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KERTBARÁT KÖR EGYESÜLET EGER 

ALAPSZABÁLYA 
 

I. fejezet 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. § 

 

A Kertbarát Kör Egyesület Eger (továbbiakban Egyesület) Heves megye közigazgatási területén lévő kertek 

művelőinek önkéntes társulásával létrehozott civil szervezet. 

 

2. § 

 

1. Az Egyesület tagszervezete a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének. 

2. Az Egyesület folytatja az Eger és környékén több mint 40 éve fellelhető kertbarát mozgalom 

hagyományait ápoló tevékenységet. 

3. Az Egyesület jel szava: Kertészkedj! Művelődj! Barátkozz!! Védd a természetet! Élj egészségesen! 

Fogyassz magyar termékeket! Az Egyesület emblémája: 3. sz. melléklet szerinti 

 

 

3. § 

 

1. Az Egyesület neve: Kertbarát Kör Egyesület Eger 

2. Székhelye: 3300, Eger Knézich Károly. u. 8  

3. Postacíme: A mindenkori elnök lakásának címe. 

4. Pecsétje: Körben a név és Eger 

5. Web címe: www.kertbaratkoreger.5mp.eu 

6.   Jogállása: önálló jogi személy, mely közhasznú szervezetként céljaival és  

                        tevékenységével megfelel a 2011.évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek. 

                       

 

 

II. fejezet 

 

AZ EGYESÜLET JELLEGE 

 

4. § 

 

1. Az Egyesület közhasznú szervezet, mely céljainak megvalósításával a kultúrát, a  

természetvédelmet, a környezetvédelmet, az egészségmegőrzést és az  

      ismeretterjesztést szolgálja.  

2. Az Egyesület szervezete politikai pártoktól független, közvetlen politikai  

      tevékenységet nem folytat. Nem fogad el és nem nyújt anyagi támogatást politikai  

      pártok választási kampányával, pártpolitikai tevékenységével összefüggésben, a  

      választásokon nem állít országgyűlési és helyi képviselőket. 

3.  Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása  

     érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. E tevékenység végzéséhez a közgyűlés        

felhatalmazása szükséges! 
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III. fejezet 

 

AZ EGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATAI 

 

5. § 

 

1.   Az Egyesület céljai:  

      a/ tagjai által folytatott kertészkedő tevékenységgel terjessze és erősítse a 

          magyarországi kertkultúrát (1997. évi CLVI. tv. 26. § c/5), 

      b/ a kertek megművelésével járuljon hozzá a természet védelméhez (26. § c/8), 

      c/ a növényvédő szerek szakszerű felhasználásával és a biokertészkedés szakmai 

    ismereteinek alkalmazásával járuljon hozzá a környezetvédelemhez (26. § c/9), 

d/ a kertészkedéssel, mint aktív szabadidő-eltöltéssel, valamint a c/ pontban foglaltakkal  

    járuljon hozzá az egészség megőrzéséhez ( 26. § c/1). 

            e/ szakmai előadások és kertlátogatások szervezésével bővítse tagjai (és az érdeklődők) 

    szakmai ismereteit (26. § c/4).  

f/ önkéntes munkát szervez közhasznú feladatok ellátására. 

 

2.   Az Egyesület céljainak elérése érdekében a következő feladatokat végzi, illetve az 

      alábbi közhasznú feladatok végrehajtásához nyújt szakmai segítséget:  

      a/ rendszeresen szervez szakmai előadásokat, gyakorlati bemutatókat, szakmai 

          kiállításokat, kertlátogatásokat, szakmai versenyeket. (Ectv.34§(1) bek.a) pontja  

      b/ megismerteti tagjaival a legújabb kertészeti módszereket, eljárásokat és 

    növényfajtákat. 

      c/ biztosítja tagjai számára a hasznos tapasztalatok cseréjét egyrészt egymás között,  

    másrészt más kertbarát körök tagjaival való találkozók során. (Ectv.34§(1)bek.a)pontja 

d/ csoportos szakmai látogatásokat szervez tagjai számára más földrajzi tájegységek  

    kertkultúrájának és népi hagyományainak megismerésére. (Ectv.34§(1)bek.a)pontja 

e/ működési területén összefogja az érdeklődő kiskertművelőket. 

    (Ectv.34§(1) bek.a)pontja  

f/ az ifjúság körében is népszerűsíti a kertbarát mozgalmat. (Ectv.34§(1)bek.a)pontja 

g/ lehetőség és szükség szerint együttműködik a megye és Eger város civil 

    szervezeteivel: Civil Kerekasztal, Eger Civil Ünnep, Föld Napja, Szép Kert mozgalom.   

    (Ectv.34§(1) bek.a)pontja  

h/ kapcsolatot tart az illetékes állami és önkormányzati szervekkel, tevékenyen részt 

    vesz a városi önkormányzat által szervezett szakirányú rendezvényeken, valamint  

   közreműködik a város tisztábbá, szebbé, élhetőbbé tételében. (Ectv.34§(1) bek.a)pontja 

            i/ kapcsolatot tart a hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel, közösségekkel. 

            (Ectv.34§(1) bek.a)pontja  

         j/ a családok védelme és a családok jólétének erősítése a 2011 évi CCXI.tv. a családok 

            védelméről 1§-6.§ szerint. / Az Egyesület támogatja a családi önfenntartó kiskertek, 

            házi kertek elterjedését(Ectv.34§(1) bek.a)pontja 

        k/ a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az 

            egészségkárosító környezeti hatások elleni fellépés az 1997. évi CLIV. tv.  az    

            egészségügyről 144§ (1)-(2) szerint.  Az Egyesület szakmai ismeretterjesztő  

            tevékenységével, kiadott szakmai kiadványaival támogatja a családellátó kertészkedést,   

            ezáltal az egészségesebb élelmiszerek előállítását, valamint az aktív kikapcsolódásnak e  

            formáját/ ((Ectv.34§(1) bek. a)pontja 

         l/ az Egyesület fő célja a mezőgazdasági, ezen belül a kertészeti termelés rangjának és 

            megbecsülésének erősítése, a termelés feltételeinek elősegítése, a tagok érdekeinek 

            képviselete, a kertészeti vállalkozások szakmai segítése minden lehetséges formában. 

        m/ együttműködési szerződés alapján lehetőséget biztosít középiskolás diákok számára 

             az 50 óra kötelező közmunka teljesítésére. Szervezi tagjai számára közhasznú 

             tevékenységek vállalását, elősegíti teljesítését. (Ectv.34§(1) bek.a)pontja 
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          A közhasznú feladatok teljesítését a (Ectv.34§(1)bek.a)pontja írja elő. 

          Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 

          szolgáltatásból (Ectv.34§(1) bek.a) pontja, részletesen szabályozzák az alapszabály 

          III.fejezet, második bekezdés a,c,e,f,g,h,i,j,k,l,m   pontjai. 

 

 

IV. fejezet 

 

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA, A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

 

6. § 

 

1. Az Egyesület tagjai lehetnek:  

a/ azok a természetes és jogi személyek, akik az Egyesület működési területén kertet 

    művelnek, és önkéntes alapon kérik felvételüket az Egyesületbe, 

            b/ továbbá azok a természetes és jogi személyek, akik ugyan közvetlenül nem  

    kertészkednek, de elfogadják az Egyesület céljait, Alapszabályát, és tevékenységükkel segítik 

azok megvalósítását. 

c/ tiszteletbeli tag lehet az a személy, aki koránál fogva (betöltötte a 80. életévét) és tevékenységénél 

fogva (legalább 10 éves rendes tagsági viszonnyal rendelkezik) a vezetőség javaslata alapján a 

közgyűlés egyszerű szótöbbséggel elfogad.  

    A tiszteletbeli tagság megtisztelő cím. A tiszteletbeli tag is tagdíjat fizet, ezért minden jog és 

kötelezettség a rendes taggal megegyező. 

d/ Próbaidős tag: aki felvételét kéri a közhasznú egyesületbe, hat hónapos időtartamra próbaidős 

tagként szerepel a nyilvántartásban. A próbaidő letelte után dönt a vezetőség a tagfelvételről. 

Jelentkezéskor a féléves tagdíjat meg kell fizetnie. A próbaidő alatt kedvezményben nem részesül.  

 

A tagsági viszony keletkezése: 

A tagfelvétel az Egyesület vezetőségéhez benyújtott belépési nyilatkozat alapján 

történik, melyet a vezetőség a próbaidő letelte után többségi szavazattal hagy jóvá. 

 

2. A tagsági viszony megszűnése  

 

 a/ Az Egyesület tagjának tagsági viszonya megszűnik a tag halálával, a tag kilépésével     vagy 

kizárással, az egyesület megszűnésével, illetve tagdíj fizetésének határidőre (VI.fejezet 5. pontban 

szabályozott határidőig.)  történő befizetésének elmulasztásával.  

 

b/ A kilépési szándékról írásban vagy szóban kell tájékoztatni az Egyesület elnökét. 

    A tagsági jogviszony a kilépési nyilatkozat megtételének időpontjával szűnik meg,  

    melyet átvételi elismervénnyel illetve írásos visszaigazolásával erősít meg az elnök. 

 

            c/ Kizárással: közgyűlés az elnök előterjesztése alapján, minősített  

                szótöbbséggel meghozott határozattal zárhatja ki az Egyesületnek azt a tagját, 

                     - aki súlyosan vét az Alapszabály rendelkezései ellen, 

         - aki a tagtársakkal szemben összeférhetetlen magatartást tanúsít, 

                 A kizárás előterjesztése csak a vezetőség egyetértésével (vezetőségi határozat  

     alapján) történhet. 

     A kizárt tag (vagy bármely tag) az Etv. 10. § 1. bekezdése értelmében 30 napon 

     belül bíróság előtt megtámadhatja a kizárási határozatot, ha az törvénysértő módon 

     jött létre. 

 

d/ Megszűnik a tagsági viszonya annak, aki tagdíj fizetési kötelezettségének nem 

     tesz eleget a VI. Fejezet 5. pontban szabályozott határidőig. Nyomós indok esetén 

                az   elnök más határidőt is engedélyezhet.   
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TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

7. § 

 

 

1. Jogaik: 

 

a/ Az Egyesület minden rendes tagja azonos szavazati joggal rendelkezik. 

b/ Szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolja. 

c/ Részt vehet az Egyesület működésében és a közgyűlés döntéshozatalában. 

d/ Minden tagnak választási és javaslattételi joga van. 

e/ Bármilyen tisztségre bármely tag megválasztható. 

f/ A tagok részt vehetnek az Egyesület rendezvényein. 

g/ Igényt tarthatnak az Egyesület működésével kapcsolatos információkra. 

h/ Jogi személy tag a tagsági viszonyból keletkezett jogokat a törvényes képviselője  

    útján gyakorolhatja. (2013 évi V. Törvény)  

 

2. Kötelezettségeik:  

a/ Tevékenységükkel segítsék elő az Egyesület működését. Az Egyesület 

     alapszabályában foglaltakat, a kitűzött célokat figyelembe véve védjék az 

     Egyesület érdekeit, népszerűsítsék tevékenységét. 

b/ Kötelesek megfizetni a VI. fejezet 5. pontban meghatározott határidőig a közgyűlés 

    által elfogadott éves tagsági díjat, melyet a közgyűlés határoz meg a vezetőség 

    javaslata alapján. 

c/ Kötelesek az alapszabályban foglaltakat maradéktalanul betartani. 

d/ A tag köteles kertje művelése során a környezetét és a természetet védeni, valamint a   közösségi 

élet szabályait betartani 

e/ Az általa észlelt rendellenességeket, szabálytalanságokat jelezze az Egyesület 

    vezetőségének. 

f/ Kötelezettségeit a jogi személy törvényes képviselője útján köteles teljesíteni. 

   .(2013 évi V. Törvény) 

 

 

 

V. fejezet 

 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 

 

8. § 

 

Az Egyesület szervei: a közgyűlés, a vezetőség és a felügyelő bizottság. 

 

1.  A közgyűlés  

 

     a/ Az Egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyet a tagok összessége 

        alkot, és amely az Egyesületet érintő lényeges kérdésekben dönt.  

     b/ Az közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal kell  

         összehívni. 

     c/ Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével -  

         igényli, illetve, ha a Felügyelő Bizottság vagy a vezetőség szükségesnek tartja. 

     d/ A közgyűlés ülései nyilvánosak. 

     e/ A közgyűlést az elnök hívja össze. Ha a közgyűlést az elnök egyáltalán nem hívja 

         össze, akkor a Felügyelő Bizottság köteles azt összehívni!  
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     f/ A közgyűlésre minden tagot a napirend, az időpont és a hely megjelölésével kell  

         meghívni, a közgyűlés kitűzött időpontját megelőzően legalább 15 nappal. 

         A meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést is, hogy az ismételt közgyűlés 

         az eredeti napirendi pontokkal a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

     g/ A közgyűlés akkor határozatképes, ha legalább a tagság fele + egy fő jelen van. 

     h/ A közgyűlés határozatait – amennyiben erről a jelen alapszabály eltérően nem  

         rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza. 

     i/ Titkos szavazást kell elrendelni, ha az erre irányuló javaslattal a közgyűlésen 

         résztvevők több mint egyharmada egyetért. 

     j/ Ha a közgyűlés nem határozatképes, 3-15 napon belül ismételt közgyűlést kell 

        összehívni, (2016 CLXXIX.törvény 3:76 §3.pont) az emiatt megismételt közgyűlés az  

        eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.  

     k/ Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik 

               -  az elnök és a tisztségviselők megválasztása. 

               -  az Egyesület éves szakmai és gazdasági beszámolójának elfogadása,  

               -  az éves költségvetés jóváhagyása, 

               -  az alapszabály megállapítása és módosítása, 

                - a közhasznúsági jelentés elfogadása, 

               -  az éves tagdíj megállapítása, 

               -  tagkizárás, 

               -  az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása, 

               -  az Egyesület feloszlatása. 

     l/ A közgyűlésre az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a vezetőség készíti el 

         és az elnök terjeszti elő, melyet a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hagy jóvá. 

    m/ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a  

         hozzászólások és megállapítások lényegét, valamint a határozatok szószerinti 

         szövegét. A jegyzőkönyvet a tagok sorából választott két jelenlevő személy hitelesíti.   

 

 

2.  A vezetőség                                                                                                                                                                                

 

     a/ A vezetőség a két közgyűlés közötti általános hatáskörű végrehajtó és ügyintéző  

        szerve az Egyesületnek, ügyrendjét és munkamegosztását maga határozza meg. 

     b/ A vezetőség öt tagból áll: elnök, titkár és három vezetőségi tag, melyet a Közgyűlés  

        4 évre választ. 

     c/ Ha a vezetőségi tagság bármely okból megszűnik, annak pótlásáról a Jelőlő Bizottság  

        javaslata alapján a közgyűlés határoz. 

     d/ A vezetőség dönt minden olyan kérdésben, ami nem tartozik a közgyűlés kizárólagos 

        hatáskörébe. 

     e/ Hatásköre, feladatai: 

 

- Dönt a tagok felvétele, kilépési kérelme ügyében. Vezeti a tagnyilvántartást. 

- A közgyűlések közötti időszakban intézi, szervezi az Egyesület ügyeit és  

   tevékenységét, végrehajtja a közgyűlés határozatait és a saját hatáskörében 

   hozott határozatokat. 

- Biztosítja az Egyesület működésének rendjét és a szolgáltatások igénybevételének módját. (a 

működési szabályzat szerint) 

- Előkészíti az Egyesület éves költségvetését, az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést. 

- Javaslatot tesz az Egyesület éves programjára és pénzügyi tervére. 

- Továbbá feladata a kapcsolattartás más civil szervezetekkel, fórumokkal és az 

önkormányzattal. 

-  

  f/ A vezetőség üléseit szükség szerint – de évente legalább négy alkalommal – tartja. Az  

     üléseken jegyzőkönyv készül, amelyet minden jelenlévő tag aláír. 
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  g/ A vezetőségi ülést az elnök hívja össze, melyről minden tagot, és a felügyelő  

      bizottság elnökét a napirend, a hely és az idő közlésével értesít. A meghívók elküldése  

      és az ülés napja között legalább öt munkanapnak kell eltelni. Ez alól csak a rendkívüli 

         helyzet megoldása mentesít. 

  h/ Bármely, a vezetőség döntésében érdekelt személyt, szervet az ülésre lehetőség  

     szerint külön is meg kell hívni.    

   i/ A vezetőség akkor határozatképes, ha legalább három fő jelen van. 

   j/ Határozatképtelenség esetén egy héten belül változatlan napirenddel újra össze kell  

       hívni.   

   k/ A vezetőség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.   

   l/ Személyi ügyekben hozott döntések esetén az érintettet írásban értesíti, és biztosítja 

      számára a szükséges dokumentumok megtekintését.    

 

Az elnök jogai és kötelességei:  

- Az Egyesület törvényes képviselője, aki önállóan képviseli az egyesületet mind  

         a személyek, mind a hatóságok előtt. 

- Irányítja, koordinálja a vezetőség munkáját, biztosítja az Egyesület törvényes működéséhez 

szükséges feltételeket. 

- A közgyűlést bármikor összehívhatja, a kezelőket a tagság pénzéről elszámoltatja, a kiadások 

számláit ellenőrzi, az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat ellenőrzi, 

nyilvántartásukat biztosítja. 

- A tagság észrevételeit mindenkor figyelembe véve a közgyűlési határozatoknak megfelelő 

intézkedések végrehajtásáról gondoskodik.  

-    Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az elnök, második személyként a titkár vagy 

a gazdasági feladatokat ellátó vezetőségi tag együttes aláírása szükséges. 

-    Utalványozói és munkáltatói jogokat gyakorol. 

-    Az Egyesület nevében „Kitüntetés”, „Emléklap”, „Dicsérő oklevél” átadására  

      jogosult, melyet a vezetőséggel előzetesen egyeztet. 

-    Gondoskodik a gazdálkodás kettős könyvitelének vezetéséről. 

 

A titkár jogai és kötelességei:  

      -    Az elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt,  

   azonban az elnök 3 hónapot meghaladó akadályoztatása esetén a teljes körű  

   helyettesítéshez a közgyűlés jóváhagyása szükséges. 

- Megszervezi az Egyesület belső ügyvitelét. Gondoskodik a közgyűlés és a vezetőségi ülések 

jegyzőkönyveinek vezetéséről. 

- A határozatokat - a jegyzőkönyv alapján - köteles haladéktalanul bejegyezni a Határozatok 

Könyvébe. 

- Gondoskodik az összejövetelek objektív feltételeiről. 

 

A közgyűlés és a vezetőség működésével kapcsolatos közös szabályok 

  

 A közgyűlés helyszíne az Egyesület Székhelye: 3300, Eger Knézich Károly. u. 8. 

      Ha a székhelyen a közgyűlés nem tartható meg, a meghívóban kell értesíteni a tagságot 

      az új helyszínről 

     A közgyűlés levezető elnöke az Egyesület mindenkori titkára. (vagy az erre kijelölt és a  

      jelenlévők által megszavazott személy) A levezető elnök köteles megállapítani a 

      határozatképességet. (a nyilvántartott tagság 50%-a +1 fő)  

      A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezető, és két fő hitelesítő személyére a 

jelenlevő tagok közül. A tagok más tagtársaik közül is javasolhatnak személyeket jegyzőkönyvvezetőnek, 

vagy hitelesítőknek. 

Megválasztásuk nyilt szavazással történik. 
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Amennyiben a közgyűlésen titkos szavazást rendelnek el, 3 tagú szavazat-számláló bizottságot kell választani. 

Tagjaira a levezető elnök tesz javaslatot a jelenlevő tagok közül. A bizottságba tagot bármely jelenlévő tag 

javasolhat a jelenlévők közül. 

Megválasztásuk nyilt szavazással történik. 

 

Ptk.3:19.§( kizáró okok) 

(2) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület 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 vagy alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. / Ptk 3:71.§(1)bek.e pontja/ 

 

 A közgyűlések és a vezetőségi ülések nyilvánosak, azonban a levezető elnök   

             figyelemmel a megtárgyalandó napirendre -  kivételes esetben indítványozhatja a 

 nyilvánosság kizárásával való megtartást. A nyilvánosságot a levezető elnök ismételt 

 és súlyos rendzavarás esetén kizárhatja. 

       -   Az Egyesületnél Határozatok Könyvét kell vezetni, amelyben elkülönítetten a   

                     közgyűlési és a vezetőségi határozatokat sorszámmal ellátva kell feltüntetni oly  

                     módon, hogy a döntések tartalma, időpontja, hatálya, valamint a döntést 

                     támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is) megállapítható 

                     legyen. A Határozatok Könyvét a titkár vezeti. 

Ptk 3:76. § [Határozathozatal] 

(1) Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes  

     szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

(2) Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési  

     döntéshez a szavazati joggal rendelkező jelenlevő tagok háromnegyedes szótöbbséggel 

     hozott határozata szükséges. 

- A közgyűlés és a vezetőség döntéseit, beszámolóit bárki által megtekinthető honlapján közli, 

illetve hozza azokat nyilvánosságra. Ha a döntés jellege indokolja, akkor az érintettekkel 15 

napon belül írásban is közölni kell azt.Ptk3:71§(1)bek.d pontja. 

- A közhasznú szervezetként működő Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba 

az érdekeltség igazolásával bárki betekinthet, és azokról saját költségén másolatot készíthet. Az 

iratokba való betekintés megtagadható, ha a betekintés az Egyesület szolgáltatásait 

igénybevevők személyi adatainak nyilvánosságra hozatalára irányul, illetve személyiségi jogok 

sérelmével jár. 

- Az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megtekintését az Egyesület a székhelyén 

biztosítja. 

 

- Az Egyesület működéséről és szolgáltatásai igénybevételi módjáról, valamennyi döntéséről, az 

éves közhasznúsági jelentésről és egyéb lényeges információkról a honlapján történő 

megjelentetéssel, vagy a helyi sajtó útján való közléssel valósítja meg a nyilvánosságot. A 

hirdetménynek a jogszabályokban meghatározott ideig bárki számára hozzáférhetőnek kell 

lennie. 

 

  3.  A felügyelő Bizottság 

 

 a/ A felügyelő Bizottság 3 főből, elnökből és két tagból áll, melyet a Közgyűlés választ meg 4 éves 

időtartamra. Elnökét saját tagjai közül választja. 

b/ Ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a  

    tisztségviselőktől jelentést kérhet, valamint betekinthet a működés során keletkezett 

    bármilyen dokumentumba, az Egyesület könyveibe, irataiba, azokat megvizsgálhatja. 
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c/ A vezetőség ülésein tanácskozási joggal vehet részt. 

d/ A felügyelő bizottság köteles a vezetőséget tájékoztatni és annak összehívását    kezdeményezni, 

ha tudomást szerez arról, hogy: 

- az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként 

súlyosan sértő eset (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 

elhárítása, illetve enyhítése a vezetőség vagy a közgyűlés döntését teszi szükségessé, 

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

e/ Beszámolási kötelezettsége kizárólag a közgyűlés felé van, megállapításairól a közgyűlést 

tájékoztatja, míg két ülés között az egyesület elnökét a szükséges intézkedések megtételére 

felkéri. 

f/ Ha a tagság írásbeli kifogást terjeszt elő az Egyesület vezetőségével kapcsolatban, köteles azt 

kivizsgálni és a vizsgálat eredményét a tagsággal ismertetni! 

    (Ptk.3:71(1)bek.b pont: összeférhetetlenség  

(2) (Ptk.3::26§) A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 

     cselekvőképességét a    tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem 

     lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó  

     kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület vezető 

     tisztségviselője. 

(3) A felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek 

     részt venni. A felügyelő bizottság tagjai az Egyesület ügyvezetésétől függetlenek,  

     tevékenységük során nem utasíthatóak. 

(4) Az első felügyelő bizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a 

     döntéshozó szerv (a közgyűlés) választja a felügyelő bizottsági tagokat.  

      A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 

(5) A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 

     megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelő bizottsági 

     tag lemondó nyilatkozatát az Egyesület elnökének írásban kell benyújtani. A lemondó 

felügyelő bizottsági tagnak a közgyűlésen lehetőséget kell biztosítani döntésének megindoklására. 

 

5. Bizottságok, tagozatok: 

 A közgyűlés meghatározott feladatok ellátására bizottságokat, tagozatokat hozhat létre, melyek 

elnökét a közgyűlés választja meg. Tevékenységükről kötelesek a közgyűlésnek beszámolni, 

valamint az Egyesület elnökét folyamatosan tájékoztatni. 

 

6. A tisztségviselőkre vonatkozó általános szabályok  

a/ A közgyűlés a tisztségviselőket négy évi időtartamra választja. A tisztségviselő 

    illetve annak jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, 

    ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

b/ Nem lehet tisztségviselő, aki nem tagja az Egyesületnek, és akinek  

    az Egyesületben hozzátartozója vagy élettársa tisztségviselő. 

    Ptk3:71§(1)bek.b pontja :(összeférhetetlenség) 

     Ptk.3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok] 

     (1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

           tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

     (2) 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. 

     (3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

     (4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

           szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

           következmények alól nem mentesült. 
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     (5) 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. 

     (6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 

           tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

      c/ A tisztségviselő megbízatása megszűnik: a megbízás időtartamának lejártával, a 

           tisztségviselő tagsági viszonyának bármely okból történő megszűnésével,  

           egyoldalú lemondással a tisztségviselő részéről, ami külön elfogadást nem  

           igényel, valamint a fentebb leírt kizáró okok bármelyikének bekövetkeztével.  

      d/ 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 

- a 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 az Egyesület által 

tagjainak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás.) 

      e/ A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú 

           szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél 

           töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető 

           tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem  

          egyenlítette ki.   

 

 

 

VI. fejezet 

 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

 

9.§ 

 

1. Az Egyesület vagyonát pénz és egyéb eszközök, ingó vagy, ingatlan vagyontárgyak képezik, 

amelyek a gazdálkodás eredményeként vagy más módon keletkeztek. Az Egyesület minden 

vagyona az Egyesület céljait és működését szolgálja. 

2. Az Egyesület feladatainak ellátásához szükséges anyagi eszközök forrásai:  

        -  tagok által befizetett tagdíj, 

       -  versenyekre kapott összegek, 

        -  pályázatokon nyert összegek, 

 -  a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése  

    szerint   kiutalt összege 

 -  költségvetési támogatás 

      -  gazdasági-vállalkozási tevékenységből /szolgáltatás nyújtásából/ 

         származó bevétel 

                    -  más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány 

 Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.  

 Az éves gazdálkodási tervben jóváhagyott keret rendeltetésszerű felhasználásáért 

 -  pénzügyi előírások betartása mellett -  valamint az Egyesület eszközeinek,  

 vagyontárgyainak kezeléséért a mindenkori elnök a felelős. 

 

27. § (1) Az Egyesület az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a 

gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) 

elkülönítetten kell nyilvántartani. 
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         (2) Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell 

alkalmazni, azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet. 

29. § (1) Az Egyesület könyvvezetése - a beszámolási kötelezettség függvényében - az egyszeres 

vagy a kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történhet. 

          (2) Az Egyesület szervezet beszámolója tartalmazza: 

                a) a mérleget (egyszerűsített mérleget), 

                b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést), 

                c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet. 

          (3) Az Egyesület köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is  

                készíteni. 

3. A gazdálkodás során elért eredményeket az Egyesület nem oszthatja fel, csak az  

      Alapszabályban foglalt tevékenységre fordíthatja. 

4. Az Egyesület megszűnése esetén pénzügyi eszközeit és vagyonát a közgyűlés által  

      meghatározott célokra fordítja. 

5.   Az Egyesületi tagok tagdíjat kötelesek fizetni. (Ptk.3:5.§e pont) 

      A tagdíj évi 3 000 Ft, azaz háromezer forint. Módosításáról a közgyűlés határoz. 

      Fizetési határidő: tárgyév február 28.-ig 

 

VII. fejezet 

.. 

ÉRDEKKÉPVISELET 

 

Az Egyesület érdekvédelmi és érdekképviseleti igényeinek eredményesebb érvényesítése érdekében, 

országos vagy megyei (régió), városi szervezetekhez tagként beléphet. 

  

 

                                                                    VIII. fejezet 

 

                                                                     ZÁRADÉK 

 

1.  Az Egyesület KÖZHASZNÚ SZERVEZETTÉ minősítését közművelődési szakmai folyóiratban 

     teszi közzé. 

     A szervezet tevékenységével kapcsolatos információk megtalálhatók a  

     www.kertbaratkoreger.5mp.eu honlapon. 

 

2.  A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a 2011 évi 

     CLXXV. Törvény mellett a civilszervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 

     eljárási szabályokról szóló 2011 évi CLXXXI Törvény rendelkezéseiben foglaltakat kell  

     alkalmazni. 

 

Az Egyesület egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapszabályát a 2018.03.19.én megtartott közgyűlés 

megtárgyalta, azt háromnegyedes szótöbbséggel jóváhagyta, és elfogadta. 

 

 

 

Kelt: Eger, 2018. március.19. 

 

 

 

 

        Zerényi Endre 

             Elnök 

 




