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ALAPSZABÁLY

1.

AZ EGYESÜLET ADATAI

1'1 Az egyesület neve

,,BRIGETIo LAKoSSÁGÉRT KÖZÖSSÉG És rprppÜrÉSFEJLESZTi' VALAMINT
SZoLGÁLTATÓ rIBrraprrpN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET''

1.2 Az egyesület rövidített neve: BRIGETIo EGYESÜLET
1.3 Székhelye: 2900 Komóron, Czuczor Gergely u 30.
1.4 Működési teriilete: Magyarország
1.5 Egesiilet bélyegzfie: BRIGETIO EGW9ÜLET

2921 Komórom, Czuczor G. u 30.
AdósaÍm: 1 86 1 1 928- 1- 1 1

2.

AZ EGYESÜLET JoGÁLLÁSA, IDÓTARTAMA, JELLEGE

2.1 Az egyesület jogállása: Önállójogi személy
2.2 Működésének idótartama: Határozat|anidó
2'3 Működésének jellege: - Kömyezetvédelem

- Nevelés, oktatrás, képességfej lesztés,
ismerette{esáés' egészségügyi
rehabilitációs tevékenység
- Kulturr{lis tevékenység
KulturriLlis örökség megóvtása
Hátrrányos helyzettí csoportok tarsadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése

(A köáasznú szervezetekről szőló |997. évi CLIV. Tv. V. fejezet 26. paragrafus c. pontja
alapján)

Az egyesiilet kö zhaszní szolgá|tatásaiból _ a tagjain kívül _ bárki részesülhet.

J.

AZ EGYESÜLET FELADATAI

Az egyesület olyan közfeladatok ellátás{íÍa vállal kötelezettséget, amelyekről _ az
önkormányzatokról szóló 1990. évi LxV. Tv. 8. paragrafusa alapjrín _ a helyi
önkormányzatoknak kell gondoskodniuk.

3. 1 Szemiink fénye, jó közérzetiink meghatrírozója a kömyezetiink, amelynek védelmét,
megóvását, fenntarlasát az egyesiilet feladatrínak tekinti.

3 '2 A helyi óvoda kihasználatlan helyiségeinek hasznosítása szociális és oktatási célokra.
3.3 Az orvosi rendelő működésének segítése, a lakosság egészségkulturájrínak folyamatos

fej lesaése.
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3.4

3.5

4.1
4.2

4.3
4.4

A római kori rásatrísokból szétrmaző mííemlék védelme, értékiiket megillető méltó szintre
eme1ése.
A MoL városrész aktív közéletének fejlesztése.

4.

AZ EGYESÜLET CÉLJAI

országos kömyezetvédelmi centrum létrehozás4 konferenciiík helyének megteremtése.
A térség kömyezeti értékeinek megóvása, az Európai Unió normáinak megfelelő
kömyezetvédelem és élettér hasznosítiás megteremtése.
A szelektív hulladékgyiíjtés és újrahasznosítás megvalósításríLrrak segítése.
Az egyesület segítséget nyújt abban, hogy altematív módon az óvodában magrínúton,
magánlaniírokkal' egyénileg' gyermekekre szabottan, kiscsoportokban (max. l0 fő)
működjön az óvodai oktatás.

4.5 A térsóg pályakezdés előtt álló fiataljai szémára szélesköni lehetóségek biztosítása a
későbbi sikeres h azu-nemzetközi munkavállalrás érdekében.

4.6 Az ideális kömyezetben épült és nagyon jó szakmai teammel müködó orvosi rendelőben
helyet adni altematív gyógyászatnak és preventív szűrésnek.

4.7 Cé|ja az egészségügyi sportturizmus beindítrísa, az idegenforgalom fellendítése.
4.8 Kulturális céljai közé tartozik a kihasználatlan kulturotthon felkarolása, termeinek

bérbeadás4 nyehtstudió szervezése.
4.9 A Dunamenti kisközségek kapcsolatainak erősítése, folyamatos fenntartása, kizös

kulturáj ának ápolása.
4.10 Kezdettől fogva nyílt együthníiködést kíván kiépíteni hasonló célú polgríri

szervezetekkel.
4.11 Segítségnyújtás Szőny azon részének, amely területileg elhatrirolódik Komrárom Varos

centrumától _ mint az egyesület nevében foglaltatik _ a településfejlesztés feladataihoz
csatoltan.

5.

AZ EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZÚNÉSE

Az egyesület tagja lehet minden olyan 16 éven feliili természetes személy, aki az
a|apszabály rendelkezéseit magáta nézve kötelezóen elfogadja, és kötelezettséget vríllal
az egyesületi célok megvalósítrása érdekében történó közreműkiidésre és a tagdíj
megfizetésére.
A tagfelvételt írásban kell benyújtani az egyestilet vezetőségéhez. A vezetőség
megvizsgiílja a felvétellel kapcsolatos feltételeket és amenrryiben a felvétel akadályba
nem ütközik, a következő közgyűlésre megtiírgyalá$a előterjesái. Az itj tag felvételéről
a közgytilés dönt és az új tagot meghívja a közgyűlésre.
Az egyesületi tagság megsziinik a tag halálával, kilépésével vagy kizÍrásáva|.
A kilépést írásban ke]l közölni az egyesület valamelyik tisztségviselőjével.
A közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott hatiározattal k;lzárhatja az
egyesiiletnek azt a tagát, aYj az a7apszabáy rendelkezései ellen, illetve erkölcsi
magatartásával súlyosan vét. Tagkizátás esetén 30 napon belül jogorvoslati lehetősége a
Komiírom _ Esztergom Megyei Bíróságon van.

5.1

5.2

5.3
5.4
5.5
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6.1

6.

A TAGoK JoGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Az egyestilet minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik és résá vehet az egyesti]et
miíködését érintő minden kérdésben rendelkezri, jogosult a közg1'ii,lés döntéshozatalában.
A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisáségviselőül bármelyik tag
megvrílasáható, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, magyaÍ állampolgrir, szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik vagy harmadik orságbeli rállamok
beutazásríról és tartózkodrásríról szóló törvény hatrílya alá tartozik, és bevándorolt vagy
letelepedett jogállású' illetve tartózkodrási engedéllyel rendelkezik. 2007 |rv' 89'
paragrafus 1 . bekezdés
Az egyesület minden tagja köteles a közgyűlési határozatlal meghatrírozott mértékű
tagdíjat megfizetni' továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesiileti célok
megvalósítása, a közgyűlés iíltal meghatározott konkrét programok végrehajtása
érdekében'

7.

AZ EGYESÜLET SZERVEI:
KÖZGYÚLÉs És uszrsÉcvISELÓK

7.l Közgyűlés
Az egyesiilet legfóbb szerve a közgyűlés. A közgyűlésre minden tagot a napirend
közlésével kell meghívni úgy' hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között
legalább 15 nap időköznek kell lennie' Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani és
rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt - az ok és a cél együttes
meg|elölésével _ kéri, vagy a tisáségviselők (elnökség)' felügyelő bizottság bármelyike
azt sziikségesnek tartja. A közgyűlés nyilvrínos' azon _ a tagsággal jríró jogok gyakorlása
nélkül - blárki résá vehet.

A közgyűlés hatrírozatképes, ha a tagság több, mint fele jelen varr. Ha a közgyűlés nem
volt haüírozatképes, az emiatt megismételt közgyÍiLlés az eredeti napirendben szerepló
pontokban a jelenlévők szrámától fiiggetlenül hatrározatképes. Á megismételt közglíílést
az eredeti _ határox,atképtelenség miatt elmara.lt _ ki)zglúílés Ítlőpontját követően 30
perc elteltevel újra össxe kell hívní, amely időpont az eredetí köryűílés meghívójában is
megjelölendóí' valamint tójékoztatnia a tagsógot' hogl a megismételt hözglíílés a
je len lévők suÍmótól fiiggetlenül is határozaíképes,
A közgyűlést az elnök, akadályortatása esetén az ríltala kijelölt, vagy helyettesítésével
megbízott tag vezeti.

A közgytí1ésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a közg1'Íílést \evezető elnök, a
jegyzőkönywezető és két jegyzőkönyv hitelesít ő ír alá. A jegyzókönyvben rögzíteni kell
a közgyűlés helyét' idejét, napirendjét, a résztvevők aláirását, a hatrírozatok szó szerinti
szövegét, a döntés hatáyiára vonatkozó rendelkezéseket, a döntést trímogatók és ellenzők
számaftnyát. A jegyzókönyvet _ a mellékletét képezó jelenléti ílvel és egyéb
dokumentumokkal együtt az egyesület egyéb iratai kÓzött a titkrír őrzi. A titkár a
jegyzőkönyvek alapjárr nyilvántartást vezet, amelyból a közgyűlés döntésének tartalÍna,
időpontj4 hatáJya, valamint a döntést trímogatók és ellenzók számanírrya megálapítható.

6.2
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A közgytílés döntéseit az érintettekkel írrísban _ igazolható módon _ és az egyesület
székhelyén lévó faliújságm történő kiftiggesáéssel közlrt. Az egyesiilet éves
beszímolóját, tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait, valamint a
közhasznúsági jelentést a helyi sajtó útjan és a saját fenntartású honlapon teszi közzé. A
működéssel kapcsolatosan keletkezett iratokhoz (egyzőkön1v, határozatok,
közhasznúsági jelentés) a belső működési szabrílyzatban meghatrírozott feltételek szerint
brírki betekinthet.

A közgyűlés hatfuozatait egyszerií szótöbbséggel' nyílt szavaziással hozza,
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A határozathozatalban nem vehet
rés^ az a személy, aki, vagy akinek a Ptk. szerinti hozzátattozój4 élettársa a hatétrozaÍ
alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesiil
vagy
bármilyen más előnyben részesül, illewe a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minósiil elónynek az egyesii1et cél szerinti juttatásai keretében a bérki által
megkötés nélkiil igénybe vehető nem pénzbeli szolgríLltatrís, illetve az egyestilet által
tagirínak' a tagsági jogviszony alapjrín nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti
juttatás. Ksztv 8. paragrafus 1 bekezdés.

A közgyiilés a tisáségviselóket (vezetőket) titkos szavazással viílasája meg.

A közgyűlés a vezetőséget 5 évre válasz|ja.

Kizáttó|ag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisáségviselők (képviselő szerveD
megviílasztrása és éves beszrímolójrának elfogadlás4 az alapszabály jóvríLlragyása és
módosítása, az évi költségvetés megállapítiísa és az egyesület más egyesülettel való
egyesiilésének, feloszlásránrak kimondása, illetőleg megszűnésének megállapításával is.
Az a|apszabély módosításrálroz, tag k:zÍtéséútoz és az egyesiilet feloszlatása (egyesiilés,
megszÍíLrrés) kimondiísához a tagok összessége kétharmadrínak szavazata (minősített
többsége) sziikséges.

7.2 Az egyesiJ'let képviselő szerve az elnökség.
7.2.1- Az elnökség összetétple: elnök, alelnök, titkór
7.2.2. Két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem

tartozik kizárőlag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő
közgyíílésen az elnökség köteles beszrímolni.
Az elnökség jogosult az egyesiiletet terheló kötelezettségek (szerződések) és illető
jogok vállalásráról _ a közgyűlés illetve a tagok felé beszrámolási és tájékoáatási
kötelezettség mellett - dönteni.

7.2.3 Az elnökség minimum három tag jelenléte esetén hatrírozatképes. Az elnökség,
szÍikséghez képest _ de legalább évente négyszer _ tart iilést, melyet az elnök
akadályoztatása esetén az ale]nök hív össze. Az elnökség ülésére minden tagot a
napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elktildése és az ülés napja
között legalább 15 nap időköznek kell ]errrrie. BríLrrnely, az elnökség döntésében
érdekelt egyéb személyt, szevet az iilésre lehetőség szerint kiilön is meg kell hívni.
Az elnökségi ülés nyilviínos.
Az elnökség az ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerií szótöbbséggel,
nyílt szavaziással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol a jogszabály minősített
többséget tr e|ő. Szavazategyenlőség esetón az elnök szav azata dihnt.
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Abban az esetben, amennyiben az elniikség döntése nem tartozik az egyéb
meghívottakr4 az elnök zirt iilést rendel el.

7.2.4 Az elnőkjogai és kötelezettségei:
- Az elnök önállóan is képviselheti (teljesjoggal) az egyesüetet.
- A közgyűlést biírmikor összehívhatja._ Iriínyítja a vezetőség munkáját, levezeti a közgyűéseket és az elnökségi iiléseket.- Gondoskodik az alapszabéúy és az egyesületet érintó jogszabályok, rendelkezések

betartásríró1.
- Harmadik személyekkel való szerződések megkötése.
- Döntéseirő] a tagságot tríjékoztatja.
- A tagság észrevételeit mindenkor figyelembe veszi' a közgyűlés hatatozatainak

megfelelően kell az intézkedéseket meglennie.
- Az egyesül tevékenysége sorrín keletkezett dokumenííciók ellenőrzése.
- Felel az egyesiilet vagyoni eszközeinek a közgyűlés riltal jóvríhagyott költségvetés

szerinti célokra való felhasználásáért.
- Hosszú távú shatégiai folyamatok kidolgozása.
- AltÍíttÍsi jogot az elnök egyedÍil ís gakorolhatja

7 .2.5 Az alelnök jogai és kötelezettségei:_ Az elnök akadéiyoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíti az elnököt.
- Az elnök hiírom hónapot meghaladó akadá|yoz|aÍása esetén azonban teljes

hatáskörű helyettesítéshez a közgyűlés hozzájrárulrása sziikséges.
- Aláírrísi jogot az elnökkel együtt gyakorol.
- Harmadik személlyel való szerződések megkötése.
- Hosszú távú stratégiai folyamatok előkészítése, kidolgozása.

7 .2.6 A titkélt jogai és kötelezettségei:
- Adminisztratív feladatok ellátrísa._ Az egyesület menedzselésének segítése.
- Jegyzőkönyvvezetése.
_ Az elnök utasítrísai alapjárr, illetve az alapszabály szerinti esetekben gondoskodik a

meghívók elkészítéséről' kikiildéséről.
- Rendezvények szervezésének segítése.

Hirdetés' leklám' propaganda megszervezése, marketing feladatok ellátása.
7.3 Felügyeló bizottság
7 .3.1 A felügyelő bizottság összetétele az elnök és két tag.- Uléseit évi négy alkalommal tartja'

- A felügyelő bizottság akkor hatrírozatképes, ha legalább két tagiajelen van._ A döntéseit egyszerti szótöbbséggel hozza.
7.3.2 Nem lehet a felügyelő bizoÍlság taga aza személy, aki

a.) az elnökség elnöke vagy tagja'
b.) u egyesület munkaviszonyában vagy munkavégzésre irrínyrrló egyéb

jogviszonyban áll, ha a jogszabály mrísképp nem rendelkézik,
c.) az egyesület cól szerinti juttatásból részesül _ kivéve a jogszabályban

meghatarozott eseteket - illetve
d,.) az a.) és c.) pontban meghatiírozott sze mélyekhozzátartozőja.

!.3.3 A felügyelő bizottság saját ügyviteli szabéiyzattalműködik.
7 .3 .4 A felugyelő bizottsági tagok kötelezettségei :- A számlrík hitelességének ellenőrzése'

- A pénárárkönyv vezetésének ellenőrzése._ A tagságról, illetve harmadik személyről brírmely címen befoll összeg kezelését,
illetve felhaszniíIását ellenőriznie kell.
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- Gondoskodik az éves költségvetési terv javaslat szintű kidolgozásátrőt.
_ Ellenőrzi az egyesiilet gazdasági tevékenységét.
- Mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése.

7.4 Aközhaszní szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasmú szervezet
vezető tisáségviselője az, aki olyan köáasmú szervezetnél töltött be _ arrrrak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisáséget ame1y az ad,ózits

rendjóről szóló törvény szerinti köáarto zását nem egyenlítette ki.
7.5 A vezeÍő tisáségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamermyi érintett

közhasmú szervezetet előzetesen táj éko ztatti arről, hogy ilyen tisáséget egyidejűleg más
közhaszrú szervezetnél is betölt.

8.

AZ EGYESÜLET VAGYoNA? GAZDÁLKoDÁSA

8.1 Az egyesület saját bankszámlával rendelkezik, önálló gazdrálkodó szervezet. A
bankszrímla felett az elnök és az alelnök jogosult rendelkezni.

8.2 A tagok átal befizetett tagdíjak' valamint minden, a közös célt szolgríló beftzetés az
egyesiilet vagyonát képezi. Az egyesiilet vagyona oszthatatlan. Az egyesiileti tagság
bármilyen módon tÓrténő megszűnése esetén a tagot az egyesület vagyonából semmilyen
térítés nem illeti meg.
Az egyesiilet a tagok tíltal befizetett tagdíjakból önként vállalt egyéb juttat-.ísaiból,
illetőleg a kÍilső üímogatók átal juttatott összegekkel gazdáükodik. Az egyesiilet
gazdálkodása során elért nyereségét céljai, feladatai megvalósítására fordítja'
A tagsági díjakat az egyesület elsősorban ferurtartási, üg}Yiteli költségek, valamint az
egyesiiletet terhelő jríradékok és adók megfizetésére hasmája fel.

8.3 Az egyesiilet éves költségvetés alapjrín gazdáLlkodik. Az egyesiilet tartozrísaiért saját
vagyonával felel. A tagok azonban csak az esedékes tagdíjbefizetésiik mértékéig'

8.4 Az iiz|etév végével a felügyelő bizottság képviselője az egyesiilet gazdákodásrá'ról a
közg1'tilés szárnára mérleget, a gazdálkodiís eredményéró vagyonkimutatást készít.

8.5 Az egyesiilet céljainak megvalósítiísa érdekében trírnogatókat keres, prílyrízatokat ir az
elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elémi
kívrínt cél trárnogatásríra, elósegítésére fordítja, az esetleges maradvány ósszegeket hasonló
célok tiírnogatásríra forditja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában
meghatrírozott körben haszrrálj a fel.

8.6 Az egyesület céljainak megvalósítrísráho z álluni normatív tlírnogatást is igénybe kívrfur
venni.

8.7 Az egyesület közhasmú céljainak megvalósítása érdekében _ azokat nem veszélye ztefre -
végeáet vrál1alkozrísi tevékenységet.

8.8 Az egyesület a gazdrlLlkodása során elért eredményét nem osája fe| az apszabályban
meghatározott tevékenységének mind teljesebb, magasabb színvonalí végzésére fordítja.

9.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Az egyesület bírósági nyilvrfu:tartrísba vétellel jön létre.
Az egyestilet politikai tevékenységet nem folytat, politikai pfutoktól ffiggetlen' azoktól
támogatást nem fogad el, és prírtokat a maga részéről semmilyen formában nem trímogat.

9.1
9.2

h^



országgyűlési képviselőt, megyei és fővrárosi önkormrínyzati képviselőt nem jelöl és nem
á1lít.

9.3 A jelen okiratban nem szabiílyozott kérdésekre a Polgríri Törvénykönyv, a Köáasznú
szervezetelről szóIő 1997 . évi CLVL Tv., az egyesülésekről szóló 1989. évi II. t',r ' 2007 '
évi I törvény, az 1997. évi C)o(D(. Tv', az 1991' évi XV[I. Tv. 8/1996. (|.24) a
szímvitelről, 11411992. VII.23 K.r. a tírsadalmi szervezetek gazdálkodrásríról szóló
jogszabályok, másrészt a később meghozandó közgytt|ési hatÍrozatok az irrírryadók.

Komárom, 20l l.l 1.28.
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