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Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 
 

Alapszabálya 

 

I. Általános rendelkezések 
 

1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 

 

2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24. 

 

3./ Az egyesület célja, tevékenysége: Göd város környezetének és természet védelmének 

megőrzése, a város intergrált fejlesztésének előmozdítása a fenntartható fejlődés 

kritériumai alapján. 

 

4./ Az egyesület céljait különösen a következő eszközökkel valósítja meg: 

 

a./ A környezet tisztaságáért környezetvédelmi akciókat és rendezvényeket szervez. 

b./ Plakátokon hívja fel a figyelmet a környezet tisztaságának megóvására, kiadványokat és 

tájékoztató anyagokat jelentet meg. 

c./ Előadásokat és fórumokat szervez, melyen a környezet védett területeit ismerteti, azok 

megóvásának szükségességét népszerűsíti. 

d./ Szervezi a Gödi Ifjúsági Tábor területének az egyesület céljaival egyező használatát és 

hasznosítását. 

e./ A helyi Önkormányzattal együttműködve közreműködik a környezetvédelmi célok 

megvalósításában, így különösen a város északi és déli felét összekötő Duna-parti sétány 

megvalósításában, a kerékpárút hálózat kialakításában és a Duna-parti evezős és 

szabadős tevékenységeknek a környezet védelmét biztosító módon való szervezésében. 
f./ A város fejlődésének elősegítése a fenntartható fejlődés elvei mentén úgy, hogy Göd 

megőrizze kertváros jellegét. 

 

5./ az egyesület működése a Magyar Köztársaság egész területére kiterjed. 

 

6./ az egyesület jogi személy 

 

II. A tagsági viszonnyal kapcsolatos rendelkezések 

 
 

1./ Az egyesület tagja lehet: minden nagykorú és kiskorú magyar és nem magyar 

állampolgár, aki tenni kíván a környezet tisztasága, megóvása és a természetvédelem 

érdekében. 

 

2./ Az egyesületi tagság fajtái:  

 

Aktív tag 

Pártoló tag 

 

Aktív tag: 

 

A tagsági viszonyát kérő tag az egyesület két tagjának ajánlásával ellátott belépési 

nyilatkozatát az egyesület elnökéhez köteles eljuttatni. 

 

A tagsági viszony a teljes létszámú elnökség minősített többségének döntésével jön létre. 
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Pártoló tag: 

 

Az a személy, aki az egyesület céljainak megvalósítása érdekében különösen sokat tett, és 

nem tagja az egyesületnek, az egyesület pártoló tagjává választható. 

 

A pártoló tag felvételéről – az egyesület két tagjának ajánlásával és a javasolt személy 

elfogadó nyilatkozatával ellátott kérelme alapján – a teljes létszámú elnökség egyhangú 

határozottal dönt. 

A pártoló tag tagdíj fizetésére nem köteles. 

 

3./ A tagok jogai: 

 

 Az egyesület közgyűlésén a határozatok meghozatalában, rendezvényen való részvétel 

 Az ügyintéző és képviseleti szervek tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásában való 

részvétel 

 Tisztségekre történő megválaszthatóság 

 Az egyesületet érintő kérdésekben javaslattétel és véleménynyilvánítás 

 

4./ A tagok kötelezettségei: 

 

 Az alapszabály betartása 

 A vezető szervek határozatainak betartása 

 A tagsági díj fizetése 

 

5./ A tagsági viszony megszűnése: 

 

 Törléssel: a tag halálával, a tagdíj hat hónapot meghaladó idejű nem fizetése esetén 

 Kilépéssel 

 Fegyelmi döntés alapján kizárással. A közgyűlés nyílt, minősített határozattal kizárhatja 

azt a tagot, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét. 

 

A tag kilépési szándékát írásban az elnökség felé jelentheti be. A tagsági viszony megszűnése 

esetén az elnökség a tagot a nyilvántartásból törli. 

 

 

III. Az egyesület szervezete 

 
 

1./ Közgyűlés 

2./ Elnökség (vezetőség) 

3./ Etikai bizottság (fegyelmi bizottság) 

4./ Területi és szakmai csoportok 

 

Közgyűlés 

 

1./ Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlés 

ülései nyilvánosak, azt az egyesület elnöke vezeti. 

 

2./ A közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal kell összehívni. Az 

összehívásra az elnök jogosult. A meghívót a tagok részére a közgyűlés napját 

megelőzően 30 nappal kell kézbesíteni. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés 
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idejét, napirendjét és helyét. A tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével 

kezdeményezheti az elnöknél a közgyűlés összehívását. Az elnök 15 napon belül köteles 

intézkedni a közgyűlés összehívásáról, ha azt a felügyelő szerv indítványozza. 

 

 

3./ A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50%-a plusz egy fő legalább jelen van. 

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen a 30 napon belül történő másodszori 

összehívás estén az eredeti napirendben szereplő kérdésekben a megjelentek számára 

tekintet nélkül határozatképes. 

 

4./ A határozathozatal módja: a közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, amelyre az alapszabály minősített vagy 

egyhangú többséget ír elő. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

 

 

5./ A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) 

határozat alapján 

 

a./ Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  

b./ Bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében 

a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

  

6./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

 Az egyesület megalakulásának, feloszlásának valamint más egyesülettel való 

egyesülésének kimondása. 

 Az elnökség és a fegyelmi bizottság tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása 

 Az alapszabály és a fegyelmi szabályzat megállapítása és módosítása 

 Az elnökség tagjainak, a fegyelmi bizottság elnökének és tagjainak egy évre történő 

megválasztása. A választás nyílt szavazással történik. 

 A gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása 

 Az éves beszámoló jóváhagyása 

 Területi és szakmai csoportok létrehozása 

 Felhatalmazza az elnökséget, hogy az 1997. évi CLVI tv. 7.§ /2/ bek.-ben foglaltakról 

belső szabályzatban rendelkezzen 

 

7./ Minősített többség szükséges: 

 

 Az alapszabály elfogadásához 

 A tisztségviselők megválasztásához 

 A fegyelmi határozat másodfokú elbírálásához 

 Az egyesület megszűnése és más egyesülettel történő egyesülése kimondásához 

 

Elnökség 

 

1./ Az elnökség három tagból álló testület, tagja csak az egyesület tagja lehet. Az elnökség 

összetétele: elnök, elnökhelyettes, titkár. 

Az elnökség szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik, melyet 

bármelyik elnökségi tag összehívhat. A meghívót a tagok részére az ülés napját 
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megelőzően 10 nappal kell kézbesíteni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés 

idejét, napirendjét és helyét. Az elnökségi ülések nyilvánosak. 

 

2./ Az elnökség feladata: 

 

 Két közgyűlés között dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a 

közgyűlés hatáskörébe, ezekről az intézkedésekről a közgyűlésen köteles beszámolni, 

 Az egyesület tevékenységének gazdasági és szakmai irányítása 

 A közgyűlés előkészítése 

 Az egyesület költségvetésének kidolgozása 

 Az egyesület költségvetésének megállapítása 

 Területi és szakmai csoportok felügyelete 

 Az éves gazdálkodásról szóló jelentés benyújtása a közgyűlésnek 

 Az egyesület belső szabályzatának megalkotása 

 

Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több, mint 50%-a jelen van. Az 

elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, amikor az 

alapszabály egyhangúságot ír elő. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

 

Az elnök feladatai: 

 Az elnökségi ülések összehívása, vezetése 

 Az egyesület vagyonáról a kezelőket elszámoltatja 

 A számlákat ellenőrzi 

 3. személyekkel szerződéseket köt 

 Az egyesületet önállóan képviseli 

 Az elnökségi ülésekről vezetett jegyzőkönyv hitelesítése 

 Utalványozási jogkört és a bankszámla feletti rendelkezést az elnökhelyettessel vagy a 

titkárral együttesen gyakorolja 

 Az elnökség munkájáról szükség szerint beszámolót készít 

 

Az elnökhelyettes feladatai: 

 Az elnök távolléte esetén helyettesíti az elnököt, három hónapot meghaladó 

akadályoztatás estén a közgyűlés határozata szükséges a teljes körű helyettesítéshez 

 Az egyesületet a titkárral együttesen képviseli 

 Az elnökségi ülésekről vezetett jegyzőkönyvek hitelesítése 

 Utalványozási jogkört és a bankszámla feletti rendelkezést az elnökkel vagy a titkárral 

együttesen gyakorolja 

 

A titkár feladatai: 

 A gazdasági feladatok ellátása 

 A számlák kezelése és nyilvántartása 

 Pénztárkönyv vezetése 

 A számlák hitelességének ellenőrzése 

 A dokumentumok rendezése és megőrzése 

 Az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetése és hitelesítése 

 Az egyesület tagjainak nyilvántartása 

 A tagdíjak befizetésének nyilvántartása és ellenőrzése 

 Utalványozási jogkört és a bankszámla feletti rendelkezést az elnökkel vagy az 

elnökhelyettessel együttesen gyakorolja 

 Tevékenységéről szükség szerint beszámolót készít 
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Etikai Bizottság: 

 

Az etikai bizottság a közgyűlés egy évre választott háromfős testülete, mely a közgyűlésnek 

beszámolni tartozik. 

 

Az elnökség tagja nem lehet az etikai bizottság tagja. 

 

Az etikai bizottság feladata a fegyelmi szabályzat alapján a fegyelmi eljárás lefolytatása. A 

fegyelmi határozat ellen a közgyűléshez fellebbezésnek van helye. 

Az etikai bizottság tagjai az egyesület irataiba betekinthetnek és az elnökségtől információkat 

kérhetnek. 

 

Területi és szakmai csoportok: 

 

A csoportok a közgyűlés által határozatlan időre, tetszőleges létszámmal létrehozott, 

választott testületei, melynek célja és feladata a munkamegosztás és a helyi kezdeményezések 

megvalósítása. 

 

 

IV. Az egyesület jogképessége és képviselete 
 

Az egyesületet az elnök, elnökhelyettes és a titkár képviseli oly módon, hogy az elnök 

önállóan, az elnökhelyettes és a titkár együttesen. 

A képviselők közül bármelyik kettő együttesen jogosult rendelkezni a bankszámla felett. 

 

Az elnök: 

  neve: Berta Sándor 

  címe: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 

a. n.: Vass Mária 

szig. sz.: 348039DA 

 

Az elnökhelyettes: 
  neve: Nagy Árpád 

  címe: 2131 Göd, Vörösmarty u. 14. 

a. n.: Papp Gyöngyi 

szig. sz.: AP 069375 

 

Titkár: 

  neve: Nagy László 

  címe: 2131 Göd 

a. n.: Papp Gyöngyi 

szig. sz.: 687968HA 

 

A közhasznú szervezet vezető megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 

megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás 

rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 
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Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője az,  

 

 aki bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 

bűntett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül 

 aki az egyesülettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

áll, 

 aki a egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehet ő nem pénzbeli szolgáltatásokat és az egyesület által tagjának a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, 

 a vezető tisztségviselők hozzátartozója. 

 

 

V. Az egyesület gazdálkodása 

 
 

 

Az egyesület bevételei: 

 

 Az aktív tagok által fizetett tagdíj 

 Egyéb bevétel, támogatás 

 

 

A tagdíj mértéke: 500 Ft/hó 

 

A tagdíj fizetésének módja: 

 

A tagdíjat az egyesület titkárának, minden hónap 10-ig előre kell természetes személyek 

esetében készpénzben, gazdálkodó szervezetek esetében átutalással teljesíteni. 

 

Az egyesület a törvényben meghatározott természetvédelmi és környezetvédelmi 

közhasznú tevékenységet folytat, nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a 

közhasznú szolgáltatásaiból. 

 

Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végezhet. 

 

Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezető szervtől 

elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más 

jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. 

 

Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel és azt a jelen 

alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. 

 

Az egyesület éves költségvetés alapján működik. 

 

Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok az egyesület kötelezettségeiért a 

tagdíj befizetéséig vállalnak felelősséget, saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

Az egyesület megszűnése estén a vagyonáról, annak sorsáról az egyesület közgyűlése dönt. 
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VI. Az egyesület megszűnése 

 
 

Az egyesület megszűnik, ha: 

 

 Feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja, 

 A bíróság feloszlatja 

 Más egyesülettel egyesül  

 A bíróság az egyesület megszűnését megállapítja 
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VII. Záró rendelkezések 

 
 

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt. 

 

Az egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente egyszer 

országos terjesztésű sajtótermékben nyilvánosságra hozza. 

 

Az egyesület a Pest Megyei Bíróság nyilvántartásba vételével jön létre, ezzel nyeri el jogi 

személyiségét és közhasznú besorolását. 

 

Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 

törvény, valamint az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről szóló jogszabály 

rendelkezései az irányadók. 

 

Ezt a kiegészített Alapszabályt az egyesületi tagok a 2000. 04. 10-én megtartott közgyűlésen 

fogadták el. 

 

2009.július 22-én tartott közgyűlésen módosították. 

Ezen változások az 1., 2., 5., és 8., oldalon történtek és dőltbetűvel szedetten vannak jelölve. 

 

Göd, 2009. 07. 22. 

 

 

 

……………………………... 

Berta Sándor 

      elnök 

 


