TISZTA LAP
Hódmezővásárhelyért
Polgári Egyesület

ALAPSZABÁLY
( a módosítással egységes szerkezetben )
I.
Általános rendelkezések.
1.§ (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület
Az Egyesület rövidített neve: Tiszta Lap Egyesület
(2) Székhelye: 688. Hódmezővásárhely, Móricz Zs. u. 72.
(3) Az egyesület működése a Magyar Köztársaság területére terjed ki.
2.§ Az Egyesület önkormányzati elven működő érdekképviseleti társadalmi szervezet.
Az Egyesület jogi személy.
II.
Az Egyesület célja és feladatai
3.§ Az Egyesület működési céljai:
a.)

Hódmezővásárhely gazdasági fejlődésének elmozdítása,

b.) Magyarország Európai Uniós csatlakozási folyamatának hódmezővásárhelyi
elősegítése,
c.)

A város társadalmi életének sokszínűbbé tétele,

d.)

A város és vonzáskörzete lakosságának érdekképviselete,

e.)

A polgári erők összefogása,

f.)

Emberi és állampolgári jogok védelme,

g.)

Ismeretterjesztés

4.§ Az Egyesület feladatai a kitűzött célok érdekében:

a.) kulturális, ismeretterjesztő és egyéb programok szervezése,
b.) a polgári gondolkodású erők érdekképviselete,
c.) az emberi és állampolgári jogok védelmének elősegítése,
d.) hazai és nemzetközi kapcsolatok teremtése és ápolása,
e.) a helyi közélet szervezése, helyi választásokon való részvétel,
III.
Tagsági viszony keletkezése és megszűnése
5.§ (1) Az Egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár, aki az Egyesület alapszabályát
elfogadja, és vállalja, hogy az Egyesület munkájában tevékenyen részt vesz.
(2) Tiszteletbeli taggá választható az a magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes
személy, aki
szakmai tevékenységével vagy az Egyesület belföldi és külföldi kapcsolatainak
ápolásában jelentős
érdemeket szerzett.
(3) Pártoló tagok lehetnek azok a jogi személyek,és jogi személyiség nélküli szervezetek,
amelyek
csatlakozási szándékukat és együttműködési készségüket erre jogosult szerveik útján
kinyilvánították.
(4) A tagsági viszony az írásbeli belépési nyilatkozattal és annak a Közgyűlés általi
elfogadásával jön létre.
(5) Tiszteletbeli tagságról - az Elnök javaslata alapján - a Közgyűlés dönt.
(6) Pártoló tagságról - az Elnök javaslata alapján - a Közgyűlés dönt.
(7) A tagsági viszony megszűnik:
-

a kilépés írásbeli bejelentésével

a tagsági díj vagy a vállalt anyagi támogatás fizetésének tartós indokolatlan
elmulasztásával,
-

a tag halálával

-

kizárással

-

pártoló tag és tiszteletbeli tag esetén a cím visszavonásával.

(8) A tagsági díj vagy a vállalt anyagi támogatás fizetésének elmulasztása esetén a tagsági
viszony akkor szűnik meg, ha a tag havi tagdíjjal vagy a vállalt anyagi támogatással
hátralékban van, s azt írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi.

(9) Kizárással akkor szüntethető meg a tagsági viszony, ha a tagsági viszonyból származó
kötelességét súlyosan megsérti, vagy magatartása az Egyesület működését, illetve céljának
megvalósítását veszélyezteti.
(10) A kizárásról, illetve a pártoló- vagy tiszteletbeli cím visszavonásáról - az Elnök javaslata
alapján - a közgyűlés dönt.
IV.
A tagok jogai és kötelezettségei
6.§ (1) Az Egyesület tagja jogosult:
-

az Egyesület céljai és feladatkörébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni,

-

az egyesületi döntésekben szavazati joggal részt venni,

-

az Egyesülettől érdekvédelmet kérni,

-

az Egyesület szakmai és egyéb rendezvényein részt venni,

-

megválasztása esetén az Egyesületben tisztséget viselni.

(2) Az Egyesület tagja köteles:
-

a szervezeti életben részt venni

-

tisztségbe való megválasztása esetén ezt legjobb képessége szerint ellátni

-

a tagsági díjat rendszeresen megfizetni,

az alapszabályban foglaltakat betartani, a közgyűlés és az elnökség által hozott
határozatokat végrehajtani.
V.
Az Egyesület szervezete és működése
7.§ (1) Az Egyesület vezető szervei: a Közgyűlés és az Elnök
(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

az alapszabály megállapítása és módosítása

-

az Elnök megválasztása

-

az Elnök felmentése, lemondásának tudomásul vétele

az Egyesület céljait és feladatainak ellátását szolgáló tevékenység meghatározása, s
azok végzése
-

Az Egyesület éves költségvetésének elfogadása

-

Az Elnök éves beszámolójának elfogadása

-

Az Egyesület feloszlatása, más egyesülettel való egyesülésének elfogadása

-

Döntés azokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály ide sorol.

8.§ (1) A Közgyűlés által megválasztott Elnök megbízatását 2 évre kapja, s e tisztségére
újraválasztható.
(2) Az Elnök szervezi, irányítja az Egyesület munkáját, munkájáról a Közgyűlést
tájékoztatja, s jelentősebb ügyekben köteles a Közgyűlés állásfoglalását kérni.

(3) Az Elnök köteles a Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente kétszer összehívni
.Kötelező a Közgyűlés összehívása akkor is, ha a tagok legalább 1/3-a az ok és cél
megjelölésével-írásban kéri.
(4) A Közgyűlés összehívása meghívóval történik, mellyel együtt az ülés tervezett napirendi
pontjait is meg kell küldeni a tagok részére.
9.§ (1) Az Egyesület elnöke:
-

képviseli az Egyesületet

-

a Közgyűlés ülései között gondoskodik a határozatok végrehajtásáról

-

összehívja és vezeti a Közgyűlés üléseit

(2) Az Egyesület Elnöke vagy az általa felkért személy:
- vezeti az Egyesület könyvelését
- gondoskodik a tagdíjak és a vállalt anyagi támogatások beszedéséről
- gondoskodik a kifizetések teljesítéséről

VI.
Az Egyesület gazdálkodása
10.§ (1) Az Egyesület vagyona a tagdíjakból, a magán és jogi személyek felajánlásaiból,
támogatásaiból
képződik. A felajánlások elfogásához a Közgyűlés határozata szükséges.
(2) A tagdíj éves összegét a Közgyűlés évente határozza meg.
(3) Az Egyesület tisztségviselői feladatukat díjazás nélkül látják el, indokolt készkiadásaik
megtérítésére azonban igényt tarthatnak.
(4) A gazdálkodási feladatokat ellátására tiszteletdíjas munkatársat lehet alkalmazni. Az
alkalmazás felöl az Elnök dönt.

(5) Az Egyesület bankszámlája felett rendelkezik Dr. Berényi Károly, az Egyesület elnöke és
Dr. Kószó Péter, az Egyesület tagja együttesen jogosult.
(6) Az Egyesület vállalkozásai tevékenységet csak céljai megvalósítása érdekében,
Azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért eredmények nem osztható fel,
azt a 4.§-ban meghatározott tevékenységre kell fordítani.
VII.
Határozathozatal
11.§ (1) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a részvételre jogosult több mint fele
jelen van.
(2) Határozatképtelenség esetén a határozatképtelen közgyűlést követő 15 napon belőli
időpontra második alkalommal, Ugyanazon napirenddel ismételten összehívott Közgyűlést a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt Közgyűlés összehívása
ugyancsak meghívóval történik, mellyel együtt a határozatképtelen közgyűlés napirend
pontjait is meg kell küldeni a tagok részére.
(3)A testületi szervek határozataikat egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozzák
Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
(4) Titkos szavazás tartható, ha a döntést hozó szerv szótöbbséggel így határoz.
(5) A szavazati jog csak személyesen gyakorolható.
(6) Személyi kérdésekben a döntést hozó szerv jelölőbizottság felállítását kezdeményezheti.
(7) A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet az
Egyesület elnöke, a jegyzőkönyvvezető és egy jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá.
(8) a Közgyűlésen hozott döntéseket az érintettekkel 15 napon belül írásban közölni kell. A
közgyűlés határozatait az elnök jogosult nyilvánosságra hozni.
VII.
Záró rendelkezés
12.§ (1) Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre, melyre Csongrád
Megyei Bíróság illetékes.
(2) Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Ptk., az egyesülési jogról szóló 1989. évi
II. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok
rendekezései az irányadók.
Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az Egyesület közgyűlése 2002. április 13. napján
fogadta el.
Dr. Berényi Károly
elnök

