
Falubarát Győrújbarát Egyesület
Alapszabálya

A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján  
megtartott  alakuló  gyűlés  1/2006.  számú  határozata  alapján  az  egyesület  
alapszabályát az alábbiak szerint fogadják el:

1. § 

Általános rendelkezések

1.) Az Egyesület neve:

Falubarát Győrújbarát Egyesület (a továbbiakban Egyesület)

2.) Az Egyesület székhelye:

9081 Győrújbarát, Komlóhát u. 8.

2. §

Az Egyesület célja, tevékenysége és a kedvezményezetti kör

Az Egyesület  célja:  Győrújbarát  község gazdasági  és kulturális fejlődésének 
elősegítése,  a  településen  élők  közösségi  összetartozásának  erősítése  és 
hangsúlyosan  Győrújbarát  község  sorsát  érintő  kérdéseknek  széles 
nyilvánosság biztosítása.

Az Egyesület tevékenysége: a cél elérése érdekében az Egyesület különösen 
az alábbi tevékenységeket végzi:

- azon  kezdeményezések  felkarolása,  amelyek  a  település  fejlődését  
szolgálják és a község kulturális, környezetvédelmi és szociális állapotának 
javítását eredményezik

- a közösségi  összetartozás erősítése érdekében kulturális  és  szabadidős 



programok szervezése
- a demokrácia erősítése érdekében az önkormányzati választásokon aktív 

részvétel polgármester és képviselő testületi tag jelölt állítással
- minden törvényes eszköz igénybevétele a község és az itt lakók többségi  

akaratának érvényre juttatása céljából
- széles nyilvánosság biztosítása az önkormányzat által végzett munkának ill.  

a község lakóinak ezzel kapcsolatos véleményének
- részvétel a település fejlesztési koncepciójának kidolgozásában ill. minden 

a falu életét hosszabb távon meghatározó döntés előkészítésében  

Az  Egyesület  közvetlen  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete  
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

3. §

Az Egyesület tagsága

1.) Az Egyesület tagja lehet minden természetes és jogi személy, valamint jogi  
személyiség  nélküli  gazdasági  társaság,  akik  (amelyek)  jelen  Alapszabályt  
magukra nézve kötelezőnek elfogadják. 

2.) A tag a tagfelvételt írásban kell, hogy kérje, két egyesületi tag ajánlásával. A 
tagfelvételről az elnökség dönt.

3.) Az Egyesület tagjai egyidejűleg más Egyesületnek is tagjai lehetnek.

4.) Az Egyesület a tagságát nyilvántartja

4. §

Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei

1.) A tagok jogai:

- szavazati  joggal  részt  vehet  a  közgyűlésen,  részt  vehet  az  Egyesület  
tevékenységében és rendezvényein,

- az Egyesület bármely tisztségére választhat és megválasztható,
- részt  vehet  határozatok  meghozatalában,  ajánlások  kidolgozásában,  a  

tisztségviselők megválasztásában,
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- véleményt  nyilváníthat,  javaslatot  tehet  az  Egyesületet  érintő  bármely 
kérdésben, 

- igénybe veheti az Egyesület létesítményeit, felszereléseit,
- az  Egyesület  bármely  szervének  törvénysértő  határozatát  a  tudomására  

jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja.

2.) A tag kötelességei:

- az Alapszabály betartása,
- a  célok  elérése  érdekében  az  Egyesület  tevékenységének  elősegítése,  

erkölcsi és anyagi támogatása,
- a közgyűlés által megszavazott éves tagdíj befizetése.

5. §

A tagság megszűnése 

1.) A tagság megszűnik: 

a) kilépéssel
b) kizárással
c) a tag halálával (megszűnésével)

a)  A  tag  az  Egyesületből  írásbeli  bejelentéssel  bármikor  kiléphet.  A  tag 
kilépését  az  elnökség  tudomásul  veszi  és  a  tagot  az  Egyesület  tagjainak 
névsorából törli. 

b) Az elnökség határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az alapszabály ellen vét,  
kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megsérti, vagy a közügyektől eltiltás 
hatálya alatt áll, vagy tagsági jogait egy évig nem gyakorolja.

2.)  A törlést  ill.  a  kizárást  kimondó  határozat  ellen  annak  kézhezvételétől  
számított  15  napon  belül  halasztó  hatályú  fellebbezésnek  van  helye  a 
közgyűléshez. 

3



6. §

Az egyesület szervezeti felépítése

1.)  Az  Egyesület  szervezetét  az  Egyesület  testületei:  a  közgyűlés  és  az 
elnökség, valamint a tisztségviselők  alkotják.  

A tisztségviselők  megbízatása megszűnik: 
- halállal,
- lemondással,
- a megbízatási idejének lejártával,
- tagsági viszony megszűnésével
- visszahívással

2.)  A testületek  saját  működésükre  határozatokat  hozhatnak és  szabályokat 
alkothatnak, tagjaik tevékenységére ajánlásokat adhatnak. 

5.)  Az egyes testületek egymáshoz való viszonyát, feladatát és hatáskörét az  
alapszabály határozza meg. 

7. §

A közgyűlés

1.) A közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve.

2.)  A közgyűlést  az  Egyesület  tagjai  alkotják.  A közgyűlésre  a  tagokat  –  a 
közgyűlés előtt legalább 8 nappal – a közgyűlés helyének és idejének, valamint  
a napirendi pontoknak elektronikus levélben történő közlésével kell meghívni. 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. A 
közgyűlést határozatképtelenség esetén - azonos napirenddel - 30 napon belül  
újra  össze kell  hívni.  A megismételt  közgyűlés  az eredeti  napirendbe felvett  
kérdésekben  a  megjelent  szavazóképes  tagok  számától  függetlenül  
határozatképes. 

3.)  A  közgyűlésen  a  tagokat  egy-egy  szavazat  illeti  meg.  A  közgyűlés  
határozatát  személyi  ügyekben  -  ebbe  belértve  a  tisztségviselők 
megválasztását is - 2/3-os, egyéb ügyekben egyszerű szótöbbséggel hozza. A 
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szavazás minden esetben nyílt, szóban megtett szavazással történik. Az éves 
beszámoló  elfogadása  is  az  általános  szabályok  szerint,  egyszerű  
szótöbbséggel, nyílt, szóban megtett szavazással történik.

4.)  A közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egyszer ül össze. Össze 
kell  hívni  a  közgyűlést  a  tagok  legalább  egyharmada  által  az  ok  és  a  cél  
megjelölésével írásban tett indítványára, az elnökség, valamint a felügyeletet  
gyakorló szerv írásbeli indítványára. A közgyűlés összehívásáról az elnökség 
gondoskodik. 

5.) A közgyűlés hatáskörébe tartozik minden olyan kérdésben való döntés, amit  
jogszabály vagy az alapszabály a hatáskörébe utal, ill. amelynek megvitatását  
az elnökség vagy valamely tag a közgyűlésen kezdeményezi. 

6.) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az  alapszabály  megalkotása,  jóváhagyása,  módosítása  és  kiegészítése,
döntés az Egyesület más szervezettel való egyesüléséről, csatlakozásáról,  
illetve az Egyesület feloszlásáról,

- az elnökség megválasztása, a tisztségviselők visszahívása, 
- az  Egyesület  tartalmi  tevékenységének  meghatározása,  az  éves 

költségvetés   és zárszámadás elfogadása,
- a tagsági díj mértékének megállapítása,
- az elnökség által elkészített éves beszámoló elfogadása,
- az elnökség  beszámoltatása  a  két  közgyűlés  közötti  időszakban  végzett  

munkájáról, gazdálkodásáról,
- az elnökség határozatai ellen benyújtott fellebbezések elbírálása,
- mindaz,  amit  az  alapszabály,  vagy  jogszabály  a  közgyűlés  kizárólagos 

hatáskörébe utal. 

Az  éves  beszámoló  elfogadása  az  általános  szabályok  szerint  történik,  
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szóban megtett szavazással, a tagokat egy-egy  
szavazat illeti meg.

7.)  A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök, a közgyűlés 
által  választott  jegyzőkönyvvezető,  és  két  tag  hitelesít  aláírásával.  A 
jegyzőkönyvek  erre  szolgáló  nyilvántartásban  lefűzésre  kerülnek.  A 
jegyzőkönyv tartalmazza:
- a közgyűlés helyét és idejét,
- a jelenlévők nevét,
- a közgyűlésen elhangzottakat,
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- a közgyűlés sorszámozott határozatait, beleértve hatályukat,
-  szavazás  esetén  a  javaslatot  támogatók  és  ellenzők  számarányát  és 
személyét, személyét akkor, ha ez a jelenlévők száma alapján lehetséges.

8.)  A közgyűlési és az elnökségi jegyzőkönyveket az Egyesület összegyűjtve 
megőrzi, továbbá a titkár vezeti a határozatok könyvét. 

8. §

Az elnökség

1.)  Két közgyűlés közt az Egyesület legfőbb vezető, végrehajtó és ügyintéző 
testülete a három tagból álló elnökség, amelyet a közgyűlés öt évre választ. Az  
elnökség tagjai az Egyesület vezető tisztségviselői.

2.) Az elnökség tagjai: 

a) az elnök
b) a titkár
c) a gazdasági ügyintéző

3.)  Az elnökség  szükség  szerint,  de  legalább  évente  egyszer  ülést  tart.  Az 
ülésre  a  tagokat  –  az  ülés  előtt  legalább  8  nappal  –  az  ülés  helyének  és  
idejének,  valamint  a  napirendi  pontoknak  elektronikus  levélben  történő 
közlésével kell meghívni. Az üléseken - az elnökség tagjain kívül - tanácskozási  
joggal részt vesznek az esetenkénti meghívottak. Az Elnökség határozatképes,  
ha az ülésen valamennyi tag jelen van. Az Elnökség tagjait egy szavazat illeti  
meg. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

4.) Az elnökséget össze kell hívni, ha azt az elnökség két tagja az ok és a cél  
megjelölésével írásban indítványozza.

5.)  Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit az elnökség tagjai  
aláírásukkal  hitelesítenek.  A  jegyzőkönyvek  erre  szolgáló  nyilvántartásban 
lefűzésre kerülnek. A jegyzőkönyv tartalmazza:
- az elnökségi ülés helyét és idejét,
- a jelenlévők nevét,
- az ülésen elhangzottakat,
- az elnökség sorszámozott határozatait, beleértve hatályukat,
-  szavazás  esetén  a  javaslatot  támogatók  és  ellenzők  számarányát  és 
személyét.
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6.) Az elnökség: 

- szervezi és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, céljainak megvalósítását,
- gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról,
- előkészíti és a közgyűlés elé terjeszti az éves munkatervet és eseménynap-

tárt,  az éves költségvetést és a zárszámadást,  az éves beszámolót és a  
közhasznúsági jelentést,

- gondoskodik  a  közgyűlés  összehívásáról,  szervezéséről  és  az 
előterjesztések
rendjéről, előkészíti a közgyűlést,

- határoz a tagfelvételről, a törlésről és a kizárásról,
- két  közgyűlés  közti  időszakban  állást  foglalhat  és  döntést  hozhat  olyan  

ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe és 
amelyek  halasztást  nem  tűrnek.  Ezekről  az  ügyekről  a  következő 
közgyűlésen jelentést tesz és a közgyűlés jóváhagyását kéri,

- a tagok számára költségtérítést állapíthat meg,
- ellátja az alapszabályban a részére meghatározott feladatokat.

9. §

Az Elnök

1.)  Az  Egyesület  elnökét  a  közgyűlés  tagok  közül  e  öt  évre  választja,  
tisztségére újraválasztható. 

2.)  Az Egyesület első elnöke: Zólyomi Péter  (a.n.: Láng Ilona, szül.hely és 
idő: Győr, 1971.április 22) 9081 Győrújbarát, Komlóhát u 8.  szám alatti lakos: 

- vezeti  a  közgyűlést  és  az  elnökség  üléseit  (a  közgyűlés  vezetésére 
üléselnököt kérhet fel),

- önállóan képviseli az Egyesületet ( hatóságok és harmadik személyek előtt),  
a  bankszámla  feletti  rendelkezésre  a  gazdasági  ügyintézővel  együttesen 
jogosult,

- az elnökség ülései között folyamatosan intézi az Egyesület ügyeit, szervezi 
és  vezeti  az  elnökség  munkáját,  erről  a  tevékenységéről  beszámol  az 
elnökségnek,

- ellátja az alapszabályban részére meghatározott feladatokat.
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10. §

A titkár

1.) Az Egyesület titkárát a közgyűlés a tagok közül e posztra öt évre választja,  
tisztségére újraválasztható. 

2.)  Az  Egyesület  első  titkára:  Dr  Csizmadia  Andrea  (a.n:Polczer  Judit,  
szül.hely és idő: Tata, 1970. február 08.) 9081 Győrújbarát, Dobó u. 10  sz.  
alatti lakos

- irányítja és vezeti az Egyesület adminisztratív és ügyviteli munkáját,
- vezeti az egyesületi tagok nyilvántartását,
- biztosítja  a  közgyűlés  és  az  elnökség  határozatainak  végrehajtásához 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 
- irányítja az Egyesület nyilvántartását és iratkezelését, 
- helyettesíti  az  elnököt  annak  akadályoztatása  esetén,  az  egyesület  

képviseletére képviseleti  joga a helyettesítés körében csak a bankszámla 
feletti, a gazdasági ügyintézővel együttes képviseletre terjed ki, egyébként  
az egyesület képviseletére nem.

11. §

Gazdasági ügyintéző

1.)  A gazdasági  ügyintézőt  a  közgyűlés  a  tagok  közül  e  posztra  öt  évre  
választja, tisztségére újraválasztható. 

2.)  Az Egyesület  első  gazdasági  ügyintézője:  Szeli  Zalán (a.n.:  Puskás 
Katalin,  szül.hely  és  idő:  Mosonmagyaróvár,  1972.  november  09.  )  9081 
Győrújbarát, Komlóvölgy u. 13 szám alatti lakos

- a  folyamatos  és  szabályszerű  könyvelés  érdekében  előkészíti  a  
bizonylatokat,

- beszedi a tagdíjakat,
- kezeli a házipénztárat.
- a  bankszámla  feletti  rendelkezésnél  az  egyesületet  az  elnökkel,  annak 

akadályoztatása  esetén  a  titkárral  együttesen  képviseli,  az  elnök 
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akadályoztatása esetén az egyesületet  önállóan képviseli,  a hatóságokra 
és  harmadik  személyekre  nem kiható,  de  a  gazdasági  ügyintézö  és  az 
egyesület  belső  viszonyában  érvényesülő  korlátozás,  hogy  az  egyesület  
képviseletét a gazdasági ügyintézö csak az elnök akadályoztatása esetén,  
amennyiben ez lehetséges, az elnök utasításainak keretei között látja el.

12. § 

Az Egyesület gazdálkodása és vagyona

1.)  Az Egyesület a rendelkezésére álló anyagi eszközökkel éves költségvetés 
szerint  -  az  Egyesületekre  vonatkozó  gazdálkodási,  számviteli  és  pénzügyi  
előírások alapján - gazdálkodik. 

2.) A költségvetést és a zárszámadást az Egyesület közgyűlése fogadja el.

3.)  Az  Egyesület  működési  költségeinek  fedezése,  valamint  folyamatos 
tevékenységének  fenntartása  céljából  pénzeszközeit,  vagyonát  a  következő 
forrásokból szerzi be:

- a tagok által befizetett tagdíj és hozzájárulás,
- az állami és társadalmi szervek támogatásai,
- pályázatok,
- rendezvények bevételei,
- vállalkozási tevékenység bevételei,
- egyéb  (alapítvány,  adomány,  hagyomány,  hagyaték,  konkrét  célok  

érdekében érvényes engedély alapján végzett gyűjtés, stb.)

5.) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tartozásaiért  
a tagok - a tagdíj megfizetésén túl - saját vagyonukkal nem felelnek. 
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13. §

Képviselet

Az Egyesületet a 9. § 2.) pontja alapján Zólyomi Péter elnök, és  a 11.§ 2.)  
pontja alapján Szeli Zalán. gazdasági ügyintézö - a hatóságokra és harmadik 
személyekre  nem  kiható,  a  hivatkozott  helyen  megjelölt  korlátozásokkal-  
önállóan képviseli. A bankszámla feletti rendelkezésre a 9. § 2.), a 10.§ 2.) és a  
11.§ 2.) Zólyomi Péter. elnök és Szeli Zalán  gazdasági ügyintéző együttesen,  
az elnök akadályoztatása esetén Dr. Csizmadia Andrea titkár és Szeli Zalán.  
gazdasági ügyintéző együttesen jogosult.

14. §

Vegyes és záró rendelkezések

1.)  A képviseleti  jogkört  az elnök esetenként,  vagy az ügyek meghatározott  
csoportjára  nézve  meghatalmazással  más  személyre  -  a  polgári  jognak  a 
képviseletre vonatkozó általános szabályai szerint - átruházhatja. 

2.) Büntetett előéletű személyt nem lehet tisztségviselőnek megválasztani.

3.) Az Egyesület megszűnik, ha:

- feloszlását a közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja, 
- más Egyesülettel, vagy társadalmi szervezettel egyesül,
- az arra jogosult szerv feloszlatja, vagy megállapítja megszűnését.

4.) Az egyesület  megszűnésekor  a  vagyont  a  céloknak megfelelően fel  kell  
használni. 

A jelen Alapszabályban nem szabályozott  kérdésekben az Egyesülési  jogról  
szóló 1989. évi II.  törvény az irányadó.

Győrújbarát, 2006. június 26.

elnök
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