Budai Polgárok Társasága
ALAPSZABÁLY

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.
Elfogadta a Társaság közgyűlése
2006. július 13. napján
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I. fejezet:
Az egyesület neve
1.1.

Az egyesület neve: BUDAI POLGÁROK TÁRSASÁGA
Az egyesület székhelye:1015 Budapest, I. ker. Ostrom u. 17.
II. fejezet
Az egyesület célja, tevékenységi köre

2.1.Az egyesület célja: Budapest budai kerületeiben a civil társadalom
erősítése, a polgárok közötti társas kapcsolat fejlesztése, a
társadalmi nyilvánosság kibontakoztatása, az itt lakó polgárok
érdekeinek képviselete.
2.2.Az egyesület tevékenységi köre: egy
közéleti lap kiadása,
lehetőségek teremtése kerületi és kerületközi közéleti problémák
megbeszélésére
III. fejezet
Az egyesület tagsága
3.1. Az egyesület tagja lehet bármely természetes jogi személy, aki
elfogadja az egyesület alapszabályát.
3.2. Természetes személyek belépési nyilatkozat aláírásával, jogi
személyek felelős vezetőjük, vagy felelős vezető testületük által
aláírt belépési nyilatkozattal igazolják belépési szándékukat.
3.3. A tagsági viszony az aláírás napján kezdődik
3.4. A
tagok
belépéssel
vállalják
az
egyesület
céljainak
megvalósításában való részvételt és a közgyűlés által meghatározott
tagdíj megfizetését
3.5. Tagsági viszony megszűnik:
tag kilépésével (ez lehet szóbeli vagy írásbeli nyilatkozat)
tag elhalálozásával, jogi személy esetén jogutód nélküli
megszűnésével
ha az egyesület tagja az éves tagsági díjat felszólítás ellenére
az esedékességet
követő 3 hónap alatt sem fizeti meg
A tagsági viszony bármely okból történő megszűnése esetén a tag
vagy annak hozzátartozója az addig befizetett tagsági díjat, vagy az
egyesület céljaira történt vagyoni hozzájárulást semmilyen jogcímen
nem követelheti vissza.
3.6. A tagok jogai egyenlők, azokat a tagokat személyesen
gyakorolhatják. Egyesületi tisztségre bármely tag megválasztható
IV. fejezet
Az egyesületi tagdíj
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4.1.
4.2.

4.3.

Az egyesületi tagság feltétele a tagdíj vállalása és befizetése.
Az egyesület tagdíját a folyó évre az egyesület alakuló közgyűlése
állapítja meg. A tagdíj megállapítása évenként történik. A tagdíjon
felül az egyesületi tagok önkéntes vagyoni hozzájárulást tehetnek az
egyesület céljai megvalósítása érdekében.
Az egyesületi tagdíj ill. vagyoni hozzájárulás csak a közgyűlés által
meghatározott módon és célra használható fel.
V. fejezet
Az egyesület induló vagyona

5.1. Az egyesület induló vagyona az alakuló közgyűlés tagjai által
befizetett összegekből áll össze.
VI. fejezet
Az egyesület szervezete
6.1.Az egyesület szervezete:
- a közgyűlés
- az elnökség
- amennyiben az egyesület működése szükségessé teszi, az
egyesület közgyűlése felügyelő és egyéb bizottságokat is
létrehozhat
6.2.A közgyűlés: a tagok összessége, amely évente legalább egyszer ül
össze. (rendes közgyűlés)
A közgyűlést össze kell hívni ha azt a tagság 1/3-a a cél
megjelölésével, vagy a felügyelő bizottság, ill. a felügyeleti szerv
írásban kéri. (Rendkívüli közgyűlés)
A rendes közgyűlést minden év első felének végéig össze kell hívni.
Mind a rendes, mind a rendkívüli közgyűlést az elnökség hívja
össze.
A közgyűlés helyét és idejét, valamint a közgyűlésnek javasolt
tárgysorozatot az elnökség állapítja meg. A napirendet tartalmazó
meghívót 7 nappal a kitűzött közgyűlési időpont előtt ki kell küldeni
valamennyi tag részére.
6.3. Minden tagot egy szavazat illet meg. A közgyűlés akkor
határozatképes, ha azon tagok 50%-a + egy tag részt vesz.
A közgyűlés határozatképtelensége esetére, az elnökség egy
hónapon belüli új időpontra köteles megismételt közgyűlést összehívni,
amely határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül.
6.4. A közgyűlés határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt
szavazással hozza.
Minősített többség (összes tag 50 %-a + 1 tag szavazata)
szükséges:
- az alapszabály módosításához,
- az egyesület tisztségviselőinek megválasztásához,
visszahívásához felmentéséhez,
- más egyesülettel történő egyesülés elhatározásához,
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az egyesület megszűnésének kimondásához.
A közgyűlés eseti jelleggel egyéb ügyekben is előírhat a
minősített többséggel történő döntést.
6.5. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
- az alapszabály és mellékleteinek elfogadása
- más egyesülettel történő egyesülés elhatározása
- az egyesület tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása,
felmentése
- az elnökség beszámoltatása
- a felügyelő bizottság jelentésének elfogadása
- az egyesület mérlegének jóváhagyása
- az egyesületi tagdíj mértékének megállapítása
6.6 A közgyűlésen az egyesület bármely tagja személyesen részt vehet,
felszólalhat, javaslatot tehet.
Az egyesület bármely tagja jogosult a közgyűléshez, annak időpontja
előtt legalább 5 nappal beérkezően, írásbeli javaslattal fordulni. A
közgyűlésen ez elnök ismertetője után a közgyűlés dönt arról, hogy
napirendre tűzi e a javaslatot vagy az egyesület egyéb szervezeteihez
utalja, esetleg elveti.
6.7. A közgyűlésen a tagok csak személyesen szavazhatnak
6.8. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni melyet az elnök, az
egyesületi titkár, valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá
6.9. Az elnökség:
- A közgyűlés legalább legalább 5, de legfeljebb 9 tagú tagú
elnökséget választ 3 évi időtartamra. Az elnökség két közgyűlés
között a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével
a közgyűlés hatáskörét gyakorolja, irányítja, szervezi az egyesület
tevékenységét.
- Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- Az elnökség tagjai: elnök, egyesületi titkár, elnökségi tagok.
- Az elnökséget szükség szerint, de legalább negyedévenként az
elnök hívja össze. Az elnökség két tagjának indítványára rendkívüli
elnökségi ülést kell összehívni.
- Az elnökség akkor határozatképes, ha legalább négyen jelen
vannak.
6.10.Az elnökség ügyrendjét maga állapítja meg.
6.11.Az egyesület tisztségviselőit a közgyűlés közvetlenül, nyílt
szavazással választja meg.
A tisztségviselőkre történő javaslattételhez a közgyűlés
jelölőbizottságot hoz létre.
A tisztségviselőket megválasztó közgyűlésen bármely tag újabb
javaslatot tehet a tisztségviselők személyére.
Tisztségviselőnek azt kell megválasztottnak tekinteni, akit a
határozatképes közgyűlésen minősített többséggel
választanak meg.
A tisztségviselők visszahívására és felmentésére egyrészt az
elnökség tehet javaslatot, másrészt bármelyik tag.
Amennyiben a határozatképes közgyűlés tagjainak 1/3-a
támogatja a visszahívási javaslat napirendre tűzését, úgy azt az
elnökség köteles a közgyűlés napirendjére felvenni.
Bármely
tisztségviselő
visszahívásához
elegendő
a
határozatképes közgyűlés egyszerű többségének szavazata
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6.12.Amennyiben az egyesület működése szükségessé teszi, a közgyűlés
felügyelő bizottságot hoz létre.
- a közgyűlés 3 tagú felügyelő bizottságot választ 3 évi időtartamra
- a felügyelő bizottság jogi és pénzügyi ellenőrzést gyakorol az
egyesület szervei és tevékenysége felett
- munkájáról évenként tartozik beszámolni a közgyűlésnek
- a felügyelő bizottság javaslatára az elnökség köteles rendkívüli
közgyűlést összehívni,
a felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább negyedévente tartja
üléseit
6.14. Az egyesület közgyűlése a tisztségviselők választására vonatkozó
szabályok szerint tiszteletbeli elnököt választhat.
VII. fejezet
Az egyesület tisztségviselőinek hatásköre
7.1. Az elnök
- összehívja az elnökségi ülést
- ellenőrzi az alapszabály előírásainak betartását, továbbá a
közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását
- az egyesületi titkárral együtt kiadványozási és utalványozási
jogokat gyakorol
- a közgyűlés előzetes jóváhagyásával visszterhes szerződést köthet
az egyesület nevében
- önállóan képviseli az egyesületet harmadik személlyel szemben
- összehangolja az egyesület tisztségviselőinek tevékenységét
- összehívja az egyesület közgyűlését
- javaslatot tesz a közgyűlés napirendjére
- elnököl a közgyűlésen és az elnökségi ülésen
7.2. Az egyesületi titkár
- helyettesíti az elnököt annak távollétében
- az elnök akadályoztatása esetén az egyik elnökségi taggal
utalványozási jogot gyakorol
- az elnökség által rábízott feladatotokat ellátja
VIII. fejezet
Az egyesület gazdálkodása
8.1. Az egyesület tagjai által befizetett tagdíjakból és egyéb bevételekből
önállóan gazdálkodik
8.2. Az egyesületi tagok az egyesület tartozásaiért nem felelnek
8.3. Az egyesület esetleges nyereségének felhasználásáról minden
esetben a közgyűlés dönt
IX. fejezet
Az egyesület megszűnése
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9.1. Az egyesület megszűnhet:
- feloszlással
- feloszlatással
- megszűnésének megállapításával
9.2. Az egyesület feloszlásáról a közgyűlés titkos szavazással,
minősített többséggel .
határoz.
9.3. Az egyesület feloszlatását nem a törvényekben meghatározott
működés esetén a bíróság is kimondhatja.
9.4. Az egyesület működésének megszűnését az elnökség is kimondhatja,
amennyiben a közgyűlés összehívására három hetes időközökkel
legalább háromszor kísérletet tett, de mindhárom alkalommal az
sikertelen maradt.
9.5 Az egyesület feloszlása, feloszlatása, megszűnése esetén az egyesület
tartozásai kiegyenlítése után fennmaradó vagyonát a megszűnéskori
tagok egyéni befizetései arányában a tagok között fel kell osztani
A Társaság elnökségének és tagságának javaslatait átvezetve, a Budai
Polgárok Társasága Alapszabályát egységes szerkezetben elfogadta a
Társaság 2006. július 13-án tartott közgyűlése. A közgyűlés
jegyzőkönyve a módosított Alapszabály melléklete.
Budapest, 2006. július 13.
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Remenyik Ildikó

Lovász László

Rotyis József

jegyzőkönyvvezető

levezető elnök

BPT elnök
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