűnése

(l)

1l.§
A tagsági jogviszony megszűnik:
a.l Atagkilépésével.
b./ A tag jogutód nélküli megszűnésével.
c.l Atagkizárásával.

(2) A

tagsági jogviszonyát a íag a szövetség elnökségéhez címzeííírásbeli nyilatkozatáva|
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági .iogviszony a nyi|atkozaíának az
eInökséghez örténő megérkezésenapján szűnik meg.

(3) Az

elnökség nyílt szavazással. egyszerúi szótöbbséggel kizárhatja a szövetség tagai köz';l azt a
tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a yálaszímány határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartást tanúsít.

(4)

(5)

Kizárhatő a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj
megfizetésénekelmulasztása miatt a tag csak akkor zárhatő ki, ha a legalább hat hónapos
mulasztás elteltét követően az elnökség írásban póthatáridő kitűzésévelés a
jogkövetkezményekre, azaz akizárásratörténő ftgyelmeztetéssel - felszólította atagdíjhátralék
teljesítésére,mely felszólítás apőthatfuid,őn belUl is eredménytelen maradt.
Akizárási eljárást bármely tagvagy szövetségi szerv kezdeményezéséreaz elnökség folytatja
le. Akizárási eljárásban atagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel,

a

szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását. és a
határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítanikell számára avédekezési lehetőséget. Az
ülésen a tag a törvényes képviselő mellett, illetve he|yett meghatalmazott képviselővel is
képviseltethetimagát. Atagkizárását kimondőhatározatot írásba ke1l foglalni és indokolással kell
ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgálő tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség akizárásról szóló határozatot a
tagkizárási eljárás megindulásátől számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható
módon közli az érintett taggal.

hogy

(6)

Akizárttagakizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen,

a kézbesítéstőlszámított 15
fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezésétkövetően az
elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli

napon belüI a szövetségválasztmányához

válaszmányi ülést. A vá|asztmányi ülés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt, A
vá|asztmány haífuozatáí annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolhatő
módon is közli az érintetttaggal.
A tagok jogai
12.§
(1)

A szövetség tagja jogosuIt:
a l részt vehet a Szövetség tevékenységébenés rendezvényein.

(2)

A szövetség tagja - képviselőjén keresztül - jogosult:
a l a választrnányi ülésen részt venni. szayazati jogát gyakorolni, a választmányi ülés
rendjéne|< megfelelően felszólalni, kérdésel<et feltenni. javaslatol<at és észrevételekettenni.

b / a szövetség szolgáltatásait igénybe venni.

b/ a szövetség irataiba betekintetni,
c l arra. hogy a szövetség tisztségvise ló.iévéválasszák, amennyiben vele szemben
jogszabályban rneghatározott l<izárő ok nem áll f-enn,

(3)

A tag a választmányi ülésen a szayazati jogát törvényes képviselője helyett meghatalmazott
képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részéreadott meghata|mazást telies bizon,vító
erejű rnagánokirati fbrmában írásba kell íbglalni és azí aválasztmányi ülés levezető elnökének
az ülés kezdetén átadni.

(.4) Tagdíjhátralékkal rendelkező szervezeí képviselője aválasztmányi ülésen szavazaíijogát nern
gyakorolhatja.

A szÖvetség kü|önleges jogállású tagiainak jogai és kötelezettségei:

l3.§

(1) Részt vehet a szövetség rendezvényein. valamint választmányi ülésein. észrevételeket,

a szövetség. valamint szenreinek
működésével és a természetjárást érintő kérdésekben.
(2) Kötelezettségei: a szövetség Alapszabályának és egyéb szabályzaíainak. valamint a Szövetség
h atár ozaíainak m e gtartás a.
(3) Tiszteletbeli elnök. tag esetében a cím megszűnhet:
a) lemondással. ha ezíatén>1az elnökséghez írásban benyujtja.
b) elhalálozással.
c) váIasztmányi visszahívással. ha tevékenységévelaz alapszabály vagy a szövetség célját
javaslatokat ajánlásokat tehet, véleménYnyilváníthat

sérti.

A tagok kötelezettségei
14.§

(l)

A szövetség tagja:
Nem veszélyeztetheti a szövetség céljának megvaIósítását és a szövetség tevékenységét.
b./Köteles a tagdíjaíannak esedékességéigmegíizetni,
c./ Köteles a szövetség alapszabályának, a döntéshozó szervek haíározaíainak reá vonatkozó
előírásait. rendelkezése it betartan i,
d./ Köteles székhelyének. továbbá képviselője lakcímének megváltozását az adaíváltozást
követő 8 napon belüI az elnökséghez bejelenteni.
e./ Köteles minden év január 3l. napjáig számot adni a szövetség elnöksége felé. az előző év
sportte|j es ítm ényérő |, az eg,vesül e ti l szakosztályi túranap ló al apj án.
f) KöteIes minden év janrrár 3l nap.iáig az egyesületi (szakosztályi) túra.ielenésekmásoIatát
eljuttatni.
v..
a./

A szövetség szen,ei

(l)

A szövetség szervei:
a,lYálasztmány
b./ Elnökség
c./ Felügyelőbizottság
d,/ Etikai bizottság
e./ Szakmai bizottságok

15.§

VI.
A Választmány
16.§

(1)

Aválaszímány a szövetség legfelsőbb döntéshoző szerve.

(2)

A választmány hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) a sftvetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) avezető tisztségviselő és a felügye lőbizottsági tag megválasztása. visszahívása:
d) az éves költségvetés elfbgadása, a tagdíj rnegállapítása:
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek a szövetség vagyoni helyzetéről szóló

jelentésének - elfogadása;
J) közhasznúsági m el l éklet el fogadása;
g) a vezető tisztségviselő fbletti rnunkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a
szövetséggel munkaviszonyban ál l ;
h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása. amelyet a szövetség sa"ját taEával. vezető
ti sztsé gv se l őj év e l v agy ezek hozzátaftozój ával l<öt;
z/ a je|enlegi és korábbi szövetségi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítésiigénl,ek
érvényesítésérő|
való döntés;
nrindazon
döntés
kérdésben.amelyet.iogszabály vag_v alapszabály a hatáskörébe utal.
/
i

(3)

A választmány évente legalább egy a|kalornmal ülésezik, A választmányi ülései nyilvánosak,
amely nyilvánosság .iogszabályban meghaíározott esetekben korlátozható. [Ectv, 37. § (1)
bekezdésl

(4)

(5)

A Választm ány az Elnökség legalább 30 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval
hívja össze írásban, igazolható módon, tervezett napirend, helyszín megjelöléséve|. Az egyes
napirendi pontokhoz íaftoző előterjesztéseket pedig legalább l0 nappal az ülés előtt, ki kell
küldeni (rendes választmányi ülés). Íl,ásbeli igazo|ható módon történő kézbesítésnekminősül:
pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként. továbbá a tagnak az elektronikus levelezési
címéretörténő kézbesítésazzal^hogy a kézbesítésvisszaigazolásra kerüljön (elektronikus
tértivevény), [Ectv. 37. § (2) a) pont].

Aválaszímánv helyszíne eltérhet a Szövetség székhelyétől.a választmány lebonyolításáért az
E,lnökség felelős,

(6)
(7)

Aválaszímány résztvevői a tagszervezetek küldöttei. Az Elnökség tagjai. továbbá a l5. § c)e) pontjai szerinti szerveinek kepviselői.
A tagszervezetek a küldötteiket saját szabályzásuk szerint választják meg.
Minden íagszervezet egy mandátum illet meg, azokat a tagszervezeteket, melyek több, mint
100 természetes taggal rendelkeznek, 2 mandátum illeti meg. A krildott az őí küldő
tagszervezetek döntése alapján több mandátummal is rendelkezhet.

(8)

Szavazatijoggal a (7) bekezdés szerinti személyek. valamint a Szövetség l5 § b) pontja szerinti
szervének tagiai rendelkeznek.

(9)

A tiszteletbeli elnököt

aválasztmányi ülésre meg kell hívni.

(10) A z Elnökség és aYálasztmány hatáskörében további személyek meghívásár őlhatározhat.

(11)

AYálasztmányi meghívő tartalmazza a szövetség nevét, székhelyét,Yálaszt;mányi ülés
helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban leg'alább olyan
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a,szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A
meghívónak tartalmaznia kell továbbá aYálasztmány határozatképtelensége esetére a megismételt
Yálasztmányi ülés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt

Yálasztmány

az

eredeti napirendi pontok tekintetében

a megjelentek számára tekintet nélkül

határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt náppal követő
időpontra hívják össze.

(12)

AYálasztmány meghívót a szövetség székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

(l3)

AYálasztmány meghívó kézbesítésétőlvagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok

és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését
kérhetik, a kiegészítés
indokolásával. A napirend kiegészítésénektárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az

e|nökség a napirend kiegészítésételutasíthatj ayagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá

elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalátől
számított legkésőbb 2napon belül igazolható módon kOzli atagokkal.

(14) Ha az elnökség a napirend kiegészítéseiránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja,
Úgy a közgl'tílés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a
napirend kiegészítésének
tárgyában, Mzal, hogy a szabályszerűen nem közölt nailirenden szereplő
kérdésben csak akkor hozhatőhatározat,ha arészvételrejogosultak legalább hárómnegyede jelen van
és a napirenden nem szereplő kérdésmeg!árgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
(l5)

Azelnök köteles a Választm ánythaladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljáből,ha
a./ aszövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b./ a szővetség előreláthatőlagnem lesz képes atartozásokat esedékességkor"teljesíteni;vagy
c./ a szövetség céljainak eléréseveszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
nregszüntetése érdekébenintézkedésttenni vagy a szövetség megszüntetéséről dönteni.

(16)

A

(I7)

AYálasztrnány megnyitását követő'in elsődleger"n -.g kell állapítani ahatáiozatképességet,
vagyis az akilális taglét§iámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosultak mandátum
számát. A közgy,úlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszení szótöbbséggel, nyílt
szavazással megválaszíja a leyezető elnök személyét,továbbá a jegyzőkönywgzető és két
jegyzőkönyv hitelesítő személyét,valamint szüksé§ esetén a két fős szaváza3zámlálő

választmány határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásrajogosult részt,vesz,. Ahatározatképességet minden határozathozatalnálvizsgalni kell.

bizottságot,

:"

(18) A Yálaszmányi ü|ésen megjelent tagokróljelenléti ívet kell készíteni. amelyen fe| kell tüntetni
a tag, valarnint - ha az alapszabály a képviselő údán történő részvételt lehetővé teszi képviselője nevét és lakóhe|yét vagy székhelyét. és - ha a tagokat nem azonos számtt szavazaí
illeti rneg - a tagot megillető szavazaíol< számát. A jelen|éti ívet a l<özgyűlés levezető elnöke és
a j egyzőkönyvvezető
aláírásáv al h ite es íti.
l

(l

9)

A Választmányi ülésről jegyzőkönyvet

kell készíteni,ame|y íartalmazza

a) a szövetség nevét és székhelyét;

b) aYálasztmány helyét és idejét;

c) aYálasztmány levezető elnökének,

a

jegl,zőkönyvvezetőnek.

a

jegyzőkönyv hitelesítőjének

a nevét;

d) aválaszímányi ülésen lezajlott fontosabb eseményeket. az elhangzott indítványokat;
e) a határozati 1avaslatokat. a leadott szavazatok és ellenszavazaíok. valamint a szavazásíől
tafiózkodók szátllát.
(20) A jegyzőkönyv íartalmazza a haíározaíoksorszámát. a döntésének.tartalmát. időpontját és
hatályát^ illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (lra lehetsóges, személyét) is. [Ectv. 37.
§ (3) a) pont]
(21) A jegyzőkönyvet a jegyzőköny"vvezető
megválasztott. jelen lévő küldött hitelesíti.

és a választmánlz levezető elnöke írla alá, és két erre

A választmánv

h

atáro zathozatala

17.§

(l) A

tagok határozatukaí a határozatl<épesség megállapításánál íigyelembe vett szavazatok
többségévelhozzák meg, A határozat meghozatalakor nem szavazhat az.
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfaj ta előnyben részesít;
b) akivel ahatározaí szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen ahatározat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyanhozzáíaftozőja érdekelt a döntésben. aki a szövetségnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
Vagy
í) aki egyébkéntszemélyesen érdekelt a döntésben.

A Választmány

határozaíhozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
'
hozzáíaftozója a lratározat alapján
a./ kötelezettség vagy fele|ősség alól rnentesül. vagy
egyébkéntérdekelt.
b./ bármilyen nrás előnyben részesül. illetve a megkötendő.iogügyletben
(2) Nem mfnősül előnynek a szövetség cél szerintijuttatásai keretében a bárkiáltal megkötés nélkül
igénybe vehető nern pénzbeli szolgáltatás, illetve a szövetség által tagiának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott. létesítő okiratnak megfe|elő cél szerintijuttatás. fEctv.38. § (1) és (2) bekezdés]

(3) A

Választmány határozatát - az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazássalhozza. [Ectv. 37. § (2) a) pont] A választmány az éves
beszámoIó jóváhagyásáról az általános szabályok szerint dönt. [Ectv. 37. § (2) d) pont] A

szövetség alapszabályának módosításához, a szövetség egyesüléséhez és széíyálásához a
válaszímány háromnegyedes szótöbbséggeI hozott határozata szükséges. A szövetség céljának
módosításához és a szövetség megszűnéséről szóló Választmány döntéshez a szavazatijoggal

rende l kező tagok

h

árom negyedes szótöbbségge l hozott határozata szükséges.

(4)

A Választmány a nyiIvánosságot egl,edi ügyben, adatvédelmi vagy személyiségvédelmiokból.
szótöbbségben kizárhatj a.

(5)

A Választmány titkos szavazással hoz határozatot személyi kérdésekben.más esetekben, ha a
szavazásra jogosultak legalább egy harrnada azt indítványozta.

(6) Megválasztottnak tekinthető az a személy, aki az első íbrdulóban a szavazatok több mint felét
megszerzi. Amennyiben az egyik.jelölt sem éri el ezt az arány^ második fordulót kell tartani a
két legtöbb szavazaíott elért jelölt között. KözüIük a számszerűen .legtöbb szavazatot elérő
személy tekintendő megválasztottnak.

(7) A Yálasztmányi

határozatokat a levezető elnök szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban. igazolható módon is közli ahatározatnak
szövetség honlap.ián történő kazzétételévelegl,idejűleg. fEctv. 37. § (3) b) pont].

Rendkívüli választmányi ülés
18. §

(l)

Rendkívüli választmányi ülést kell összehívni. ha
a) a Szövetség tagiainak egyharmada

b) az elnökség.
c) az elnök
d) az Ellenőrző Testület

azíaz ol< és cél meg|elölésével kezdeményezi,

(2) A rendkívüIi válaszímányi ülést az erre vonatkozó kezdeményezéskézhezvételételétől
számított
legalább 15. legfeljebb;l5 napon belüli időpontra l<ell összehívni.
(3) A rendkívüli válaszímányi ü|és napirend.je az írásban előzetesen megjelölthez képest, nem

(4)

bővítlrető.

rendkívüli válaszímányi ülésre egyebekben aYálasztmány üléseire vonatkozó szabályok az

^
irányadók.

VII.
Elnökség
19.§

(1) Az

elnökség a szövetség

_5

elnökségi tagból álló ügy,vezető szerve. arnely dönt mindazor,

l<érdésekben, anrel.vet jogszabály vagy alapszabály rrenr utal más szerv kizárólagos hatáskörébe

elnökség tagiait a Választmán,v választja 5 év határozott időtartamra. A vezető tisztségviselői
nregbízás a tisztségnel< a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő

12) Az

elfbgadásával

(3)

j

ön létre,

MegszűniI< a l,ezetó tisztsógviselői megbízatás:
a,/ a nregbizás iclótartanT ánalt le.iártár,al"
b./ visszahír,ással,

c./ lemondással:

tisztségviseló halálár,al vagy jogutód nélkiili megszűnésével;
e./ a vezetó tisztségviseló cselekvőképességéneka tevékenysége ellátásához szükséges
körbeIl tiirténő korlátclzásával:
f .l a vezető tisztségviselóvel szembeni kizáró vag), ijsszeférhetetlenségi ol<
cl./ a vezetó

bel<ör,etl<eztéve l.

(4) A

Választmánl, a vezető tisztségviselőt bármikor - indokolás nélkül - visszahívhatja, A
visszahír,ásról a választmárr,v az általános szabályok szerirrt dönt.
(5) A vezetó tisztségviselő megbízatásáról a szövetséghez címzett, a szövetség másik vezetó
tisztségviselőjéhez irrtézett nyiiatkozattal bármikor lemondhat, Ha a jogi személy működőképessége
ezt megkívánia. a lemondás az ú.i vezető tisztsé_eviselő l<iielölésével vagy megválasztásával. ennek
hián,vában legl<ésőbb a be.jelentéstől számított hatvar-raclik napon válil< Iratályossá.

(6)

Vczetó tisztségvisclő az, a nagyl<orit személy" lehet. akinek cselekvóképességéta tevéken.vsége
ellátásához szükséges l<örben rrerl korlátoztál<.

(7) A vezetó

tisztségviselőkre vonatkclzó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A
vezető tisztségviseló ügy,vezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető
tisztségviseló az. akit b[irrcseleknrény elkövetése niiatt jogerósen szabadságvesztés büntetésre Ítéltek.
arníg a bLintetett elóélethez fiizóclő hátránr,os köl,etkezmérry,,ek alól nem mentesürlt. Nenr lehet vezetÓ.
tisztségviselő. aki közi.igrektól eltiltó ítélethatálva alatt áll (Btk.6l,§ (2) bek. i) pont). Nem lelret
vezetó tisztségviselő a,z. akit e lbglall<ozástól jogerőserr eltiltottal(. Akit valamely foglalkozástól
jogerős bírói ítélettel eltiltottal<, az eltiltás hatálya alatí az ítéletbenmegielölt tevekenységet folytató
jogi szernély vezetó tisztségviselője nem lehet, Az eltiltást kimondó lratározatban megszabott
idótartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselói tevékenységtől.
(8) A közhasznú szervezet n-iegsziinését I<örető háronl evig nem lehet más közhasznÚr szervezet
l,czető tisztségviselóie az a szcmél\,. aki korábban olyatl l<özhasznú szervezet vezetó tisztségviselÓ.ie
volt - ttt-tnak nlegszűnését rrregelőzó l<ét évber-r legalább egy ér,ig -a,l anlely.jogLrtód néll<ül sziint nieg úgi,, hogy az állami adó- és várnhatóságnál nyilvántartott

b.l
c.l
d.i

adó- és r,ámtartozását nem egyerrlítette ki,
amellyel szemben az államj adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel.
anrellyel szemben az állami acló- és vánrl'atóság t|zleílezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki.
arnelynel< adószilnrát az áIlami adó- és vámhatóság az adőzás rendjéről szóló törvény
szeri nt 1'elliiggesztette vag,v törölte.

A vezetó tisztségviseló. illetve az ennek jelölt szenrély köteles valamennvi érintett közhasznú
szervezetet elózetesen tájékoztatni arról. hogy ilyen tisztséget egyidejűrleg más közhasznír
szervezetnél is bc-tölt, IEctv. 39. § (l) és (2) bekezdés]
(9)

vII.
Az elnökség összehívása és határozathozatala
20.§

) A választrnány két iilése között
(2) Az elnökség tag|ai:.
(l

a szövetség működését az Elnökség irányítja.

a) az elnök

b) elnök helvettes
c) az elrlö[<ségi tagol<

(3)

Az tilésen az Elnöksóg tagiain kívtil tanácskozási_ioggal részt vesznek:
a) l5.§ c)-e) pontja szerinti szervel< l<épviselói.
b) az Elnökség által saját hatáskörben meghívottak.

(5) Az elnöl<ség szi_ikség szerint. de évente legalább nég,v alkalommal tart ülést,
(6) Összehívásról - a napirer,di por-rtok megjelölésével - az Lilés időpontját, nyolc

nappal

nlege lózőleg az elnöl< gcrndoslioclik.

(1) Az Ilnijltsé_e l'eladatát mindaddig gl,akclrolhatja. arnecldig létszáma eléri a három fot.
(8) Az Elnökség nr,ílt szavazással, egvszerúí szótöbbséggel haíároz.
(9) A rencikív|ili elnökségi ülés összehívását a szövetség Szervezeti és működési szabályzata

szabályozza.

(l0) Az Elnökség iiléseiről

_iegyzőkönyvet kell készíteni,melyet az ülés elrröke és jegyzőkönyv
vezető.je hitelesít. A.iegyzől<önyv tartalrrrazzaaz Elr-rökség határozatait azok időporrtjával, hatáll,ával
a támogatól< és ellenzól< sziimarán,vával.
(ll) A rendkíviiIi clnökségi iilésel<re egl,ebekben az elnökségi |ilésekre vc.lnatkozó szabá|yok az
irán1,,aclók.

(I2l Az

Elrrökség lratározatl-rozaía|ára a Választn-rány határozaíhozatalára vonatkozó szabályok az
irányadóak.
( l3) Az Elnöl<ség clöntéseit (határozatait) az érintettelikel írásban közli. a határozatok nl,ilvánosságra
hozatalára jelen ol<irat 27. §-ban fbglalt rer-rclell<ezései az irányacló.

Az Elnökség hatásköre
21.§

Az

EInöltség:
a) végrehajtIa a Választrnár-ry lratározatait;

b) véleményezi a választmány elé keriilő elóterjesztéseket. a Szövetség éves beszámolóját.
költségvetését, közhaszrrúsági jelentését. Jóváhaglja a szövetség éves munkatervét és esemény
naptárát, valanrint szabáll,zat tervezeteit;
c) elókészíti a Választrnán1" iiléseit;

d) mcgállapoclást köt az állami és nrás szervekkel, civil szervezetekl<ell gondoskodik ezek

végrehajtásáról;
e) delegáttja útján képviseli a Szövetséget azállami és n-rás szervek. szervezetek által létrehozott
szakmai, érdekképviseleti és koordinációs munkaszervezetekben;
f) eg,vetértésiés véler'-rén,vezésijogotgyakorol a természetjárással és a Szövetséggel kapcsolatos

kérdésekben:g)irányítIa a szövetség gazdálkodását. gazdasági vonatkozásban képviseli a
Szövetséget. felelős a gazdasági rend betartásáért:
g) gl,akorolia a trrla.|dorrosi .iogokat;
i) munkabizottságoliat hozhat létre és beszámoltatja azokat tevékenysé§ül<rŐl:
h) valamennyi határozatáról, ajánlásáról, intézkedéséről beszánrol a Választmánynak;
.i) az Alapszabáll,ban nem szabályozott kórdések tekintetében azszMsz és más szabályzatokat
fogacl el, azol<at felülvizsgálja. és szükség szerint módosítja:
l<) e

lismeréselret aciomán,yclz:

l) nlegválaszí.ja az etikai bizottság tagiait.

Vtlt.
Tisztségviselők
22.§

(l)

A szövetség vezető tisztségviselói:

A szövetség elnöke:

a Heves Megyei Természetbarát Szövetség 3324 Felsőtárkány, Fő út 204.

nevében eljáró természetes személy neve:
Somogyi Imre Gvörg,v. any,ia rreve: Oláh Margit. lakóhelye:3390 Füzesabon1,. Tárkányi út 4.

Az elnökség tagiai: I]enkó Zsolt" 3300 Eger.Vízimolrrár

tr. 3.8i2,1.

Bereczné Molr-rár Eril<a. 3349 Nagyvisnyó, Vadász út 10.
E,lőházi lrén. 3200 Gyöngy,ös.Városkert

it

12.

Szajlainé Szól<e Eva,..3399 Andornaktálya.. Szabadság u. l 0/A

(2) Az

elnöl<ség hatáskörébe tartozik:
a./ a szövetség napi iigveinek vitele, a hatásltörébe tartozó ügyekben a döntések meglrozatala;
b.i a beszainrolók előkészítéseés azoknal< a l<özg,vúílés elé terjesztése;

c./ az éves költségvetés elkészítéseés annak a közgyúlés elé terjesztése;
cl./ a szövetségi vagyorr l<ezelése, a vagyon felhasználására és bef-ektetésérevonatkozÓ,
a Választmány hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e.l aYá|asztrnány összel-rívása. a tagság és a szövetség szerveinek értesítése;
f./ az elnökség által összelrívott közgyűlés napirerrdi pontjainak meghatározása;
g./ részvéte1a Választmány ülésénés válaszaclás a szövetséggel kapcsolatos kérdésekre:
h./ a tagság n,vilvántartása;
i./ a szövetség határozatainal<. szervezeti okiratainak és egyéb ltön,vveinek vezetése,
j.l a szövetség műl<ildésér,el liapcsolatos iratok nregórzése;
k./ a szövetséget érintó megszűrrési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bel<övetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések nregtételel és
l./ a tag fell,étcléről való clöntés.
miclöntés t-t-tinclazon liérdésberi"anlel,u-,et.iogszabál1, vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

(j)

elnöl<ség üléseit szül<ség szerint, cle évente legalább nég,v alkalommal tar.|a.

Az

elnökségi
ürIést az elnök legalább l5 nappal az iilers idópont]a elótt kikti]dött meghívóvai, elsődlegesen a
szövetség szélilrelyére lTív.ja össze írásban. igazolható módon, Irásbeli igazolható módon történó
kézbesítésnekrTTinősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldemén1,,ként, továbbá a tagnak az

Az

elektror-rikus levelezési címéretörténő kézbesítésazzal, hogy
l<erülj ön (elektrorrikus tértivevény).

a kézbesítésvisszaigazolásra

Az elnökségi iilésre szóló meglrívó tartalnrazza tt szöyetség rrevét. székhelyét. az elnökségi üIés
helyét. iclejét és a javasolt napirerrcli pontokat. A napirendi pontol<at a nreghívóban legalábbl
olyan részletezettséggel l<ell rögzíteni. hogv az elnökségi tagok álláspontjLrkat kialakíthassák.

Az

elnöl<ségi lilésre szóló meghír,ót a ször,etség székhelyén és lronlapján nyilvánosságra kell

hozni.

Az

elrröl<ség i_ilései nl,ilvárrosak. amel1, rrl ilvánosság jogszabályban nre_uhatároiott esetel<berr

l<orlátozható. [Ectv,

37

§

(

l) Llekezdésl

elnökség határozatát egl,szerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség
lratározatl<épes. lra üléséna szayazatijogában nerl korlátozott elnöl<ségi tagok több mint a í-ele
jelen van, Két elnökségi tag jelenléte esetén l<izárólag, egyhangúlag hozlrató határozat.

(4) Az

A határozat rneghozatalakor nem sz,ayazhat az.
u) altit a lratározat kötelezettség vagy felelósség alól mentesít vagy

b)
c)
d)
e)
í)
Az

a

jogi személy terhére

másfaita előnyben részesít;
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
aki ellerT ahatározat alapján pert kell indítani:
akinek oly,an lrozzátarlozója ér"deltelt a döntésben. aki a szövetségnek nem tagja;
aki a döntésben érclel<elt más szervezettel tcibbségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll:
Vagy
al<i egyébl<ént személl,esen érdel<elt a döntésben,

elnöl<ség lratározathozatalában nem vehet részíaz
hozzáíaríozó.i a a határozat alapj árr
a./ l<ötelezettség vagy í-elelósség aIól nrentesiil, vagy

a személy. aki. vagy akinek közeli

b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve

a megkötendő

jogügyletben egyébkéntérdekelt.

Nem minős|il előnynek a szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szövetség által tagiának. a tagsági
jogviszony alapján nyújtott. létesítőokiratrrak megfelelő cél szerintijuttatás. [Ectv. 38. § (l) és
(2) bekezdés]

(5)

Az elnökségi tilésről jegyzőkönyvet kell felvenni. ame|yet a.ielenlévő elnökségi tagok írnak
alá. Ajegyzőkönlv tartalmazza ahatározatok sorszámát, a döntésének taftalmát, időpontját és
hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).

A Választmány és az elnökség haíározataií az elnök köte les aHaíározatok Könyvébe bevezetni
a 9. és a 20. pont szerinti adattartalommal. [Ectv. 37. § (3) a) pont]

Az

elnökség határozaíait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
haíározat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható rnódon is közli a
határozatoknak a szövetség honlapján töfténő közzétételével egyide.iűleg. [Ectv. 37. § (3) b)
pontl

Az elnök
23.§

(1) A szövetség törvényes képviseletét az e lnök látja el.
(2) A képviseleti jog g_vakorlásának terjedelme: általános.
(3) A képviseletijog gyakorlásának módja: önálló.
() Azelnök:
a) a Szövetséget telies körűen képviseli:

b) biztosítja a Szövetség folyamatos működésének személyi és tárgyi feltételeit:
c) elnököl a Szövetség elnökségi ülésein;
d) eIlátja aYálaszímán1 és az Elnökség által rábízoííf'eladatokat;
e) munkáltatói jogot gyakorol a Szövetség alkalmazottja tekintetében:
f)az elnök tevékenységéttársadalmi megbízásban látja el.

Az elnökhelyettes
21.§

(1) Az elnökhelyettes a Szövetség tisztségviselője.
(2') Az elnökhelyettes:
a) az elnök lelkerése alapján képvisel'i az elnököt:
b) ellátja az elnökség, vagy az elnök által rábízott feladatokatl
c)az elnökhelyettes a tevékenységéttársadalmi rnegbízásban láda el.

Felügyelőbizottság
25.§

(l) A

felügyeIőbizottság a szövetség 3 felügyelőbizottsági tagból álló f-eIügyelő szerve, Dönt a
hatáskörébe utalt kérdésekben.

(2) A

felügyelőbizottság tagjait

fel ügye lőb izottság i tagság i j ogv
(3

)

a
i

Választrnány választia meg határozaílan időtartarnra. A

szony az

e

l

fogadásáva

lj

ön létre.

Me gszűn i k a

fe lü gye lőb izottsági me gbizatás :
visszahívással;
b/ lemondással;
c/ a fe|ügyelőbizottsági tag halálával vagy_jogutód nélküli megszűnésével;
d/ a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességéneka tevékenységeellátásához szükséges
körben történő korlátozásáv al
f/ a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeferhetetlenségi ok bekövetkeztével.

a/

(4) AYálasztmány a megválasztással azonos eljárással bármikor - indokolás nélkül - dönthet a
felügyelőbizottsági tag visszahívásáről. A visszahívásről a Yálasztmány az általános szabályok
szerint dönt.
(5) A felügyel őbizottsági tag megbízatásárő| a szövetséghez címzett, a szövetsé g vezető
tisztségviselőjéhezintézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége
eztmegkívénja,a lemondás azúj felügyelőbizottsági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számítoít hatvanadik napon válik hatályossá.
(6) A

felügyelőbizottság tagtra az

a

nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességéta

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság
tagja, akivel szemben avezető tisztségviselőkre vonatkoző'kizárő ok áll fenn, továbbá, aki vagy
akinek ahozzátartozőjaa jogi személy vezető tisáségviselője.[Ptk, 3:26. § (2)]

(7)

(8)

Nem lehet a felügyelő szerv íaga, illetve könywizsgálőjaaz a személy, aki
a) a döntéshoző szerv, illetve azűgyvezető szew elnöke vagy tagsa (ide nem érlrve az egyesület
döntéshozó szervének azontagait akik tisztséget nem töltenek be),
b) a szövetséggel e megbízatásán kívüli más tevékenységkifejtéséreirányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) aszövetség cél szerintijuttatásából részesül - kivéve abárki álta| megkötés nélkul igénybe
vehető nem pénzbelt szólgáltatásokat, és a szövets ég általtagjának a tagsági jogviszony alapján
az alapszabályban foglaltaknak me$elelően n$ijtott cél szerinti juttatást -, illelve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. [Ectv. 38. § (3)]

A felügyelő szerv tagaa szövetség vezetőszervének üléséntanácskozási joggal részt vehet. A
felügyelő szerv taga kötelezően vesz részt a vezető szerv üÍésén,ha jogs2ab á|y így rendelkezik.
(9) A felügyelő szerv kötel es az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó
szervet vagy az igyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez
tudomást. hogy

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan séftő esemény (mulasztás) történt, arnelynek megszüntetése vagy következrnényeinek
elhárítása, illetve enyhítése azintézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) avezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény rrrerült f-el.
(10) A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak
megtételétől számított harnrinc napon belül - intézkedés céliából össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv össze|rívására a felügyelő szenz
is jogosult,
(l 1) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés he|yreállítása érdekébenszükséges
intézkedéseket nem teszi meg. a f-elügyelő szerv köteles haladéktalanul értesítenia törvényességi
el
(

lenőrzést

l2)

el

látó szervet.

A í-elügyelőbizottság tagjai:
A felügyelőbizottság

e

lnöke: Molnár Anita Piroska,.3327 Novaj. István út 94.

A felügyelőbizottság további tagj ai
Mácsár Beáta; 3300 Eger. Berze Nagy János út 9.
Merva Eszter; 3275 Detk. Á.nyas utca l7.
:

A

felügyelőbizottság tagiai a felügyelőbizotíság munl<ájában személyesen kötelesek részt
A felügyelőbizottság tagiai a szövetség üglvezetésétől (elnökség) fiiggetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak.

venni.

(

1

3) A felügyel őb izottság hatáskörébe íaftozik,,
- azügylezetés e|lenőrzése a szövetség érdekeinek megóvása céliából;
- a szövetség működésének. gazdálkodásának ellenőrzése

A fe|ügyelőbizottság a hatáskörébe tartozó f-eladatok gyakorlása során - annak érdekében- a
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkaváIlalóitól pedig tálékozíatást vagy
íblvilágosítást kérhet. továbbá a szövetség köny,,eibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgállratja.

(14)

A f-elügyelőbizottság köteles a tagok döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket
megvizsgálni. és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshoző szew ülésénismertetni. A
felügyelőbizoííság a szövetség irataiba, számviteli nyilvántarlásaiba, könyveibe betekinthet, a
vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi
személy fizetési számláját. pénztárát, értékpapír-és áruállományát, valamint szerződéseit
megv izsgálh atj a és szakénőve l m egv izsgáltathatj a.

(15)

fe|ügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alka|ommal tarja. A
felügyelőbizottsági ülést a felügyelőbizottság elnöke legalább l5 nappal az ülés időpontja előtt
kiküldött meghívóval. elsődlegesen a szövetség székhelyérehívja össze írásban, igazolható
módon. irásbeli igazolható módon történő kézbesítésnekminősül: p|. a.jánlott vagy
tértivevényes l<üldeményként. továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címéretörténő
kézbesítésazzal.hogy a kézbesítésvisszaigazolásra kerül|ön (elektronikus tértivevény).

A

.

A

felügyelőbizottsági ülésre szóló meghívó tartalm azza a szövetség nevét, sz§khelyét, a
felügyelőbizottsági ülés helyét, idejét és ajavasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a
meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a felügyelőbizottsági tagok
ál

láspontjukat ki alakíth assák.

A

felügyelőbizottsági ülésre szóló meghívót a szövetség székhelyénés honlapján
nyilvánosságra kell hozni. A felügyelőbizottság ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság
jogszabálybanmeghatározottesetekben korlátozható. [Ectv.37. (l) bekezdés]
§

(16) A felügyelőbizottsághatározatát- az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában
- egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A felügyelőbizottság határozatképes, ha
üléséna szavazati jogában nem korlátozott felügyelőbizottsági tagok több mint a fele jelén van.
Két felügyelőbizottsági tag jelenléte esetén kizárőlagegyhangúlaghozhaíőhatározat.

A határ ozat me ghozata|akor nem szav azhat az,
a) akit a batározat kötelezettség vagy fele|ősség alól mentesít vagy

b)
c)
d)
e)
í)

másfajta előnyben részesít;

a

jogi személy terhére

akivel ahatározat szerint szerződéstkell kötni;
aki e|len ahatározatalapján pert kell indítani;
akinek olyanhozzátartozőja érdekelt a döntésben, aki a szövetségnek nem tagja;
aki a döntésben érdekelt más szewezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
vagy
aki egyébkéntszemélyesen érdekelt a döntésben.

ál1;

A felügyelőbizottság határozaíhozatalában nem vehet r észtaz a személy,aki, vagy alinek ktjzeli
hozzátartozőja a határ ozat alapján
al kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bl bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébkéntérdekelt,

Nem minősül előnynek a szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szövetség á|tal tagának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás."[Ectv. 38. (l) és
(2) bekezdés]

(17)

§

felügyelőbizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő
felügyelőbizottsági tagok írnak alá, A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a
döntésének tartalmát, időpontját és hatályéÉ,illetve a döntést támogatók és, ellenzők
számarányát (ha lehetséges, személyét).Ahatároátokat a felügyelőbizottÁgelnöke köteles a
Felügyelőbizottsági Hhtározatok Könyvébe -. a határozatok jegyzőkönyvben rögzíteít
adattartalma szerint - bevezetni, .[Ectv. 37. § (3) a) pont]

+

A felügyelőbizottsághatározatait

a fqlügyelőbizottsági ülésen szőban kihirdeti és az érintett
tag(okk)al ahatározat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazo|ható. rnódon is közli a
határozatoknak a szövetség honlapján történő kOzzéiételévelegyidejűleg. [Ectv. 37. § (3) b)
pont]

É
0

Etiliai Bizottság
26.§

l) A szövetség lratáskörébe tartozó etikai e liárást az Lltil<ai Bizottság fbll'tatja le.
(2) Az Etil<ai Bizcittságot az ellárás leíoly,tatásával a Szövetség Elniiltsége lratározatával bízzameg
(_r ) Az etil<ai cljáLásoli részletes szabálvait az etikai szabáll,zat íaría|mazza.

(

x.
Nyilvrinos clolrumentumolr
27.§
(

1

)

Nli

lvános cioltunretltttnrolt:

a) a viilasztmáll1

ers

b) az E,lnökség határoziitai" továbbá
c) az éves gazdasági beszár-rloló és
ci) l<özhasznúlsági

_i

e

lentés

e) tol,ábbá mincletl olvar-i clcll<itmentum, an,iely r-r1,,ilváncrssá tételétjogszabály' előír.ia
(2) A tililr,áncls clol<ttnrentLtrnol<ba biirl<i betekinthct és arról. vagy annal< eg,_ves részleteiről az
i ratok lrozzáíérésénel<hel1 érl. siri á1 liö ltségére nláso latot készíthet.
(3) A Szirvetség az l. lrel<ezciésberi rneghatározott clol<umentumait, a dol<unrentrtmol< hitelesítését
I<övetócr-r

30 nallcln beliil nyilvánosságra hozz-a.

xl.
záró rendelkezések
28.§
alapszabályban nenl szabált,ozott kérdósekre a Polgári Törvénykönyvról szóló 20l3. évi V.
törvclnr, (Irtl<.) és az egy,,cstilési .iogról. a l<özhasznú jogállásról. valamiIrt a civil szervezetel<
rrrúil<öcléséról és tilnlogatásáról szóló 20ll. évi C]LXXV. törvén1,(Ectv.) renclell<ezései az iránlaclÓalr,
'I'ern"részetbarát Szövetség
(2) Ezen egl,séges szerl<ezetbe fbglalt Alapszabál,v-t A Heves Megyei
Választttlán1,,i i.ilése K-003/202l. (Vll.l7).számú Iratározatával íbgaclta el.

(l) Az

l(elt: Eger. 202l . él. .iúlius hó l 7. nap.jiin.

Lakcíme:3300 Eger. Faiskola út. 6.1V./53
Szernéll,i i gazolr,ány szárlla:25 l 689RA

Tarrú: Papp László Gyózó
Lakcíme:3300 Eger, Egés
Szig. száma:927627SA
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