
 

Alapszabály

A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv
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 és az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján alkotják meg a jelen alapszabályt az 
alábbiak szerint: 

1. Az Egyesület neve : 
 

  Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület 

2. Az Egyesület székhelye:
 

 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. 

3. Az Egyesület jogállása:
 

 Nem közhasznú civil szervezet, önálló jogi személy 

4. 
 

Az Egyesület célja: 

      Ø  Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, prevenciós programok 
Ø  Szociális tevékenység, családsegítés. 
Ø  Iskolán kívüli nevelés, képességfejlesztés, sport, szabadidő hasznos eltöltésének 

lehetőségei 
Ø  Környezetvédelem - környezeti nevelés elősegítése, fenntartható infrastrukturális 

fejlesztés, alternatív energiák alkalmazása 

Ø  Kulturális tevékenység 

Ø  Műemlékvédelem, épített és természeti helyi környezet védelme, fejlesztése 

Ø  Sopronkövesd lakosságának testi-lelki jólétéhez történő hozzájárulás 

 
5. 
Az Egyesület tagja lehet bármely természetes és jogi személy aki/amely az egyesület céljaival 
egyetért, az egyesület alapszabályát, szokás- és értékrendjét elfogadja.  
Az Egyesület új tagjainak felvételéről az Egyesület elnöke dönt. 

Az Egyesület tagsága: 

 
Az egyesületi tagság megszűnik: 
-a tag lemondó nyilatkozatának az elnökhöz való benyújtásával,  
-a tag halálával,  
-az egyesület megszűnésével,  
-a tag kizárásával, vagy  
-tagsági jogviszonyának törlésével. 
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  2014.03.15-ig a Ptk.61–64. § az követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:63.§ - 3:87.§ 



 

 
Az Egyesület közgyűlése határozatával kizárhatja az Egyesület tagját, aki az Egyesület céljaival 
ellentétes tevékenységet folytat, vagy összeférhetetlen viselkedésével az Egyesület munkáját 
akadályozza, vagy az alapszabály rendelkezéseit súlyosan megsérti. A kizárásról való döntés előtt a 
tagot meg kell hívni a közgyűlésre, a meghívónak tartalmaznia kell a kizárási indítványt és annak 
indokolását. A közgyűlésen lehetőséget kell adni arra, hogy a tag védekezzék a kizárási indítványban 
foglaltak ellen. A kizárásról szóló döntést írásba kell foglalni, meg kell indokolni és írásban, 
igazolható módon kézbesíteni kell az érintett tagnak. 
Az Egyesület közgyűlése határozatával törli annak a tagnak a tagsági viszonyát, aki kétévi 
tagdíj megfizetését elmulasztja és azt az elnök által kiküldött felszólítás ellenére sem 
pótolja 15 napon belül. A tag a kizárásról vagy törlésről szóló határozat kézbesítésétől 
számított 30 napos jogvesztő határidőben bírósághoz fordulhat a közgyűlés döntésével 
szemben. 
 

-Az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, közgyűlésén való részvétel és a szavazati jog 
gyakorlása a közgyűlés döntéseinél. 

7. A tagok jogai: 

-Az Egyesület bármely tisztségére választhatnak és választhatók. 
-A tisztségviselőktől felvilágosítást kérhetnek az egyesület működésével kapcsolatos bármely 
kérdésről és az Egyesület irataiba betekinthetnek. 
 

-A tagdíj befizetése, legkésőbb a tárgyévet követő első hó utolsó napjáig. 
8. A tagok kötelességei: 

-A tagok a tagdíj befizetésén túl az Egyesület tartozásaiért nem felelnek. 
-Az Egyesület alapszabályának betartása. 
-Az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában való közreműködés. 
 

Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely az Egyesület tagjainak összessége. A 
közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. A közgyűlést évente legalább egy alkalommal 
össze kell hívni, a közgyűlés időpontjának, helyszínének és a tervezett napirend közlésével. A 
meghívót legalább nyolc nappal a közgyűlés előtt írásban ki kell küldeni a tagoknak. A 
közgyűlés összehívására az elnök jogosult. A tagok egytizede kezdeményezheti az elnöknél az 
összehívást az ok és a cél megjelölésével. 

9. A közgyűlés 

 

a) az alapszabály módosítása; 
A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
d) az éves költségvetés elfogadása; 
e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 
jelentésének – elfogadása; 
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 
egyesülettel munkaviszonyban áll; 
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 



 

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok 
vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és 

k) a végelszámoló kijelölése. 
 

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van.  
A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelenlevők egyszerű többségével hozza meg, 
beleértve a tisztségviselőkről szóló határozatokat is.  
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel 
hozott határozata szükséges. 
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló 
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
 
Ha közgyűlés nem határozatképes, megismételt közgyűlést kell tartani, ezt legkorábban a 
határozatképtelen közgyűlést követő egy óra elteltével lehet megtartani. A megismételt 
közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontok 
tekintetében, erre a tagokat figyelmeztetni kell a közgyűlés meghívójában. 
 

Az Egyesület ügyintézését és képviseletét az elnök látja el (2014.03.15. napjától kezdődően a 
2013. évi V. tv. alapján ügyvezető).  Az elnököt a közgyűlés öt évre választja meg tagjai közül. 
Megválasztáskor nyilatkoznia kell arról, hogy jogszabályoknak megfelel, vele szemben 
összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. Az elnök megbízatása megszűnik lemondással, az elnök 
halálával, visszahívással. A közgyűlés visszahívhatja a vezető tisztségviselőt, ha nem az 
alapszabályban írtak szerint látja el feladatait.                                                              
Ez esetben dönteni kell az új tisztségviselő személyről is. 

10. Vezető tisztségviselő: 

 
Az Egyesület vezetője az elnök, aki önállóan jogosult az egyesület képviseletére.  
Az elnök feladata az Egyesület munkájának irányítása, a kapcsolatok kiépítése az állami, 
önkormányzati szervekkel és más civil szervezetekkel. 
 

Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik 
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 
meghozatala; 
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 
megválasztatásának előkészítése; 
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 



 

h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
i) a tagság nyilvántartása; 
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés. 
 

 

a. Az egyesület működésének ellenőrzését az öt évenként megválasztott három tagú Felügyelő 
Bizottság látja el.  

11. Felügyelő Bizottság 

b. A Felügyelő Bizottság: 
− elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg, 
− az ügyrendjét maga határozza meg,  
− az egyesület legfőbb szerve részére ellenőrzi az egyesület ügyvezetését.  

A felügyelő bizottság a tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveit 
és iratait megvizsgálhatja, 

− köteles megvizsgálni az egyesület legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő 
minden olyan előterjesztést, amely az egyesület legfőbb szerve kizárólagos 
hatáskörébe tartozik, 

− testületenként jár el, akkor határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, azaz legalább két tagja 
jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, 

− tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye, 
− tagját – e minőségben – az egyesület tagjai nem utasíthatják, 
− üléseit annak elnöke hívja össze, és vezeti, 
− ülésének összehívását a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, 

aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő 
bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a 
kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga is jogosult az ülés összehívására. 

c. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá 
csökken, az egyesület elnöke a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása 
érdekében köteles összehívni az egyesület közgyűlését. 
d. A felügyelő bizottsági tagok megválasztási időtartamának lejártát követően a felügyelő 
bizottságot újra kell választani, azonban a felügyelő bizottsági tagok újra választhatók. 
e. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az egyesületnek az 
ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 
f. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, 
illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. 
 

a. Az Egyesületet az elnök önállóan képviseli. 
12. Az Egyesület képviselete 

b. Az egyesületi ügyekben való képviseletet az elnök írásos meghatalmazással ruházhatja át 
az ügy és az időtartam konkrét megjelölésével (pl. pályázat). 

c. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az elnök önálló aláírása szükséges. 



 

 

Az Egyesület közgyűlésének üléseiről jegyzőkönyvet, az elnök döntéseiről írásbeli határozatot 
kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülések helyszínét, időpontját, a meghozott döntések 
tartalmát, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők arányát (esetlegesen személyét is). A 
jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. A 
jegyzőkönyv kötelező mellékletét képezi a jelenléti ív, amely a megjelent tagok nevét, lakcímét 
és a jelenlétüket igazoló aláírását tartalmazza. 

13. Az Egyesület iratainak kezelése 

Az egyesület közgyűlésének és elnökségének döntéseit ki kell függeszteni az egyesület 
székhelyén lévő hirdetőtáblán. Azokat a döntéseket, melyek egy vagy két személyt érintenek, 
igazolható módon, írásban is közölni kell az érintettekkel. 
 
14. Vegyes rendelkezések 

a. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak cél szerinti tevékenységeinek 
megvalósítása érdekében, céljait nem veszélyeztetve végez. 

b. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a cél szerinti 
tevékenységeire fordítja. 

c. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 
16. Az Egyesület megszűnése 
Az Egyesület megszűnik, ha a közgyűlés a feloszlásról vagy más egyesületbe való beolvadásról 
határoz, ha bíróság feloszlatja, megszünteti vagy megállapítja a megszűnését és az egyesületet a 
nyilvántartásból törlik. Ha az Egyesület elhatározza a feloszlást, ezt követően végelszámolást 
kell lefolytatni.                                                                                                                                    
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után 
fennmaradó vagyont az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött, 
Sopronkövesdi székhelyű egyesületnek kell átadni 
 
S o p r o n k ö v e s d, 2014. március 11. 
   
 
 

____________________                         
 elnök 
 
 
Záradék: 
Igazolom, hogy a jelen alapszabály szövege megfelel a 2014.03.11.-i közgyűlésen 1/2014 
(III.11.), 2/2014 (III.11.), és 3/2014 (III.11.), számú határozatok alapján hatályos tartalomnak. 
S o p r o n k ö v e s d, 2014. március 11. 


