ALAPSZABÁLY
1. Az Egyesület neve: Somosi Környezetnevelési Központ
2. Az Egyesület nonprofit szervezet, működése közcélú, kiterjed az egész ország területére,
valamint határainkon kívülre is.
a) Az egyesületen belül működhetnek állandó munkacsoportok, melyek az egyesület
céljainak megfelelő speciális részfeladatokkal foglalkoznak.
3. Az Egyesület székhelye: 3121 Somoskőújfalu Köztársaság út 22.
4. Az Egyesület célja:
a) Somoskőújfalu környezeti nevelésének szervezésében, összehangolásában,
megvalósításában való közreműködés.
b) Somoskőújfalu környezeti (természeti, épített és kulturális) értékeinek
számontartása, ápolása, támogatása, új értékek felkutatása.
c) Helyi kutatási tevékenységek végzése és támogatása.
d) Külső szakmai kapcsolatok fenntartása, lehetséges új külső kapcsolatok felvétele,
gondozása.
e) A környezetvédelemre, környezeti nevelésre irányuló kezdeményezések
számontartása, támogatása.
f) Kapcsolatok tartása a környezetvédelem, környezeti nevelés irányító szerveivel, jogi
és természetes személyekkel.
g) Környezettudatos szemléletmód kialakítása a lakosság körében.
h) Erdei iskola működtetése.
i) Fenntartható életmódra való nevelés.
j) Ismeretterjesztés.
k) Könyvek, kiadványok, segédanyagok elkészítése, kiadása, terjesztése.
5. Az Egyesület jogi személy. Képviseletét az elnök látják el.
6. Az Egyesület tagsága:
a) Az Egyesület tagságát rendes és pártoló tagok alkotják.
b) Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan gazdálkodó szervezet, jogi vagy
magánszemély, amely (vagy aki) az Egyesület célkitűzéseivel egyetért és
megvalósításában rendszeresen részt vesz.
c) Pártoló tag lehet minden olyan a gazdálkodó szervezet, jogi vagy magánszemély,
amely (vagy aki) az Egyesület működéséhez, tevékenységéhez rendszeres szakmai
szervező és egyéb támogatást kíván adni.
7. A tagok jogai és kötelességei:
a) Az egyesület rendes tagja jogosult az egyesületi célok kialakításában,
megvalósításában részt venni, véleményt nyilvánítani, és szavazni. Ellenőrizheti a
vezetőség munkáját, ennek érdekében az Egyesület minden dokumentációjába
betekinthet. A rendes tag bármely tisztségre megválasztható.
b) A tag köteles a közgyűlés munkájában részt venni és az egyesületi célok elérését a
legjobb tudása szerint támogatni, az Egyesület alapszabályát és egyébszabályait
betartani, tevékenységéről a vezetőség által meghatározott időközönként beszámolni.
A tag köteles a közgyűlés által megállapított tagdíjat befizetni.

c) A tagsági viszony létesítése belépési nyilatkozat kitöltésével történik. Az Egyesület
vezetősége dönt a felvételről, erről, illetve annak elutasításáról – a döntés indokaira
is kiterjedően – a közgyűlést tájékoztatja. A felvételi kérelem elutasítása esetén a
jelentkező 15 napon belül a közgyűléshez fordulhat.
d) A pártoló tagok tanácskozási joggal rendelkeznek. Ellenőrizhetik az általuk nyújtott
anyagi támogatásnak a megjelölt célra történő felhasználását.
8. A tagsági viszony megszüntetése:
A tagsági viszony megszűnik a tag kilépésével, törléssel és kizárással.
a) Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki a szándékát a vezetőségnek
írásban bejelenti. A tagsági viszony azon a napon szűnik meg, amikor a vezetőség a
bejelentést kézhez vette.
A vezetőség a kilépett tagokról a következő közgyűlést tájékoztatja.
b) Törléssel szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki meghalt, aki huzamosan
önhibájából az Egyesület munkájában felszólítás ellenére sem vesz részt, vagy a
tagsági díjat 1 évig nem fizeti be, s tartozását írásos felszólítás után sem rendezi.
c) A vezetőség kizárással szünteti meg a tagsági viszonyát annak, akinek magatartása
az egyesületi cél elérését akadályozza, vagy jogszabályba ütközik, a tagok jogos
érdekeit sérti, vagy veszélyezteti. A kizárását kimondó határozat ellen 15 napon
belül a közgyűléshez lehet fordulni. A kizárás kérdésében a legközelebbi közgyűlés
dönt.
9. Az Egyesület szervezete:
Az Egyesület képviselő és ügyintéző szervei:
a)

Közgyűlés

b)

Vezetőség

c)

Ellenőrző bizottság

10. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az
Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.
a) Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:
- az Egyesület alapszabályának megállapítása és módosítása
- az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása, jogszabályba,
alapszabályba ütköző határozatainak felülvizsgálata.
- az Egyesület évi költségvetésének megállapítása,
- a Vezetőség évi beszámolójának megtárgyalása, elfogadása,
- az egyesületi tagdíj mértékének megállapítása,
- más egyesülettel, szervezettel való egyesülése,
- az Egyesület feloszlásának kimondása,
- a Vezetőség tagfelvételi kérelmet elutasító döntésének felülvizsgálata.
- a Vezetőség döntése által kizárt tag fellebbezésének elbírálása.
- döntés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal,
b)

A közgyűlést évenként össze kell hívni. Össze kell hívni akkor is, ha ezt a tagok
egyharmada az ok és a cél megjelölésével kívánja, vagy a felügyeleti szerv
indítványozza. A közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagok fele + 1 f ő jelen van.

A határozatképtelenség miatt elhalasztott, majd ismételten összehívott közgyűlés a
jelenlévők számától függetlenül határozatképes az eredetileg felvett napirendi
kérdésekben, feltéve, hogy erre a tagokat az eredeti meghívóban figyelmeztették. A
határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés ugyanazon napon és helyen egy
későbbi időpontban összehívható, ezt a tényt az eredeti meghívóban fel kell tüntetni.
A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén
az elnök szavazata dönt.
11. A vezetőség két közgyűlés között intézi az Egyesület minden olyan ügyét, amelyet az
alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
a) A vezetőség tagjai: a közgyűlés által választott elnök, titkár gazdasági felelős.
b) A vezetőség dönt a közgyűlés időpontjáról,
c) A vezetőség szükség szerint, de legalább negyedévenként egyszer ülésezik. Ezt az
Egyesület elnöke hívja össze.
d) A vezetőség határozatképes, ha legalább 2 fő jelen van. Döntéseiket egyszerű
szótöbbséggel hozzák.
e) A vezetőség üléseire tanácskozási joggal meg lehet hívni eseti, vagy állandó
jelleggel a pártoló tagokat, valamint más személyeket is.
f) A vezetőség beszámolási kötelezettséggel tartozik a közgyűlésnek.
g) A vezetőség tagjai rendszeresen és tevékenyen részt vesznek:
- a vezetőség feladatainak megvalósításában, a határozatok, tervek előkészítésében,
meghozatalában,
- a közgyűlés, a vezetőség határozatainak, valamint a felügyeleti szerv utasításainak
végrehajtásában, illetve a végrehajtás ellenőrzésében.
12. Az Ellenőrző Bizottság az Egyesület ellenőrző szerve. A közgyűlés által megválasztott
vezetőből és két tagból áll. Az EB két fővel határozatképes. Döntéseiket egyszerű
szótöbbséggel hozzák. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt.
a) Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéért a közgyűlés felelős, annak beszámolni
tartozik. Az Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja az, aki az Egyesület
Vezetőségének tagja, vagy az Egyesületben gazdasági feladatokat lát el. Az
Ellenőrző Bizottság észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja a Vezetőséget, szükség
esetén a felügyelő szervet.
b) Az Ellenőrző Bizottság feladata:
- az Egyesület pénzügyi és gazdasági tevékenységének vizsgálata,
- a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése,
- a vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése,
- az alapszabály, belső szabályzatok, a vonatkozó jogszabályok szerinti
működésének, tevékenységének, testületi határozatok végrehajtásának ellenőrzése.
13. Az Egyesület tisztségviselői:
Az Egyesület elnöke:
- képviseli az Egyesületet,
- vezeti a közgyűlést, beszámol a közgyűlésnek a vezetőség munkájáról,
- irányítja az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását.
- utalványozási jogot gyakorol a titkárral, a titkár akadályoztatása esetén a Vezetőség
bármely tagjával közösen,

- aláírja az Egyesület szerződéseit és okiratait.
Az Egyesület titkára.
- a Vezetőség határozatainak és az Egyesület céljainak megfelelően intézi az Egyesület
ügyeit két közgyűlés között,
- előkészíti a vezetőségi üléseket,
- végzi az Egyesület igazgatási, szervezési teendőit.
14. Az Egyesület gazdálkodása:
a) Az Egyesület célja megvalósítása érdekében éves költségvetés alapján gazdálkodik,
A gazdálkodás rendjére az Egyesület gazdálkodására vonatkozó jogszabályok az
irányadók.
b) Az Egyesület a gazdálkodásáról olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a
gazdálkodási tevékenysége nyomon követhető, felügyeleti és más szervek, illetve a
tagok által bármikor ellenőrizhető.
c) Az Egyesület a tagok, pártoló tagok, vagy más személyek által rendelkezésre
bocsátott anyagi eszközeivel gazdálkodik. Ezek felhasználása csak az Egyesület
céljaiban meghatározott feladatokra történhet.
Az Egyesület bevételei:
- tagdíj / évi 1.200.- Ft, két egyenlő, azaz 600-600 Ft-os részletben /
- adományok
- egyéb bevételek.
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak tagsági díjat kötelesek az
Egyesületnek fizetni, az egyesület készpénzét / vagyonát / pénzintézetnél kell tartani.
15. Megszűnés:
a) Az Egyesület megszűnik, ha
- feloszlását a közgyűlés 2 / 3 –os szótöbbséggel kimondja,
-más szervezetekkel egyesül,
-bíróság feloszlatja,
-a taglétszám tartósan / 1 éven keresztül / 10 fő alá csökken, vagy 1 évnél hosszabb
idő óta nem fejt ki működést.
b) Az Egyesület megszűnése esetén vagyona a vezetőség által megjelölt
Somoskőújfalun működő szervezet vagy intézmény kezelésébe kerüljön.
Pénzintézeti képviseletet az elnök vagy a gazdasági felelős látja el.
Ezen alapszabályt az Egyesület közgyűlése elfogadta.
Somoskőújfalu, 2008. december 06.
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