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A NYAKASKŐ EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
Elhatározva a Nyakaskő Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják
el a szervezet alapszabályát:
I.
Az egyesület adatai
1.

Az egyesület neve: Nyakaskő Egyesület

2.

Az egyesület rövidített elnevezése: Nyakaskő Egyesület

3.

Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: Nyakaskő Association

4.

Az egyesület székhelye: 2051 Biatorbágy, Vincellér utca 10.

5.

Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú
mellékletét képezi.

6.

Az egyesület honlapjának címe: www.nyakasko.hu
II.
Az egyesület célja, tevékenysége

1.

Az egyesület célja:
a. A Nyakaskő térség fejlesztése.
b. A Nyakaskő térségében élő családok életkörülményeinek javítása.

2.

Az egyesület tevékenysége:
a) Az egyesület nyomon követi a térségben zajló folyamatokat, a térségbe látogatók szokásait, a
helyben élők számának változását, a mindennapi életvitelhez szükséges adottságokat, az
óvodába/iskolába/munkába járás feltételeinek elérhetőségét.
b) Az egyesület nyomon követi Biatorbágy Város és a környező települések fejlesztési folyamatait,
ideértve a releváns országos és nemzetközi fejlesztéseket, és azokban aktívan képviseli a
Nyakaskő térség és az itt élő családok érdekeit.
c) Az egyesület projekteket szervez és valósít meg, ide értve a
- saját hatáskörben nonprofit vagy saját költségvetésből finanszírozott kezdeményezéseket,
- a Biatorbágy Város vagy tágabb térségi vonatkozásban elérhető pályázatok elkészítését,
megpályázását és kivitelezését,
- továbbá más nagyobb volumenű, több szervezetet/várost is összefogó kezdeményezéseket.

3.

Az egyesület az alapításakor kifejezetten tenni kíván a következőkért.
Konkrét célok
a) a természeti értékek védelme,
(el)ismertsége, állapotuk fenntartása és

Konkrét tevékenységek
- a turistautak mentén szeméttároló elhelyezése és
elszállítása, éves szemétszedési akciók,
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javítása.

- a turistautak és azok jelölésének fejlesztése,
- a turistautak kerékpárral való átjárhatósága
- Hild pince és más helyi látnivalók látogathatóvá
tétele, információs táblák elhelyezése

b) a térség szolgáltatásokkal való
ellátottságának javítása és a helyi
termékek kereskedelmi forgalomba
helyezésének támogatása

- helyi borok, helyi zöldség és gyümölcs, helyi kisállat,
tojás, tej és tejtermékek előállításának és forgalomba
helyezésének támogatása,
- kerti munkákhoz kapcsolódó eszközök elérhetősége és
szolgáltatások nyújtásának támogatása,

c) a térség közterületként térképen
feltüntetett útjainak és jelzett
turistaútjainak átjárhatósága

- Ezerjó utca átjárhatósága
- Napsugár utca visszaállítása a Suta utca alatti
szakaszon
- Suta utca-Csókaszőlő közötti szakasz személyautóval
járhatóvá tétele
- Madárszirt ösvény torlaszoktól mentessé tétele
- Nyakaskő-Százlépcső közötti ösvény átjárhatósága,
gaztalanítása

d) a térség és a városközpont között
biztonságos közlekedés megvalósítása
gyalogosan és kerékpárral

- gyalog és kerékpárút megvalósítása az Ürgehegyi
feljáró és Szentháromság tér között a Sóskúti út mellett,
- átjárhatóság biztosítása a Sóskúti út és a Barackvirág
u. között

e) a térség útjainak rendszeres
karbantartása és fejlesztése

- negyedévente legyenek kátyútlanítva a közterületi
utak,
- az átjárást biztosító gerincutak legyenek,
folyamatosan személyautóval járhatók (ÜrgehegyIharos között),
- folytatódjon az aszfaltozása a gerinc utaknak (négyes
dűlő)

f) a helyben lakók
óvodába/iskolába/munkába járásának
támogatása a helyi és helyközi közlekedés
fejlesztésével

- helyi buszjárat esetén legyen betétjárat az
Önkormányzati pincéig,
- a 762 járat sűrítése,
- gyalogút a Pecató megálló és Ürgehegyi feljáró közé,
- az Alsómajor buszmegálló Nyakaskő feljáróhoz
áthelyezése

g) a térség közbiztonságának javítása

- közvilágítás kiépítése a lakott területeken,
- a bejelentések kivizsgálása,
- a szabálysértések megszüntetése

h) a térség infrastrukturális adottságainak
javítása

- vízellátás biztosítása közkúttal vagy vezetékkel,
- kutak és ciszternák építésének támogatása
- szemétszállítás 500m körzeten belül megoldott legyen,
- televízió és internetszolgáltatás legyen elérhető lakott
területeken,
- játszótér és közösségi tér létrehozása
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Az egyesület tevékenységét illetően a „Nyakaskő térség” területi lehatárolása:
a) szűkebb értelemben: Ürgehegy, Öreg-hegy (az alábbi térképen piros négyzettel jelölve)
b) tágabb értelemben: Ürgehegy, Öreg-hegy, Pecató, Kutya-hegy, Szarvas-hegy (az alábbi térképen
piros és kék négyzettel jelölve)
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III.
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

1.
2.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
Az egyesület megkülönböztet Rendes tagot és Pártoló tagot. A Pártoló tag különleges jogállású tagnak
minősül (Ptk. 3:65.§ szerint), jogosultsága korlátozott a Rendes taghoz képest, így nem fizet Tagdíjat,
nem vehet részt a Közgyűlésen és az egyesület nevében nem nyilatkozhat, azt nem képviselheti. A
részletes korlátozások az Alapszabály megfelelő paragrafusaiban kiemelésre kerül, azzal, hogy ahol nem
kerül megkülönböztetésre a tagi viszony, az a szabályozás mindkét tag típusra egyaránt vonatkozik.
IV.
Tagdíj

1.

Az egyesület Rendes tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 1000,- Ft,
amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8
napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 31. napjáig kell egy összegben, az egyesület
házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.
Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő Rendes tag a tagsági jogviszonya keletkezésének
évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon
belül, ezt követően legkésőbb minden év március 31. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy
az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

2.

A Pártoló tag tagdíjat nem fizet.
V.
A tagság

1.

2.

3.

Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket
elfogadja.
Az egyesület tagjának a Nyakaskő térséggel kapcsolatos érintettségéről belépéskor nyilatkoznia kell,
valamint az ezzel kapcsolatos változást az Elnökség számára be kell jelenteni. Az érintettség típusai az
alábbiak közül kerülhetnek ki (egy vagy több), és a tag szűkebb vagy tágabb családjára vonatkozóan is
értelmezhető:
a. Lakos
b. Ingatlan tulajdonos/bérlő
c. Szolgáltató
d. Szimpatizáns
e. Egyéb: __________________________________
Az egyesület tagságát elektronikus eszközökkel is nyilvántarthatja.
VI.
A tagsági jogviszony keletkezése

1.

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik.

2.

Az egyesület megalakulását követően a Rendes tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik.
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A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított
90 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak
meghozatalát követő 30 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt
kérelmező számára (posta, e-mail, sms). A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye
nincs.
3.

Az egyesület megalakulását követően a Pátoló tagság a belépési nyilatkozat Nyakaskő Egyesülethez
való beérkezéskor keletkezik, amennyiben azt az elnökség 30 munkanapon belül nem utasítja el. A
belépési nyilatkozat elutasításáról az elnökség a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül,
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz. Elutasító határozatát annak meghozatalát követő 8
napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára (posta, email, sms). A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

4.

A belépési nyilatkozatokat előre kialakított internetes adatlap kitöltése révén, valamint e-mailben is el
lehet fogadni.
VII.
A tagsági jogviszony megszűnése

1.

A tagsági jogviszony megszűnik:
a./ A tag kilépésével.
b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
c./ A tag kizárásával.

2.

A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő
megérkezése napján szűnik meg.

3.

Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület Rendes tagjai közül azt a
tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő
magatartást tanúsít. Ezen esetben a Rendes tag automatikusan Pártoló tagi viszonyba kerül. A tagi
viszony átminősítéséről az elnökség indoklással ellátott tájékoztatást küldd az érintett tagnak. A
határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A Pártoló tagsági viszonyból való kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére
az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell
hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés
megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési
lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot
írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási
eljárás megindulásától számított 90 napon belül meghozza és 30 napon belül igazolható módon közli az
érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
VIII.
A tagok jogai

1.

Az egyesület Rendes tagja jogosult:
a./ az egyesület tevékenységében részt venni
b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
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c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni,
kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
d./ az egyesület irataiba betekintetni
e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban
meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő
részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a
közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.
A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.
2.

Az egyesület Pártoló tagja jogosult:
a./ az egyesület által szervezett nyilvános akciókban részt venni
b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
c./ a közgyűlésről értesülni és javaslatait, észrevételeit írásban eljuttatni az elnökségnek, akik ezeket a
közgyűlés tagjai számára elérhetővé teszi és lehetőség szerint napirendi pontként megvitatják.

IX.
A tagok kötelezettségei
1.

Az egyesület Rendes tagja:
a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
b./ Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait,
rendelkezéseit betartani.
d./ Köteles a lakcímét, valamint az érintettségére vonatkozó nyilatkozatát annak megváltozását követő
30 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

2.

Az egyesület Pártoló tagja:
a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
b./ Nem akadályoztathatja a Rendes tagok munkáját, nem vehet részt a Közgyűlésen.
c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait,
rendelkezéseit betartani.
d./ Köteles az érintettségére vonatkozó nyilatkozatát annak megváltozását követő 30 napon belül az
elnökséghez bejelenteni.
X.
Az egyesület szervei

1.

Az egyesület szervei:
a./ Közgyűlés
b./ Elnökség
A Közgyűlés

2.

A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve.
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A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
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 vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

4.

A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A közgyűlésen csak a Rendes tagok lehetnek
jelen. A közgyűlés nyilvánosság elől zárt.

5.

A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval hívja össze
írásban, igazolható módon (posta, e-mail). Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést
akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és
egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt
napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni,
hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá
a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra
történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes lesz, akkor is ha azt az eredeti időponttal megegyező napra hívják
össze.
A közgyűlésen a meghívóban nem szereplő témákban is hozható döntés.

6.

Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából,
ha
a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

7.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult
részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Megismételt közgyűlés
esetén a jelenlevő képviselők több mint fele jelenti a határozatképességet.

8.

A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az
aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi
pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök
személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség
esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.
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A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint
– ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét és lakóhelyét
vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – a tagot megillető szavazatok
számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
a) az egyesület nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés helyét és idejét;
c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól
tartózkodók számát.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre
megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.

10.

A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével
hozzák meg.

11.

A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés 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.

12.

A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő 30 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az
egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

13.

A közgyűlés Interneten keresztül elektronikus alkalmazások segítségével is megtartható (pl. Skype,
Hangouts), amely esetben az ülés rögzítése (pl. mp4 formában) kiválthatja a jegyzőkönyvvezetést.
Az egyesület a tevékenységét elektronikus eszközökkel is végezheti (e-mail, sms), amelyek kiválthatják
a vonatkozó dokumentációs igényeket.

Elnökség
13.

Az elnökség az egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben,
amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

14.

Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a./ a megbízás időtartamának lejártával;
b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
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A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt
megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
15.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy
köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető
tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki
közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak,
az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője
nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

16.

Az egyesület vezető tisztségviselői:
Az egyesület elnöke:
dr. Forgács Tamás (an.: Szűgyi Cecília, lakóhely: 2051 Biatorbágy, Vincellér utca 10)
Az elnökség tagjai:
Costopulos Alexandros (an.: Vidovári Petrula, lakóhely: 2051 Biatorbágy, Vincellér utca 5)
Szabados Gábor (an.: Lőcsei Gabriella, lakóhely: 2051 Biatorbágy, Csabagyöngye 5265/2)
Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

17.

Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a./ az egyesület napi ügyeinek vitele, a 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./ a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
f./ az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
g./ részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
h./ a tagság nyilvántartása;
i./ az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k./ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
l./ a tag felvételéről, átminősítéséről, eseti tagdíjról való döntés;
m./ az egyesület képviselet más szervek előtt;
n./ pályázatok előkészítése, megpályázása, szerződések aláírása, felmondása, teljesítése;
o./ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

18. Az elnökség üléseit szükség szerint tartja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja
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előtt kiküldött meghívóval hívja össze írásban, igazolható módon (posta, e-mail).
Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét,
idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.
A személyes egyeztetések dokumentálása emailben is történhet. A személyes egyeztetések
egyenértékűek lehetnek a formális üléssel. Ilyen esetben a fontosabb döntéseket az elnökség egy tagja
e-mailben megküldi a többi tagnak, akik ha nem cáfolják ezt 72 órán belül válasz e-mailben úgy a döntés
hatályossá válik.
19. Az elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha
ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag
jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
20.

Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat
meghozatalát követő 30 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület
honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

21.

Az elnökség az egyeztetéseit, üléseit Interneten keresztül elektromos alkalmazások segítségével is
megtarthatja (pl. Skype, Hangouts), amely esetben az ülés rögzítése (pl. mp4 formában) kiválthatja a
jegyzőkönyvvezetést.
Az elnökség a tevékenységét elektronikus eszközökkel is végezheti (e-mail, sms), amelyek kiválthatják
a vonatkozó dokumentációs igényeket.
XI.
Záró rendelkezések
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Biatorbágy, 2018 év. október hó 15 . napján
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A fentiekben kifejtetteket, mint a Nyakaskő Egyesület Alapszabályát egységesen elfogadjuk*:

Tag neve

Lakóhelye

Aláírás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
*

jelen dokumentum „a Tagok alapszabályt elfogadó egybehangzó akaratnyilvánítása”, egyben alapításkori Tagjegyzék

Tanú:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
Tanú:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
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(Alakuló ülés tartása esetén az alapszabályban kijelölt képviselő(k) írja alá, a képviseleti jog gyakorlásnak
módjához igazodóan önállóan vagy képviselőtársával együttesen. Ha alakuló ülés tartására nem került sor,
akkor valamennyi alapító tagnak alá kell írnia az alapszabályt, mert az egységes akaratelhatározás ebben
nyilvánul meg.
Mindkét esetben az aláírások valódiságát két tanú aláírásával vagy ügyvédi ellenjegyzéssel kell igazolni!)

