ALAPI POLGÁRİR
EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1, Az egyesület neve:

Alapi Polgárır Egyesület

Rövidített neve:

APE

Székhelye, levelezési címe:

Mőködési területe:

Polgármesteri Hivatal
7011, Alap Dózsa Gy. u. 31.
Alap község területe.

2, az Egyesület az 1989. évi II. tv. szerint mőködı önkéntes elhatározással
alapított társadalmi szervezet, jogi személy, amely Alap Községben a létrehozók
akaratából a közbiztonsági munkát kívánja elısegíteni.
3, Az Egyesület célja:
A község közbiztonságának javítása, az élet – és vagyonbiztonság magas szintő
megteremtésének elısegítése.
Az egyesület nem támogat politikai pártokat és parlamenti képviselıket, illetve
képviselı-jelölteket, politikai tevékenységet nem folytat.
Az Egyesület a célok megvalósítás érdekében:
- figyelı és járırszolgálatot szervez, és segíti a rendıri szervek
bőnmegelızı és felderítı munkáját,
- a vagyonvédelmi tevékenységet elısegíti,
- ismeretterjesztı, propaganda – tevékenységet folytat a lakosság körében,
- célja megvalósítása érdekében kapcsolatot tart, egyezetett és
együttmőködik a lakossággal, az önkormányzat képviselı-testületével,a
polgármesteri hivatallal, valamint a rendırséggel.
4, Az Egyesület szervezeti és mőködési alapelvei:
4.1 Önkéntesség; mely magában foglalja a belépés, a kilépés és az
Egyesületben végzett tevékenység szabad elhatározását.

4.2 Demokrácia; melynek értelmében az Egyesület minden döntésének és
cselekvésének forrása a tagság akarata.
4.3 Nyilvánosság; amely szerint az Egyesület tagjainak és mások joga, hogy az
Egyesület tevékenységérıl tájékozódjanak, azt megismerjék.

A TAGSÁGI VISZONYOK KELETKEZÉSE, MEGSZÜNÉSE, A
TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5, Az Egyesület tagjai lehet az önkéntesség elve alapján, aki büntetlen elıélető,
az Egyesület alapszabályát elfogadja, és a tagdíjfizetési kötelezettségnek eleget
tesz.
6, A tagfelvételi kérelmet az Egyesület Elnökségéhez kell írásban benyújtani,a
felvételrıl az Elnökség a kérelem kézhezvételtıl számított 30 napon belül
határoz. A 14 év alatti személy tagfelvételei kérelméhez a törvényes képviselıje
hozzájárulása szükséges. A tagsági viszony a kedvezı elbírálás napján
keletkezik. Az Elnökség elutasító döntése ellen a közgyőlés elıtt jogorvoslatnak
van helye. A közgyőlés a tagok kétharmadának szavazatával jogosult az
elnökségi döntés megváltoztatására.
7. A tagsági viszony megszőnik:
-

a tag kilépésével,
a tag kizárásával,
a tag halálával,
ha a tagsági jogviszony fenntartása jogszabályba, vagy az alapszabályba
ütközik.
- Ha a tag a tagdíjat felszólítás ellenére hat egymást követı hónapon
keresztül nem fizeti meg.
7.1 A kilépés a kilépni szándékozó tagnak az Egyesület Elnökéhez benyújtott
írásos nyilatkozatával történik.
7.2 Az Egyesületi tagot kizárni elnökségi – tisztségviselı esetén közgyőlési –
határozattal, csak fegyelmi eljárásban hozott döntés alapján lehet. A kizárással
szembeni jogorvoslatra a fegyelmi eljárás szabályai az irányadók.
8. Az Egyesület tagjainak jogai:

- részt vehet az Egyesület munkájában,
- választhat és választható – kiskorú kivételével – bármely egyesületi
tisztségre. Kiskorú tag csak az életkorának megfelelı tisztségre
választható. Nem magyar állampolgár nem választható az Egyesület
ügyintézı és képviseleti szerveibe,
- betekinthet az Egyesület irataiban, a mőködéssel kapcsolatban a tisztség
viselıktıl tájékoztatást kérhet, véleményét mind szóban, mind írásban
kifejtheti, az Egyesületen belül szabad kezdeményezéssel élhet, másokhoz
csatlakozhat,
- az Egyesület szolgáltatásait igénybe veheti,
9. Az Egyesület tagjainak kötelezettségei:
- a tag köteles betartani az Egyesület alapszabályát és a Közgyőlés határozatait,
- a tag köteles önként vállalt feladatainak a legjobb tudása szerint eleget tenni,
- a tag köteles legalább 100,- Ft/hó tagdíjat fizetni, amely a tárgyhó 15. napjáig
esedékes. A tag a tagdíjat elıre, több hónapra, egy összegben is megfizetheti.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSE
10. Az Egyesület szervei és tisztségviselıi:
- Közgyőlés,
- Jelölıbizottság,
- Elnökség,
- Elnök,
- Alelnök
- Titkár,
- Pénztárnok,
- Vezetıségi tag
- Ellenırzı Bizottság,
- Fegyelmi Bizottság.

AZ EGYESÜLET LEGFİBB SZERVE
A TAGOK ÖSSZESSÉGÉBİL ÁLLÓ KÖZGYŐLÉS

11. Az Egyesület szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
Közgyőlést tart. A közgyőlés összehívása és elıkészítése az Elnökség feladata.

12. A Közgyőlést össze kell hívni akkor is, ha azt a Bíróság elrendeli, illetıleg
ha - az ok és a cél megjelölésével - a tagok 10 %-a kezdeményezi.
13. A közgyőlést az Egyesület elnöke írásbeli meghívóval, a hely és az idıpont
feltüntetésével, valamint a tárgysorozat megjelölésével hívja össze úgy, hogy
a meghívót a tag a Közgyőlés idıpontját legalább nyolc nappal megelızıen
megkapja.
14. A Közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és
jegyzıkönyvvezetı, valamint két hitelesítı ír alá.
15. A Közgyőlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
A határozathoz egyszerő szótöbbség szükséges, döntés nyílt szavazással
történik. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. A Közgyőlésen
minden tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet.
16. A Közgyőlés nyilvános, kivéve, ha bármely tag indítványára a Közgyőlés
zárt ülés tartása mellett dönt.
17. Ha a szabályszerően összehívott Közgyőlésen a tagok nem jelennek meg
a határozatképességhez szükséges számban, minden tag részére újbóli
eljuttatott meghívóval 15 napon belül, ugyanazzal a tárgysorozattal újabb
Közgyőlést kell összehívni. A meghívóban a tagokat figyelmeztetni kell
távolmaradásuk következményére, tehát arra, hogy a határozatképtelenség
miatt megismételt közgyőlés a jelenlévık számára tekintet nélkül
határozatképes lesz.

A KÖZGYŐLÉS HATÁSKÖRE
18. A Közgyőlés az Egyesületet érintı minden kérdésben dönthet.
19. A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az Alapszabály megállapítása, illetıleg módosítása,
- az éves költségvetés, valamint ennek végrehajtásáról szóló jelentés értékelése,
elfogadása,

- az Elnökség tagjainak, az Egyesület tisztségviselıinek 5 évre nyílt szavazással
történı megválasztása, illetõleg visszahívás, továbbá a választási idõszakban
megüresedett tisztségeknek szavazással való betöltése,
- a Jelölıbizottság, a Fegyelmi Bizottság és az Ellenırzı Bizottság
tagjainak nyílt szavazással történõ megválasztása,
- az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, és feloszlásának
kimondása,
- az Egyesület nevének megváltoztatása,
- az Egyesület gazdálkodását jelentısen érintı szerzıdések megkötésének, a
közös vagyon felhasználásának, valamint a nagyobb beruházásoknak a
jóváhagyása,
- a tagdíj, valamint a tagok vagyoni hozzájárulásának a megállapítása - az
Egyesület létszámának megállapítása,
- döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály, vagy az
Alapszabály a Közgyőlés hatáskörébe utal.

A JELÖLİBIZOTTSÁG
20. A. Jelölıbizottság elnökét és legalább két tagját az újraválasztást megelızı
Közgyőlés választja meg. A Jelölıbizottság elnökének és tagjainak a
megválasztására az Egyesület elnöke tesz javaslatot. Javaslattételre bármely tag
is jogosult. A Jelölıbizottság a javaslatát az Egyesület tagjai véleményének
ismeretében teszi meg.
21. A Jelölõbizottság javaslatot tesz az Egyesület tisztségviselõinek személyére
a Közgyőlés elıtt. Amennyiben a tagok 10 %-a írásban kezdeményezi, a
Jelölıbizottság köteles a támogatott személyt jelöltnek állítani.

AZ ELNÖKSÉG
22. Az Elnökség az Egyesület két közgyőlése közötti általános hatáskörő,
végrehajtó, ügyintézı szerve. Az Elnökség a Közgyőlésnek tartozik
felelısséggel.
23. Az Elnökség öt tagból áll, tagjai az Egyesület Elnöke, az Alelnök, Titkár,
Pénztárnok, valamint egy további vezetıségi tag.

24. Az Elnökség tagjait a Közgyőlés bármikor visszahívhatja. Kötelezı a
visszahívás, ha velük szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy
tisztségviseléstıl eltiltás fegyelmi büntetést szabtak ki. A tagsági viszony
megszőnése esetén a megbízás visszahívás nélkül is megszőnik.
25. Az Elnökség tagjai a hatáskörükbe tartozó ügyekben utasításokat
adhatnak.
26. Az Elnökség feladat és hatásköre:
- összehívja a Közgyőlést,
- két Közgyőlés közötti idıben irányítja az Egyesület tevékenységét,
- az éves költségvetést, valamint ennek végrehajtásáról szóló jelentést elkészíti
és a Közgyőlés elé terjeszti,
- évente beszámol a Közgyőlésnek a végzett munkáról,
- gyakorolja a részére biztosított fegyelmi jogot. Az Elnökség feladata a
hatáskörébe utalt fegyelmi eljárások lefolytatása és a határozatok
meghozatala. Hatáskörére és eljárására a fegyelmi eljárás szabályai az
irányadók.
- Dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály az
Alapszabály vagy a Közgyőlés nem utal más szerv hatáskörébe, illetve
amelyet az Elnökség hatáskörébe utal.
27. Az Elnökség ülése:
27.1 Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonként tartja. Az
ülést az, Elnök hívja össze, akadályoztatása esetén az Alelnök. Az Elnökség
határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint fele jelen van. A hatáskörébe
tartozó
kérdésekben
nyílt
szavazással,
szótöbbséggel
dönt,
szavazategyenlıség esetén az elnök szava dönt.
27.2 Az Elnökség ülései nyilvánosak, kivéve ha bármely elnökségi tag
indítványára az Elnökség zárt ülés tartása mellett dönt.
27.3 Az Elnökség ülésérıl jegyzõkönyvet kell felvenni, amelyet az Egyesület
elnöke aláír.

AZ ELNÖK

28. Az Egyesület vezetıje és törvényes képviselıje az Elnök.

- felelıs az Egyesület törvényes és alapszabályszerő mőködéséért,
- koordinálja az Elnökség tagjainak munkáját és gondoskodik arról, hogy
intézkedéseik a Közgyőlés határozataival összhangban legyenek,
- a Közgyőlés által adott felhatalmazás keretei között szerzıdéseket köthet és
meghatalmazásokat adhat az Egyesület nevében, rendelkezik az Egyesület
bankszámlája felett, a bankszámla feletti aláírási jogot a Pénztárnokkal
együttesen gyakorolja,
- az Alelnökkel együtt gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot,
összehívja az Elnökség ülését,
- elnököl a Közgyőléseken és az Elnökség ülésein,
gondoskodik arról, hogy az Elnökség és a Pénztárnok a Közgyőlésen
beszámoljon munkájáról,
- intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyőlés, vagy
más szerv, illetıleg tisztségviselı hatáskörébe.

AZ ALELNÖK
30. Az Egyesület Alelnöke:
- akadályoztatása esetén helyettesíti az Egyesület Elnökét,
- szervezik az Egyesület munkáját,
- ellátja az
Egyesület
ügyvitelének vezetését, a levelezést és adatszolgáltatást,
- elıkészíti a Közgyőlés és az Elnökség ülésének írásos anyagait,
- vezeti az Egyesület tagnyilvántartását,
- nyilvántartja a tagfelvételi kérelmeket, s gondoskodik az Elnökség elé
terjesztésükrıl,
- az Egyesület Elnökével együtt gyakorolja a részére biztosított utalványozási
jogot,
- ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat.

TITKÁR
a. Az Egyesület Titkára
- szolgálat tervezése-szervezése
- társszervekkel való kapcsolattartás
- adminisztrációs feladat

A PÉNZTÁRNOK
31. Az Egyesület Pénztárnoka:
- intézi az Egyesület gazdasági ügyeit, felelıs a pénzügyi jogszabályok és
szabályzatok elıírásainak megtartásáért,
- ellátja az utalványozással és kifizetésekkel kapcsolatos ellenırzési teendıket
- gondoskodik a belépési díjak, tagdíjak befizetésérıl, melyekrıl nyilvántartást
vezet. Öt hónapi elmaradás esetén fizetési felszólítást ad ki - a hat havi
elmaradás alapszabályi következményeire történı figyelmeztetéssel - , és
ennek eredményérõl értesíti az Egyesület Elnökét,
- ellenırzi és irányítja az Egyesület által esetleg alkalmazott pénzügyi, illetve
könyvelıi feladatokat ellátó személyt,
- ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat is.
AZ ELLENİRZİ BIZOTTSÁG
32. A Közgyőlés öt évi idıtartamra Ellenırzı Bizottságot választ. Az Ellenırzı
Bizottság három tagból áll, ebbıl egy tagot elnöknek választanak meg. A
tagokat a Közgyőlés visszahívni jogosult.
33. Az Ellenırzı Bizottság tagjai megbízatásuk idıtartama alatt az Egyesület
egyéb választott szerveiben tisztséget nem viselhetnek és évente egyszer a
Közgyőlésnek tartoznak beszámolni.
34. Az Ellenırzı Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
35. Az Ellenırzı Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente 4
alkalommal tartja. Az üléseket a bizottság elnöke hívja össze és az ülést vezeti.
Az Ellenörzı Bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van.
Az Ellenörzı Bizottság határozatait nyílt szavazással egyszerő többséggel
hozza.
36. Az Ellenırzı Bizottság feladatai és jogai:
- az Ellenırzı Bizottság ellenırzi az Egyesület mőködését és gazdálkodását.
Tagjai betekinthetnek az Egyesület könyveibe és irataiba, azokat
megvizsgálhatják, az Egyesületet érintı témakörökben tájékoztatást kérhetnek
bármely tagtól és tisztségviselıtıl, akik kötelesek érdemi választ adni,

- az Ellenırzı Bizottság vizsgálja az Egyesület zárszámadását, pénzügyi
gazdálkodását, különösen a költségvetésben jóváhagyott összegek
rendeltetésszerő és a mindenkori elıírásoknak megfelelı felhasználását,

- megteszi megállapításait az érintett szerveknek és a Közgyőlésnek,
- az Ellenırzı Bizottság tagjai az Egyesület vezetı szervének ülésén
tanácskozási joggal részt vehet,
- az Ellenırzı Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetı szervet
tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást,
hogy
a. a szervezet mőködése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit
súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetı
szerv döntését teszi szükségessé,
b. a vezetõ tisztségviselõk felelısségét megalapozó tény merül fel.
Az intézkedésre jogosult vezetı szervet az Ellenırzı Bizottság indítványára annak megtételétıl számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidı
eredménytelen eltelte esetén a vezetı szerv összehívására az Ellenırzı Bizottság
elnöke is jogosult.
- ha az arra jogosult szerv a törvényes mőködés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenırzı Bizottság köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

AZ EGYESÜLET PÉNZFORRÁSAI, VAGYONA ÉS
GAZDÁLKODÁSA
3 7. Az Egyesület pénzforrása:
- tagdíjak és a tagok vagyoni hozzájárulásai, valamint azok hozadékai,
- magán és jogi személyek felajánlásai és adományai, (az Egyesület
támogató személyt felvételi kérelme benyújtása esetén elınyben kell
részesíteni a jelentkezık közül),
- egyéb bevételek.

38. Az Egyesületnek ingó és ingatlan vagyona lehet, amellyel a jogszabályok
keretei között önállóan gazdálkodik. Bevételeit rendezvények tartásával növeli.
Tartozásaiért a vagyonával felel.
39. Az Egyesület vagyona az Alapszabályban meghatározott
megvalósítására használható fel a Közgyőlés határozata alapján.

célok

40. Az Egyesület vagyonát, nyereségét - megszőnés kivételével - sem
közvetlenül, sem közvetetten a tagok között felosztani nem lehet.
41. A pénzgazdálkodásra és a vagyonkezelésre a hatályos pénzügyi elıírások
rendelkezései az irányadók.

A FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI
A FEGYELMI BIZOTTSÁG
42. Amennyiben az Egyesület tagja fegyelmi vétséget követ el, akkor az
Egyesületbıl kizárható, így, ha
- szándékosan, vagy figyelmeztetés ellenére gondatlanságból megsérti az
alapszabály rendelkezéseit, vagy a Közgyőlés határozatait,
- olyan bőncselekményt követ el, vagy olyan, a közvéleményben felháborodást
kiváltó cselekményt követ el, mely alkalmas az Egyesület jó hírnevének
rontására,
- olyan vétkes és jogellenes magatartást folytat, mellyel az Egyesületnek anyagi,
vagy jelentıs erkölcsi kárt okoz.
43. A fegyelmi eljárás általános szabályai:
43.1. Fegyelmi eljárást az Egyesület bármely tagja kezdeményezhet. A
kezdeményezést az Elnökséghez kell eljuttatni, tisztségviselõ esetén pedig a
Közgyőlés elé terjeszteni.
43.2 Fegyelmi vizsgálat elrendelésére az Elnökség - tisztségviselı esetében a
Közgyőlés - köteles és jogosult.
43.3 Fegyelmi Bizottság három tagját a Közgyőlés nyílt szavazással választja
meg, ebbıl egy tagot elnöknek választanak. Fegyelmi Bizottság tagjává az
Egyesület bármely tagja választható, az Egyesület tisztségviselıi és azok
hozzátartozói kivételével. A Fegyelmi Bizottság megbízása öt évre szól.

43.4 A Fegyelmi Bizottság jogosult a fegyelmi vizsgálat lefolytatására. A
vizsgálat elrendelésérıl az érintett tagot írásban értesíteni kell. A vizsgálat
megkezdése csak az értesítést követıen történhet.
43.5 A vizsgálati eljárást Elnökség - tisztségviselı esetén a Közgyőlés döntésétıl számított 30 napon belül le kell folytatni. Az ügy

bonyolultsága, vagy más ok miatt a határidıt a Fegyelmi Bizottság elnöke egy
ízben 30 nappal meghosszabbíthatja.
43.6 A Fegyelmi Bizottság felelıs a vizsgálat korrekt, tárgyszerő lefolytatásáért.
Vizsgálata során köteles meghallgatni az érintett tagot, feltárni a tényeket, az
ezekbıl levont következtetéseit, javaslatait az Elnökség - tisztségviselı esetében
a Közgyőlés - elé a Fegyelmi Bizottság elnöke terjeszti.
43.7 A fegyelmi eljárásban hozható fegyelmi büntetések: megrovás, valamely
tisztségtıl való megfosztás, kizárás az Egyesületbıl.
43.8 Az Elnökség - tisztségviselı esetében a Közgyőlés - döntését az általános
eljárási és döntési rend szerint hozza meg. Az Elnökség fegyelmi eljárásban
hozott döntése ellen az érintett kifogással élhet, melyet a Közgyőlés jogosult
elbírálni. A Közgyőlés döntése ellen további kifogásnak nincs helye.

VEGYES RENDELKEZÉSEK
44. Az Egyesület tagja az Egyesületben egyszerre csak egy tisztséget tölthet be.

AZ EGYESÜLET MEGSZŐNTETÉSE
45. Megszőnik az Egyesület ha:
- feloszlását a Közgyőlés kétharmados többséggel kimondja,
- másik egyesülettel egyesül,
- a Bíróság feloszlatja,
- a Bíróság megszőnését megállapítja.
46. Feloszlás, egyesülés esetén az Egyesület vagyonát Alap Község
Önkormányzata javára kell fordítani.

FELÜGYELET
47. Az Egyesület mőködése felett az ügyészség - a reá irányadó szabályok
szerint - törvényességi felügyeletet gyakorol.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Azokban a kérdésekben, amelyekben jelen Alapszabály nem rendelkezik, a Ptk.,
valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. És a Társadalmi Szervezetek
gazdálkodásáról szóló jogszabályok az irányadók.
Ezt az Alapszabályt az Egyesület 2005. augusztus 10-én megtartott Közgyőlésen
megvitatta, majd elfogadta.

Alap, 2005. augusztus 10.
Szopori György
Alapi Polgárır Egyesület elnıke

