GAZDÁLKODÓ CSALÁDOK EGYESÜLETE
ALAPSZABÁLY

A Gazdálkodó Családok Egyesületének (a továbbiakban: Egyesület) 2013. június 16-án
megtartott megismételt alakuló taggyűlése a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrehozta a Gazdálkodó Családok Egyesülete nevű,
egyesületi formában működő civil szervezetet, amelynek alapszabályát (a továbbiakban:
Alapszabály) a következők szerint fogadta el:
I.
Az Egyesület adatai
1. Az Egyesület neve: Gazdálkodó Családok Egyesülete
Az Egyesület rövidített neve: Gazdaegyesület
2. Az Egyesület székhelye: 8132 LEPSÉNY, Fő utca 7.
3. Az Egyesület működési területe: Magyarország
II.
Az Egyesület célja és feladatai
1. Az Egyesület célja: a gazdálkodó családok képviselete, érdekvédelme, tájékoztatása,
segítése.
2. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, civil- és
gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik a Gazdálkodó
Családok Egyesületének eredményes működését és céljainak megvalósítását.
3. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében
a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági
társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.
4. Az Egyesület feladatai:
•

A gazdálkodó családok összefogása, érdekeik meghatározása és képviselete.

•

A gazdálkodó
szervezésével.

•

A gazdálkodó családok jogsegély szolgálatának kialakítása.

családok

segítése

tájékoztatással,

oktatással,

tanulmányutak
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•

A gazdálkodó családok érdekeinek képviselete helyi, térségi és országos szinten.

•

A fenntartható vidékfejlesztés elveinek érvényesítése helyi, térségi és országos
szinten.
III.
Az Egyesület tagsága

1. Az Egyesület tagja lehet az a nagykorú és cselekvőképes természetes személy, aki
elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen
részt vesz az Egyesület munkájában, valamint megfizeti a tagdíjat.
A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Elnöksége dönt.
Az Elnökség a rendes tag felvételéről az erre irányuló felvételi kérelem kézhezvételétől
számított 15 napon belül egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával dönt. A döntés ellen
jogorvoslatnak nincsen helye.
Az Egyesület tagjának jogai:
– részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Taggyűlés
határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az
Egyesület működésével kapcsolatban;
– ajánlásokat tehet az Egyesület érintő kérdések megtárgyalására;
– felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül
köteles választ adni;
– választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve
tisztségeire;
– indítványt tehet a Taggyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
– betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;
– a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Taggyűlés és rendkívüli
elnökségi ülés összehívását kezdeményezhetik.
2. Pártoló tag lehet minden olyan nagykorú és cselekvőképes természetes személy, aki az
Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület
működését.
A pártoló tag tagfelvétele a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik.
A pártoló tag tanácskozási joggal részt vehet a Taggyűlésen, szintén igénybe veheti az
Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben
jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.
3. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják.
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4. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint
jogosult részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.
5. A tagsági jogviszony megszűnése
A tagsági viszony megszűnik:
– a tag halálával,
– az Egyesület megszűnésével,
– a tag kilépésével,
– a tag kizárásával.
6. Tag kizárása
Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül azt a személyt, aki a naptári év végéig az éves
tagdíját saját hibájából fakadóan, neki felróhatóan teljes mértékben nem fizette meg, és e
kötelezettségének az írásban történt felszólításnak megfelelő határidő (a felszólítás
kézhezvételétől számított legalább 15 nap) engedélyezése mellett sem tett eleget, a határidő
eredménytelenül telt el.
A tag kizárását bármely tag kezdeményezheti. A tag kizárásával kapcsolatos döntést első
fokon az Egyesület Elnöksége az ülésén hozza meg, amely a tagkizárás kezdeményezésétől
számított 15 napon belül kerül összehívásra az Elnök által. Ezen Elnökségi ülésre írásban meg
kell hívni azt a tagot, aki ellen kizárást kezdeményeztek, a tag meghívásról az Elnök az
Elnökségi ülés összehívásával egyidejűleg intézkedik.
A kizárásra okot adó körülmények vizsgálata a fenti Elnökségi ülésen történik, ahol az
Elnökség bizonyítást vesz fel. Az érintett tag számára lehetőséget kell biztosítani, hogy
bizonyítékait, védekezését érdemben előadhassa. A tagkizárásról az Elnökség egyszerű
szótöbbséggel hozott határozatával dönt. A tagkizárásról szóló döntését az Elnökség a
megjelent tagnak helyben átadja írásban, ellenkező esetben a döntést követő 8 napon belül
megküldi számára írásban. A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen annak
kézhezvételét követő 15 napon belül az Egyesület Taggyűléséhez fellebbezéssel élhet, amely
e körben másodfokú szervként jár el. A fellebbezést az Elnökséghez (valamely Elnökségi
taghoz) kell írásban eljuttatni. A Taggyűlés a fellebbezés tárgyában egyszerű szótöbbséggel
dönt. A Taggyűlés határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, de a kizárt tag a határozat
tudomására jutásától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül pert indíthat a vonatkozó
törvényi rendelkezéseknek megfelelően.
7. Az Elnökség tagjainak illetve az Ellenőrző Bizottság tagjainak fegyelmi ügye:
Az Elnökségi tag (ideértve az Elnököt és Alelnököt is) illetve Ellenőrző Bizottsági tag
visszahívásáról, vagy az Egyesületből való kizárásáról a Taggyűlés fegyelmi eljárásban dönt.
A fegyelmi eljárást a tagok 1/3-a (egyharmada) kezdeményezheti, a vonatkozó Taggyűlés a
kezdeményezéstől számított 15 napon belül kerül összehívásra az Elnök (az Elnök ellen folyó
eljárás esetén az Alelnök) által. Ezen Taggyűlésre írásban külön meg kell hívni azt az
Elnökségi illetve Ellenőrző Bizottsági tagot, aki ellen a fegyelmi eljárást kezdeményezték, a
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meghívásról az Elnök (az Elnök ellen folyó eljárás esetén az Alelnök) az Taggyűlés
összehívásával egyidejűleg intézkedik.
A fegyelmi eljárásra okot adó körülmények vizsgálata a fenti Taggyűlésen történik, ahol a
Taggyűlés bizonyítást vesz fel. Az érintett Elnökségi illetve Ellenőrző Bizottsági tag számára
lehetőséget kell biztosítani, hogy bizonyítékait, védekezését érdemben előadhassa. A fegyelmi
ügyben a Taggyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával dönt. A Taggyűlés döntését
az Elnök (az Elnök ellen folyó eljárás esetén az Alelnök) a megjelent Elnökségi illetve
Ellenőrző Bizottsági tagnak helyben átadja írásban, ellenkező esetben a döntést követő 8
napon belül megküldi számára írásban. A fegyelmi döntéssel szemben fellebbezésnek nincsen
helye, ám az érintett Elnökségi illetve Ellenőrző Bizottsági tag – tagi minőségében – a
határozat tudomására jutásától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül pert indíthat a
vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően.
A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek
tekinthető az Elnökséghez megküldött kilépő nyilatkozatával.
8. A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Taggyűlés állapítja meg.
IV.
Az Egyesület felépítése
1. A Gazdaegyesület testületei:
Taggyűlés,
Ellenőrző Bizottság,
Elnökség.
2. A Taggyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Taggyűlést
évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A
tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a
Taggyűlés időpontja előtt. A taggyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben
az ismételt Taggyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Taggyűlés nem
határozatképes.
Ha a szabályszerűen összehívott Taggyűlés nem volt határozatképes, az ettől számított
legkésőbb tizenöt napon belül ugyanezen napirenddel más időpontra összehívott Taggyűlés a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha erről a körülményről a tagokat az
eredeti meghívóban előre írásban tájékoztatták.
A Taggyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével,
ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a Taggyűlést.
3. A Taggyűlést össze kell hívni:
– ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
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– ha az Elnökség rendkívüli Taggyűlés összehívását tartja szükségesnek,
– ha a felügyeleti szerv a Taggyűlés összehívását elrendeli,
– ha a bíróság a Taggyűlés összehívását elrendeli.
4. A Taggyűlés összehívása az Elnök feladata.
5. A Taggyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok több mint a fele jelen van.
6. A Taggyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Taggyűlés levezetésével mást is
megbízhat.
A Taggyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Taggyűlés által megválasztott
tag hitelesít.
7. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
– az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más civil szervezettel történő egyesülésének a
kimondása;
– az Alapszabály elfogadása és módosítása;
– tisztségviselők megválasztása és visszahívása;
– tagdíj mértékének megállapítása;
– az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
– döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály a Taggyűlés
hatáskörébe utal.
8. A Taggyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van.
Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
9. A jelenlévő tagok kétharmadának szavazata szükséges:
– az Alapszabály elfogadásához, módosításához;
– az Egyesület feloszlásához, más civil szervezettel történő egyesülés kimondásához;
– a tag kizárásával kapcsolatos határozatához.
10. A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a
személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben
a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az
esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell
tartani.
A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.
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11. A Taggyűlésen a rendes tagok, a pártoló tagok, és a meghívott vendégek vehetnek részt.

12. Elnökség
Az Elnökség két Taggyűlés közötti időszakban irányítja az Egyesület működését, ellátja
azokat a feladatokat és dönt mindazon kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az
alapszabály nem utal a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség szükség szerint, de
évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze.
Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről és az ülés napirendjéről
legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek.
Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség ülése határozatképes,
ha azon legalább 3 elnökségi tag jelen van. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon
belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten
összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 3 elnökségi tag jelen
van. Az Elnökség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további Egyesületi
tagok hívhatók meg.
13. Az 5 tagú Elnökséget a Taggyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából 1 éves
időtartamra. Az Elnökségnek csak olyan természetes személy lehet a tagja, aki az e tisztségre
irányadó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglalt követelményeknek
megfelel.
Az Elnökség tagjainak mandátuma megszűnik:
-

az 1 éves megbízatási idő lejártával;

-

kilépéssel;

-

kizárással;

-

visszahívással;

-

lemondással;

-

az elnökségi tag halálával;

-

az Egyesület megszűnésével.

Az Elnökségi tag visszahívására illetve kizárására irányadó szabályokat az
Alapszabály III./7. pontja szabályozza.
14. Az Elnökség feladata és hatásköre:
– tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;
– a Taggyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Taggyűlés munkáját
elősegítő szervező tevékenység;
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– az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves
programok megvitatása és elfogadása;
– az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;
– az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
– személyzeti munka irányítása;
– tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása,;
– az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás, kivéve az Elnökség és az Ellenőrző
Bizottság tagjainak kizárására irányuló eljárás;
– minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe, és
amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.
Az Elnökségnek csak olyan természetes személy lehet a tagja, aki a Ptk. 62. § (5) bekezdése
rendelkezéseiben foglalt feltételeknek megfelel, és tagja az Egyesületnek.
Az Elnökség határozatait szótöbbséggel hozza.
15. Az Egyesület tisztségviselői
Az Egyesület Elnöke
Az Egyesület Elnökét 1 éves időtartamra a Taggyűlés választja, aki tevékenységével a
Taggyűlésnek felelős.
Az Elnök feladata és hatásköre:
– az Egyesület tevékenységének irányítása;
– a Taggyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
– döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó
kérdésekben;
– a Taggyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése;
– kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
– irányítja az Elnökség munkáját;
– vezeti az Elnökség üléseit;
– önállóan képviseli az Egyesületet,
– önállóan rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett;
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– intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
– összehívja az Elnökség üléseit;
– vezeti az ügyintéző apparátust;
– irányítja az Egyesület gazdálkodását;
– utalványozási jogot gyakorol;
– gyakorolja a munkáltatói jogokat;
– minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.
16. Az Egyesület Alelnöke
Az Elnököt távollétében az Alelnök helyettesíti. Helyettesítés esetén az alelnök teljes joggal
képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait.
V.
Az Egyesület vagyona és gazdálkodása
1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Taggyűlés fogad el. Az
Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a
Taggyűlés elé terjeszt.
2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
– tagsági díjak, amelyet a Taggyűlés állapít meg;
– magán és jogi személyek támogatásai;
– az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
– rendezvény bevétel;
– egyéb bevételek.
3. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az
Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.
4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a civil
szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.
5. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.
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VI.
Ellenőrző Bizottság
1. Az Egyesület felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely 3 főből áll.
Ellenőrző Bizottság tagjait a Taggyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából 1 éves
időtartamra. Az Ellenőrző Bizottságnak csak olyan természetes személy lehet a tagja, aki az e
tisztségre irányadó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglalt
követelményeknek megfelel.
2. Az Ellenőrző Bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk
értelmében vállalják.
3. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A
határozatképességhez legalább két tag jelenléte szükséges.
Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így
különösen: jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést,
tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Taggyűlésétől, és Elnökségétől, illetve
munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
Jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Taggyűlést tájékoztatni, és annak
összehívását kezdeményezni.
Az Ellenőrző Bizottság ülését bármelyik Ellenőrző Bizottsági tag írásban összehívhatja.
Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha az Ellenőrző Bizottsági tagok az ülésről és
az ülés napirendjéről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek.
Az Ellenőrző Bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben az ülésen
két tag van jelen, az ülésen csak egyhangú határozat hozható. Az Ellenőrző Bizottság ülése
határozatképes, ha azon legalább 2 Ellenőrző Bizottsági tag jelen van. Határozatképtelenség
esetén legkésőbb 30 napon belül az Ellenőrző Bizottságot ismételten össze kell hívni.
Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha
azokon legalább 2 elnökségi tag jelen van. Az Ellenőrző Bizottság üléseire – annak
tárgykörére figyelemmel – esetenként további Egyesületi tagok hívhatók meg.
Az Ellenőrző Bizottság, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak
sorszámozza.
A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és
a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok
hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és
ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult
jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A
jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.
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4. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak mandátuma megszűnik:
-

az 1 éves megbízatási idő lejártával;

-

kilépéssel;

-

kizárással;

-

visszahívással;

-

lemondással;

-

az Ellenőrző Bizottsági tag halálával;

-

az Egyesület megszűnésével.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai indokolt esetben a Taggyűlés által visszahívhatóak. Az
Ellenőrző Bizottsági tag visszahívásának indokául szolgál, ha az Ellenőrző Bizottsági tag az
Egyesület tekintetében jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás észlelése esetén a Taggyűlés
tájékoztatását, és összehívásának kezdeményezését neki felróhatóan elmulasztja.
Az Ellenőrző Bizottság tagjainak visszahívására illetve kizárására irányadó szabályokat az
Alapszabály III./7. pontja szabályozza.
VII.
Az Egyesület megszűnése
1. Az Egyesület megszűnik, ha:
- az Egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
- a legfőbb szerve (a Taggyűlés) a feloszlásáról határoz,
- a bíróság feloszlatja,
- a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy
megállapítja megszűnését,
- a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,
és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.
2. Amennyiben az Egyesület megszűnéséről a Taggyűlés saját hatáskörében döntött, úgy a
Taggyűlés rendelkezik az Egyesület vagyonáról is.
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VIII.
Vegyes és záró rendelkezések
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok
irányadóak.

Az Egyesület Alapszabályát a 2013. június 16-án megtartott Taggyűlése fogadta el.
Kelt: Kishantos, 2013. június 16.

................................................................

................................................................

Giber Gerda
jegyzőkönyvvezető

Teichel István
az Egyesület elnöke

Előttünk, mint tanúk előtt:
1.
Név:

2.
Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:

................................................................

................................................................
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