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E§yesület Alapszabálya
Az ''Zöld Bakancs" Természet/ede m]

klub alakuló közgyűiésén

és

a;pszabályát a kóVetkezőkben ái]apí§a meg:
ALTALANOS RENDELKEZESEK

Az Egye§ület neve: "zöld Bakancs" Term6zetválelmi és Természe§áó Ktub
székhetye; 8272 Óbudavál, Fő

Alakulásának idöpontja;

U. 16, Vllmos-ház

2002. januá110.

Az Egyesület pecséüe! Köralakú,

középen

a

Bakancs" TerméSzetvéde\mi és Természetjáíó K\ub

Klub címere, körben felirat: zöld

Az Egye§ület címere| Egy zöld bakancson éneklö foltos tücsökmadár

(Locustella
Lanceolata) mellett egy kárpáti harangvirág (campanula carpatica) illewe egy dárdás
vesepáfrány (Polystichum lonchitis) látható.
Felirat: körvonalban fent: Zöld Bakancs Természewédelmi és Természetjáró Klub
alUl: Alapítva: 2002, Óbudavár,

Vilnos-ház

Az Egye§ület képviselójel az Egyesület Elnöke
MŰkiides€

kiterjed lv]agyarország egész teíületére.

Kiadásait tagdíjákból, Valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.
AZ EGYESÜLEÍ CÉrlA

z,

2.1.AZ Egyesület önkormányzati elven működÖ szakmai él.dekvédelmi és
érdekképviseleti tórsadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy,

2.2. Az Egyesület célja: szervezett keretek kózött sportszerü, testi és leIki felüdülést
nyújtó kiránduléso& teljesítményturák szervezése.
2.3. A tagok naprakész 6jékoztaÉsa,rendszeres turáási, természe§árésí lehetőségek
biztositása.

2,4. A természetjáráshoz kapcsolódó sportköröl9 Egyesülete& szervezetelí oktatiási
intéZmények műkódésének segítése, együt§nüködés közös céIok megvalósltása
érdekében, folyamatos kapcsolattaűs mellett/ önállóságuk tiszteletben tarÉséval.
szervezeü formában kiréndulások szervezése,
természetiárás

2.5. Az Egvesület műkódési terüleén élő lakossáq sámára

diák-

és szabadidősport,

népszerűsítese.
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2.6.Azfgyesület/ éltudatos, szervezett keretek közöti tevékenységet folybtl melynek
cel]a obudavár és _köa/euen környezetében éló ill. élettelen értékeinekfeltárása,
fenntartiása, megöEése.

2.7.Az Egyesület oktatási, nevelési feladatként igyekzik a környező faunát és flórót
megismertetni/ óvni,
elótérbe he|yezve
a közveden teímészetbenvégzett
me9ismerést, Védelmet.

-

-

2.8. Az Egyesület szoros együttmúködésíe trirekzik a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkkal
illetve egyéb termeszewédelmi inézményekkel, szervezetekkel.

2.9. Az Elyesűlet tevékenysége részekéntfelvállalja természetvédelmi okbtást, ill. a
teímészet megismerésére, szereteére, tiszleletere nevelest - alkalmi olGtási
formában i!l. természetvédelmi üáborok szervezése útján -

.

2.10, Az Egyesület természetvédelemröl ill, természeüárásról kiadvónyokat késáthet, iil.

píopaganda tevékenységet folytathat.

EGYEsiiLEE TAGSÁG tGLEíl@EsE, MEGszú ÉsE
3.

3.1., AZ Egy_esület tagja minden olyan természetes személy, aki az alap§zabály
rendelkezéseit magára nézve kötelezönek elfogadja, az aiápszauályt atií5a éi

kötdezetEég€t

közreműködésie

.

vállal

az

egyesületí célok úegirátositilsa

és a tagdú megfizetésére.

Egyesület pártoló taqia lehet az
+
aki adományaival segíti az Egyesület
3:?.

Venni.

'

érdeóen

ttirténő

a magyar és külfóldi magán- Vagy jogi személy,
munkáját, de abban táóként nlni (lvan resii
4.

Az egyesületi ta9sá9 megszűnik a tag halálával, kilépesével vagy kíáíással.
5.

A kilépéstírásban kell közölni

az Egyesül€t

valamellk tisztségviselőjével.
6.

A

közgyülés titkos, minősített szóttibbséggel meghomü haüáíozattal kizárhatja
Egyesületnek aa a taqiáL aki az alapszabál}iendelkézései ellen súlyosan vét.
A TAGoKJoGAI ÉsKöTEt_zErrsÉcrr
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7.

AZ Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezi& es részt vehet az
Egyesület műkajdésétérintő mind€n kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés
dóntéshozat9lóban. A szavazati jogát minden tag szeméiyúengyakoroúatja.
ísztségviselőül biármelyik tag megválasaható.
8.

Az Egyesület tagja kóteles a közgyűlé§i határozatbl meghatározott mértekű tagdíjat
megfizetni, továbbá kö€Ies éVékenyen közreműködni az egyesületi ;élok
m€gvalósítÉsa érdekében: a közgyúlés által meghaüározott koniiét programok
végrehajtiisa érdekében.

AZ EGYE§ILEÍ SZERVEIi KÓZGYÚLÉS ÉSTISZÍSÉGVISELÓK
9.

9.1. Az Egyesület legföbb szerve a közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely
az Egyesületet érintö minden kérdésben dönthei. A kózgyűlést az elnokseg hívla tissá.
A.kózgyűlésre minden tagot a napiíend közlésével kell meghívni ú9y, hog! a Óeghívók

elkúldéseés a közgyűlés napja közöB

legalább tizenöt nap idókoznei kell lennie.
Evente €|yszeF réndes közgyúlést kell tartani,
rendkíVüli közgyűlést kell tartrni, ha a
tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselók bármelyike
azt szűkségesnek taüa.

é

A Közgy.úlés határozatképes, ha a tagok 50 o/o + 1 ftJ fele jelen van. Ha a közgyülés
nem volt hatilrozatképes/ az emiaü megismételt közgyűléi az eredeti napirendben
szerep]ő_ ügyekben a jel€nléVők számáól függetlenül határozatképes. A mégismélelt
közgt/űlést
eredeti - hahározatképtelenség miatt elmaíadt - kbzgyűlés idópon§át
_az
követően
napon belüli időpontra kell összehíVni/ amely iőpont az Ó;edeti közgyúílés
.15
meghíVójában is megjelölhető.

9.2. A Közgyűlé§ - eltérö rendelkezés hiányában - határozatait egy§zerú szótöbbséggel,
nyílt szavaással hozza, szavözatÉgyenlöseg eseten a hatarozfr javaslat elveieúek
tekintendő. A közgyüles a tisztségviselőket (vezetíkd) ülkas szavazással vá'asája
me9.

Kiárólag a közgryűlés ha6skörébe brtozik a tisztségviselől9 ügyintéző es képviselő
sz€rvek megválasaiisa es éves besámolójának elfogadása, az alapszabály
jóváhagyása és módosítása, az évi költséwetés megállapilHsa és az Eqyesület mái
Egyesü]eüel Való egyesülésénelíílleó|eg feloszlásának a kimondósa. Az'alapszabály
módosílásához, tag kizárásához és az Egy€sület feloszlásának (egyesülés, melszünés)
kimondásához a tagok össze§sege kétharmadának szavazata (minősített iöbbségi
szükséges.
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10.1. Az Egyesület képviselö szervei:

Az Egyesület képviseletéta Közgry/űlés álbl válasziott 3 föböl álIó Elnökség lá§a el, Az
Elnöks€ taqiai az ugyancsak közgyűles által megválasztott elnök űgyvezető elnök és
titlér.
A közgyüIés mind az Elnökség tagjait/ mind a tisztségüselőket 5 évre Válasája.
Két közgyűles közötti időben az Elnökség dónt minden olyan kérdésb€n, amely nem
tartozik kiáólag a közgyúlés hatásköréb€n. Dönteseiről, intézkedáseiröl a köVetkező
közgyűlésen az Elnökég köteles beszámolni.

fu Elnőkség jogosult az Egyesűletet lerhelö kötelezetEégek (9erzödések) es íllető
jogok vállalá§áról - a közgyűlés ill. tagok felé besziámolási és tájékoztaési kötelezettség
melleE - dönteni.
Az Elnökség minimum három b9

je|enléte eseten határozatképes. Áz Elnökség
szükeghez képest - de legalább éVente egyszer - tart ülést/ melyet az Elnök hív össze.
Az Elnőkseg üléséreminden bgot a napirend közlésével kell meghíVni úgy, hogy a
meghíyók elküldése és a ülés napja közöü legalóbb 8 nap idököznek kell lennie.
&ármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülé§re lehetőség
szerint külön is meg kell hívni,

Az Elnökség ügyrendjét maga hatiirozza meg. Döntéseit egyszerü szjtt bb§éggel/ nyílt
szavazással hoza, kivéve azokat az eseteke! ahol jogszabály minősített többséget ír

elö s?avazategyenlóség esetén az

Elnök szavazata dönt.

10.2. Az Elnökjogai és kötelességei:

- a KözgyűIést bármikor összehíVhaüa
- a ta9sá9 pénzéröl a titkárt elszámolta§a
- a kiadások sámláit ellenörzi

- megbíólevéI kiadása pénzügyek intézéséhez
- harmadik személyekkel való szezödések megkötése
-a b9sá9 érszrevételeit mindenkor figyelembe kell venni,
hatámzatainak megfelelöen kell az intézkedéseket megtennie

a

Közgyűlés

-a

tagságtól, illetve harmadik személyektöl bármely címen befolyt összeg
kezelésétilletve felhasználását ellenöriznie kell,

- az

EgyesüIet tevékenysége során keletkezett dokumentációk e|lenöízése.

10.3. Az ügyvezetö elnökjogai és kötelessfuei:

-

az elnök akadályozbtiása eseien teljes hatáskörben

- az elnök három hónapot m€haladó
haüáskörű

helyettesÍtheti az elnököt,

akadályoztatása esetén azonban a teljes
helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges.
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10.4. A

titkár jogai és kötelességei;
Egyesij]et péná)ományának keze)ése,

-

az

-

a

-

a pénztárkónyv vezetése,

sámlák kezelése és nyilvénbrtiása,

mindennemű Visszaélesi lehetöség gyanúja eseén az elnök értesítese,

- a számlák hitelességének ellenórzése.
11.

Mind a közgyúlést mind az Elnökség minden lényeges döntásét jegyzókönyvben rögzíti.
A jegi},zők nyvet aláírja az Elnöksé] jelenléVő minden tagja, közgyűlés esetén további
erre k]elölt ket tag.

A

a

közgyűlés levezető elnök
közgyűles által hozott határozatokat köteles
haladéktalanul bejegyezni a hatérozatok könyvébe, a bejegyzést a jegry-ókönyvet
hitelesítő egyik tag hitelesíli. A haLározat csak ezt köve6en válik érvényeisé.

Az Elnök köteles mind a

közgyülés, mind
nyilvántaű§ít naprakészen Vezetni.

F€RENC

az

Elnökség által hozott döntések

L2.
Az Egyesület iratait bevételi é kiadási bizon9atait a titkár kezeli.
Az_Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kivülálló személyt pénzuirosi teendők
ellátásával megbízri. A pénztiáros részéredíjazás állapíthato meg.'
AZ EGYÉ§ILEI KÉPVISELETE
13.

Az Egyesület képviseleéreaz elnök, vagy az ügyvezető elnök és ütkár j€osultak

olymódon, hogy az Egyesületre kötelezetbégeket létesí6jogviszonyt hérmajúk közül
ketten közösen lehetnek. A képviselók rendelkeznek az Egyásúlet sáintaja retétt is.

Az EGYE§,LET vAGYoí{& GAzDÁLKoDÁsA

í4.
14.1. A tagok álbl befizeteB tagdúal9 Valamint minden, a közös cé|t szolgá|ó befizetés
az Egyesület Vagyonét képezi. Az Egyesület Vagyona oszthatauan. Az Egyésületi ta9sá9

bármilyen módon történö megszúnése eseÉn a tagot
semmilyen térítésnem illeti meg.

az

egyesuiót vagyonábó]

6

Az Egyesület a tagok által befizetett bgdíjakbol a tagok önkéni vállalt egyéb
juttatiásaiból, illetöleg a külsö támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az
Egyesület, gazdólkodása sorón nyereségre nem törekszik.
A tagsági dúakat az Egyesűlet elsősorban - fenntaűsil- ügyviteli kölbégek, Valamint az
Egyesületet terhelö járadékok és adók megfizetésére hasmálja fel.

14.2. Az egyesület éVes kólbégvetes alapján gazdálkodik, Az egyesület tartoásaiért

saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdlbefizeésük méftékéig.

megszünése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyülés
rendelkelk. Ha a Vagyon hovafordíEásáról ezek nem rendelkeznelq továbbá ha az

Az egyesület

egy€sület feloszlatással szúnik meg vagy a felügyeló szerv ennek megszűnését állapí§a
meg, vagyona a hitelezők kielé9í6seutiin állami üjlajdonba kerül, és azt közérdekű
céka kellfoídítani.
14.3. Az Egyesület múködéséíőla külön jogszabályok elóírásai szerinti üzleti könyveket

kell vezetni es azokat az úzletéVvégénle kell zárni. Az üzletev Végévela képviselő,
akadólyozhtiisa eseten az elnök helyettes önállóan az egyesület gazdálkodásáról a
közgyűlés szímára mérleget, a gazdálkodás eredményéíőlvagyonkimutatiást készít.
14.4. Az Egyesület céljának megvalosítása érdekében üámogatókat keres, az elfogadott
tiámogatást a lehetö leghatékonyabban és legröVidebb idón b€lül az elérni kíVánt cél
támogatisára, elösegítesére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok
üímogaüísára fordíüa, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a réndezvénycéljában
meghatározot!körben használja fel.
VEGYE§ RENDErxEzÉsEK
15,

Az Egyesúlet bírosági nyilvántartásba vétellel jön léBe.
16.

Az egyesiilet polítikai tevékenységet nem folytát, politikai pártoktól függeüen, azoktól
támogatást nem fogad el. és piártokat a maga részéröl semmilyen formában nem
tiámogal továbbá orsággyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem tiámogatot a
VálaszÉsokon, és a továbbiakban sem fog.

17,

A jelen okiratban nem szabáíyozott kérdésekeegyrészt az egyesülésekről szóló 1989.
évi II. tv, rendelkezés€i, másrészt a klsőbb meghozandó közgyűlesi haüírozatok az
irónyadók.
Ezt az alapszabályt az Egyesület 2001. decemb€r
fogadta el.

10. napján összehíVott közgyülésen

7

KeE, Óbudavár,

2002, januór 10,

t*lr,^?
Imre -

Bősz

Egyesület Elnöke
A fenti és üloldalakon írt alapszabiályt

készítetlemés ellenjegyzem:

