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I.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
   
I.1. Az Egyesület neve: 
 
 NAGYGÉCÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
 
I.2. Az Egyesület székhelye: 
 
   4743 CSENGERSIMA, DEBRECENI U. 2. 
 
I.3. Az Egyesület jogállása: 
 
Az Egyesület önálló jogi személy, amely saját nevében szerez jogokat és vállal 
kötelezettségeket. Az Egyesület közhasznú szervezet. 
 
 

II.  AZ EGYESÜLET CÉLJA 
 

- Nagygéc község múltjának feltárása és bemutatása; 
 

- a település Árpád-kori műemléktemplomának felújítása, karbantartása; 
 

- a nagygéci Hősök parkjának a rendbetétele; 
 

- a nagygéci magtár épületének megőrzése, karbantartása;  
 

- kapcsolatteremtés más szervezetekkel bel-, és külföldön egyaránt; 
 
 

III.  AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 
 
III.1. Az Egyesület tagsága: 
 
Az Egyesület tagja lehet minden olyan személy, aki az egyesület céljait és alapszabályát 
magára nézve kötelezőnek fogadja el.  
 
III.2. A tagsági viszony keletkezése:  
 
Az Egyesületi tagság az Elnökséghez benyújtott írásos kérelem alapján az Elnökség egyszerű 
szótöbbséggel hozott támogató határozatával keletkezik. 
 
III.3. A tagsági viszony megszűnése: 
 
A tagsági viszony megszűnik:  
 
• a tag halálával; 
• a tag kilépésével; 
• az Egyesület megszűnésével; 
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III.4. A tagok jogai és kötelezettségei: 
 
A tag jogosult: 
• Az Egyesület Közgyűlésein szavazati joggal részt venni; 
• Ha az 1989. évi II. törvény előírásainak megfelel, az Egyesületben tisztséget viselni; 
• Az Egyesület irataiba betekinteni, 
 
A tag kötelezettségei:  
• Az Egyesület alapszabályának és más belső szabályzatainak betartása; 
• Segíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósulását; 
• A Közgyűlés által meghatározott 2.400,-Ft (Kettőezer-négyszáz)/ év/fő összegű tagdíjat a 

tárgyév március 31. napjáig az Elnök részére befizetni. 
 
 

IV.  AZ EGYESÜLET SZERVEI 
 
IV.1. A Közgyűlés: 
 
1.) Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A 

Közgyűlés ülései nyilvánosak.  
2.) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
• az Alapszabály megállapítása és módosítása; 
• az éves költségvetés meghatározása és a zárszámadás elfogadása; 
• az Elnökség tagjainak és elnökének megválasztása; 
• az Elnökség éves beszámolójának elfogadása; 
• más Egyesülethez történő csatlakozás; 
• az Egyesület megszűnésének kimondása; 
• a közhasznúsági jelentés elfogadása; 
• az Egyesület éves beszámolójának az elfogadása; 
• minden, amit az alapszabály nem utal az Elnökség hatáskörébe. 
 
3.) A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A Közgyűlés határozatait egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Közgyűlés határozatképes, ha azon tagjainak 
több mint fele jelen van. A Közgyűlést az Elnökség Elnöke, akadályoztatása esetén 
bármely Elnökségi tag jogosult összehívni. A Közgyűlés összehívását – az ok és a cél 
megjelölésével - a tagok 10%-a, de legalább 2 tag kezdeményezheti. Az Elnök a 
Közgyűlést az ülés időpontját megelőző 8 nappal korábban jogosult összehívni. A 
meghívónak tartalmaznia kell az ülés székhelyét, időpontját és a tervezett napirendi 
pontokat is. Az Egyesület a megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlést követően egy 
órával tartja, ezt a meghívóban közölni kell. A megismételt Közgyűlés a megjelentek 
számára tekintet nélkül határozatképes, erre a tagokat a meghívóban figyelmeztetni kell.  
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IV.2. Az Elnökség: 
 
1.) Az Egyesület képviseleti és ügyintéző szerve a 3 tagú Elnökség, amelyet a Közgyűlés öt 

év időtartamra választ. Az Elnökség tagja nem lehet, akivel szemben az 1989. évi II. 
törvényben meghatározott kizáró ok áll fent. Az Elnökség tagjai: Elnök, Alelnök, 
Elnökségi tag. 

 
2.) Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 
• az éves költségvetés tervezetének elkészítése és a Közgyűlés elé történő terjesztése. 
• a zárszámadás tervezetének elkészítése és a Közgyűlés elé történő terjesztése. 
• a Közgyűlés határozatainak végrehajtása 
• a tagdíjak beszedése 
• minden, amit a jelen alapszabály az Elnökség hatáskörébe utal. 
 
3.) Az Elnökség évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az Elnökség ülései nyilvánosak. 

A Elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség 
határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van. Az Elnökséget az Elnök jogosult, két 
Elnökségi tag, vagy az Egyesületi tagok 10%-a, de legkevesebb 2 tag indítványára pedig 
köteles a napirend közlésével, 8 nappal korábban küldött írásos meghívó alapján 
összehívni. 

 
IV.3. Az Elnök:  
 
Az Egyesület Elnökét a Közgyűlés öt év időtartamra választja. Az Elnök képviseli az 
Egyesületet hatóságokkal, intézményekkel és harmadik személyekkel szemben. A bankszámla 
felett az Elnök egy másik Elnökségi taggal együttesen jogosult rendelkezni. Az Elnök a 
Közgyűlés és az Elnökség határozatainak megfelelően köteles eljárni. Az Elnök vezeti a 
Közgyűlés üléseit, annak határozatait a határozatok könyvébe bevezeti. 
 
IV.4. Az Alelnök:  
 
Az Egyesület Alelnökét a Közgyűlés öt év időtartamra választja. Az Alelnök az Elnök 
általános helyettese, azonban az Elnök akadályoztatása esetén írásbeli jognyilatkozatot az 
Alelnök és az Elnökségi tag együttesen jogosultak tenni.  
 
IV.5. A vezető tisztségviselők megválasztásának módja: 
 
Az Elnökséget, az Elnököt, az Alelnököt a Közgyűlés nyílt szavazással öt év időtartamra 
választja. 
 
 

V. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 
 
V.1 A Egyesület bevételei: 
 
• a Közgyűlés által meghatározott tagdíj; 
• állami, önkormányzati támogatások; 
• adományok; 
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• Az Egyesület gazdasági tevékenységet csak a jelen alapszabályban meghatározott 
közhasznú cél megvalósulása érdekében végezhet. A gazdálkodás során elért eredmény a 
tagok között nem osztható fel, az csak az alapszabályban meghatározott célra fordítható. 

 
 

VI. KÖZHASZNÚSÁGI NYILATKOZATOK 
 

Az Egyesület közhasznú jogállást kíván szerezni, ennek eléréshez a következők 
felvételét rendeli el az alapszabályában: 
 

1.) Az Egyesület a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló cél 
szerint az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: 

 
• kulturális örökség megóvása; 
• műemlékvédelem; 
• természetvédelem, állatvédelem 
• környezetvédelem, 
• tudományos tevékenység, kutatás; 
• kulturális tevékenység. 
 

2.) A Egyesület a fenti tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatásait nemcsak tagjai, hanem 
más személyek és szervek részére biztosítja kérelmükre igényeik szerint. Az Egyesület 
közhasznú szervezet, tekintettel arra, hogy a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI törvény 26. § c. pontjában foglalt tevékenységet lát el. 

 
3.) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósulása 

érdekében és azok veszélyeztetése nélkül folytat, nem kerülhet túlsúlyba a vállalkozási 
tevékenység. A gazdálkodás során elért eredmény a tagok között nem osztható fel, azt 
közhasznú tevékenységre fordítja.  

 
4.) Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezetektől, pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást sem nyújt. Alapszabálya szerinti tevékenységének és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait és a jogszabályban előírt beszámolóit az Egyesület 
székhelyén kifüggesztett hirdetményben hozza nyilvánosságra. A nyilvánossági 
követelmények garanciális jellegére tekintettel az Elnök a Közgyűlés és az Elnökség 
döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, a döntéshozatal során kialakult szavazati 
arányokat tartalmazó nyilvántartást vezet ( határozatok könyve). A Közgyűlésés az 
Elnökség ülésétől számított 8 napon belül az Elnök köteles az ott született határozatokat 
15 napra az egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblára kifüggeszteni. A személyeket illetve 
szervezeteket közvetlenül érintő döntésekről az érintetteket a Közgyűlés és az Elnökség 
ülésétől számított 8 napon belül írásban kell értesíteni.  

 
5.) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a közhasznúsági jelentés elfogadása. A 

közhasznúsági jelentés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. A közhasznúsági 
jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a 
vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást a cél szerinti juttatások kimutatását, a 
központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott 
támogatás mértékét a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
értékét, illetve összegét, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A 
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közhasznú tevékenységgel kapcsolatos határozatokat, a közhasznúsági jelentést a 
Közgyűlés megtartását követő 8 napon belül 15 napra ki kell függeszteni az Egyesület 
székhelyén. A közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő év június 30. napjáig közzé kell 
tenni. 

 
6.) Az Egyesület irataiba bárki betekinthet. A betekintési kérelmet az Elnökhöz írásban kell 

eljuttatni, aki a betekintést a kérelem kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül 
biztosítja az Egyesület székhelyén. Az Egyesület iratairól bárki saját költségén másolatot 
készíthet.  

 
7.) A közhasznú tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről, 

működési módjáról hirdetmény formájában tájékoztatja az egyesület az érdeklődőket oly 
módon, hogy a hirdetmények az Egyesület székhelyén kerülnek kifüggesztésre.  

 
8.) Közeli hozzátartozók és élettársak nem lehetnek az Egyesület tisztségviselői. Megszűnik 

a tisztségviselő megbízatása, ha az összeférhetetlenséget vagy a kizáró okot a 
felmerüléstől számított 15 napon belül nem szünteti meg. A vezető szerv 
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. 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. A közhasznú szervezet 
a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet 
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő 
juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

 
9.) Az Egyesület várható éves bevétele 5 millió forint alatt van, erre figyelemmel az 

Egyesületnél felügyelő szerv létrehozása nem szükséges.  
 

VII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
1.) Az Egyesületet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság veszi nyilvántartásba. 
 
2.) Az Egyesület felett az ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol. 
 
3.) Az Egyesület tevékenysége a jogszabályokkal ellentétes nem lehet. 
 
4.) Az alapítással kapcsolatban felmerült költségeket az alapító tagok egyenlő arányban 

viselik. 
 
Kelt: Csengerben, 2009. május 09. napján 
 
        ……………………………………….. 
         Juhász Ferenc Elnök 


