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SSAALLGGÓÓTTAARRJJÁÁNNII FFOORRGGÁÁCCSS –– FFÉÉNNYY EEGGYYEESSÜÜLLEETT

ALAPSZABÁLY

I §
AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA

1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület
2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1.
3.) Levelezési címe: Harmosné Végh Mária Dornyay Béla Általános Iskola 3100

Salgótarján, Forgách Antal út 1.
4.) Az Egyesület helyi hatáskör , önálló jogi személy. Pártoktól független, azoktól

támogatást nem kap, országgy lési képvisel jelöltet nem állít, nem támogat, és a
jöv ben sem áll szándékában.

II.§
AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

A salgótarjáni Forgács lakókörzetben él  6-14 éves korosztályú gyermekek
esélyegyenl ségének növelése, a területi helyzetb l adódó szociális, kulturális
hátrányaiknak csökkentése, környezettudatos gondolkodásuk alakítása különösen a
lakókörzeti iskola ez irányú tehetséggondozó és hátránykompenzáló tevékenysége
feltételeinek javításával, programjainak támogatásával.
E célok jegyében a következ  tevékenységeket folytatja:

- Kulturális (m vészeti tevékenység, kulturális örökség meg rzése, hagyo-
mány rzés, stb.) és szabadid s (versenyek, sport, stb.) programok
szervezése, támogatása.

- Az iskola esélyegyenl ség növelését célzó programjaihoz (IPR, BGR,
tehetséggondozás, hátránykompenzálás, stb.) szükséges feltételrendszer
megteremtésének segítése, a programok megvalósulásának támogatása.

- Együttm ködünk és el segítjük az iskola környezeti és egészségnevelési
programjának megvalósítását.

- Szervezzük és segítjük a gyermekek sz kebb és tágabb környezetének
esztétikusabbá tételét.

- Céljaink elérése érdekében együttm ködünk más területi és városi civil
szervezetekkel.

III. §
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

A tagsági viszony minden olyan természetes és jogi személy számára nyitott, aki a
fenti célok elérésében hatékonyan közrem ködik.
1.) A tagsági viszony létrejön a belépési nyilatkozat aláírásával, illetve annak az

Elnökség általi elfogadásával.
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2.) A tagsági viszony megsz nik:
- a természetes személy halálával,
- a jogi személy jogutód nélküli meg sz nésével,
- Az Elnökséghez benyújtott írásbeli kilépési nyilatkozat alapján. (A kilépés az

Elnökség részére történt bejelentéssel egyez  id pontban hatályos.)
- kizárással.

Az Elnökség határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az alapszabályban meghatározott
célok megvalósítását szándékosan akadályozza, vét az elválható etikai elvárások
ellen. A kizárás ellen a döntés kézhezvételét l számított 30 napon belül a
közgy léshez fellebbezhet.
Pártoló tag lehet minden olyan természetes és jogi személy aki / amely valamilyen
módon támogatni kész az Egyesület tevékenységét (anyagi, természetbeni, erkölcsi).

IV.§
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1.) A tagok jogai:
- Szavazati joggal részt vehetnek a közgy lésen.
- Az Egyesület keretein belül bármely tisztségre válaszhatók.
- Részt vehetnek az egyesület programjain, rendezvényein.
- Az egyesület tevékenységét érint  kérdésekben javaslatokat, el terjesztéseket

tehet.

2.) A tagok kötelezettségei:
- A közgy lés által meghatározott tagsági díjat rendszeresen fizeti.
- Az alapszabályban rögzítetteket illetve egyéb a tagokra vonatkozó szabályokat

betartja.
- Az Egyesület célját, szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartja.

3.) A pártoló tagok
- A közgy lésen véleményezési joggal részt vehetnek.
- Javaslatot tehetnek az általuk nyújtott támogatás felhasználására.
- Szavazati joggal nem rendelkeznek, az Elnökségbe nem választhatók.

V.§
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

1. A közgy lés
Legf bb szervezeti egysége az egyesület minden tagját magába foglaló közgy lés,
amely évente ülésezik. Az Elnök az Elnökség egyszer  szótöbbséggel hozott
határozata alapján a Közgy lést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá
köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a -az ok és cél megjelölésével-
írásban kéri.
Az egyesület legfels bb szervét össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli.
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A közgy lésen az egyesület valamennyi tagja részt vesz, jogi személy egy f vel
képviseltetheti magát.

A közgy lést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag el zetes írásbeli
értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett id pontot megel en legalább
nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a
határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgy lés
helyének és dátumának pontos megjelölésével.
A megismételt közgy lést az eredeti –határozatképtelenség miatt elmaradt-
közgy lés id pontját követ en 8 napon belül össze kell hívni.

- A közgy lés határozatképes, ha a tagság 50% + 1 f  jelen van. Amennyiben a
kit zött id pontban a Közgy lés határozatképtelen, a határozatképtelenség
miatt újra összehívott közgy lés az eredeti meghívóban rögzített napirendi
pontok tekintetében a tagság 20%-ának, de legalább 5 f  jelenléte esetén
határozatképes. Ezt a meghívóban is fel kell tüntetni.

- Határozatait egyszer  szótöbbséggel nyílt szavazással hozza.
- Szavazat egyenl ség esetén az elnök szavazata dönt.
- A közgy lést az Elnök vezeti.

A közgy lés hatáskörébe tartozik:
- az alapszabály elfogadása és módosítása
- az Elnök és az Elnökség tagjainak megválasztása,
- a tagdíjak összegének meghatározása,
- az éves munkaprogram f  irányainak meghatározása,
- az éves beszámoló, költségvetés elfogadása, módosítása,
- az egyesület feloszlásának más szervezettel való egyesülésének kimondása.

2. Elnökség

Az egyesület irányító szerve, amely gondoskodik az alapszabályban foglaltak,
valamint a közgy lés határozatainak végrehajtásáról. Az Elnökség a közgy lések
közötti id szakban dönt az egyesület mindazon ügyeiben, amelyet az alapszabály
nem utal a közgy lés határkörébe. Az elnökség határozatképes, ha ülésein
valamennyi elnökségi tag részt vesz.

Az Elnökség létszáma 5 f : elnök, titkár, gazdasági ügyintéz , 2 f  elnökségi tag.
- Tagjait a közgy lés nyílt szavazással 3 évre választja.
- Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja.
- Munkájába további tagokat, vagy küls  szakért ket is bevonhat.
- Határozatait egyszer  szótöbbséggel nyílt szavazással hozza.

Az elnökség hatáskörébe tartozik:
- bels  m ködési rendjének meghatározása,
- szakért k felkérése, megbízása,
- az éves program el készítése, költségvetés elkészítése, végrehajtás szerve-

zése,
- döntés a tagfelvételi kérelmekr l, törlésekr l és kizárásról.
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3. Az elnök
- ellátja az egyesület irányítását és képviseletét,
- összehívja és vezeti a közgy lést és az elnökség üléseit,
- aláírási és utalványozási jogköre van,
- a gazdasági ügyintéz vel együttesen rendelkezik az egyesület bankszámlája

felett,
- ellen rzi az egyesület célkit zéseinek megvalósítását és a hozott határozatok

végrehajtását.
- vezeti és szervezi az Elnökség munkáját
- az egyesület nevében gyakorolja a munkáltatói jogokat.

4. A titkár
- Ellátja az egyesület m ködése során felmerül  ügyintéz i, szervezési, admi-

nisztratív feladatokat.
- Az elnök akadályoztatása esetén képviseli a szervezetet.
- Az elnök akadályoztatása esetén az elnök jogkörével rendelkezik.
- Tevékenységét az Elnökség által meghatározott módon végzi, az elnök irányí-

tásával.

5. A gazdasági ügyintéz
- Feladata a szervezet pénzügyi adminisztrációs anyagainak vezetése és a szer-

vezet vagyonának kezelése.
- Munkájáról beszámol az elnökségnek, munkáját az elnökség ellen rzi.

VI.§
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

1.) Az Egyesület a bíróság általi joger s nyilvántartásba vétellel jön létre és a joger s
végzéssel történt bírósági nyilvántartásba vétellel kezdheti el m ködését.

2.) Az Egyesület részére juttatott támogató befizetésekb l és esetleges egyéb
jövedelmekb l gazdálkodik.

3.) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával
felel. A tagok az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

4.) Az Egyesületet a tagok els dlegesen nem gazdasági tevékenység céljára
alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag
másodlagos jelleggel, a céljainak elérését el segítend  módon folytathat.

5.) Az Egyesület m ködése felett a Nógrád Megyei F ügyészség gyakorol
törvényességi felügyeletet.
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VII.§
AZ EGYESÜLET MEGSZ NÉSE

(1) Az Egyesület megsz nik, ha a Közgy lés a feloszlását kimondja.

(2) Megsz nik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja,
illet leg megsz nését megállapítja.

(3) Az Egyesület megsz nése esetén vagyonát els dlegesen a hitelez k
kielégítésére kell fordítani. A hitelez k kielégítése utáni vagyon felhasználásának
módjáról a Közgy lés dönt.

Salgótarján, 2006. november 17.

__________________________
egyesületi elnök


