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Együtt Ipolyvecéért Mozgalom  
 

Alapszabálya 
  

(a 2013.09.21-i közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben)* 

 

 

 1. § Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 

Az Egyesület neve: Együtt Ipolyvecéért Mozgalom  

Rövidített neve:  EGYIM 

Az Egyesület székhelye: 2669, Ipolyvece, Dózsa Gy. út 79. 

Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. 

Az Egyesület jogi személy. 

 

2. § Az Egyesület célja és  tevékenysége 

2.1      Az Egyesület céljai:   

a) Az Ipoly-völgy festői településének, Ipolyvecének felvirágoztatása 

b) Ipolyvece község közterületeinek felújítása, megszépítése  

c) A község és vonzáskörzete épített környezetének és természetvédelmi értékeinek 

megóvása.  

d) A kulturális élet, szórakozási lehetőségek és sportolási lehetőségek fejlesztése. 

e) A községre és tájegységre jellemző kulturális emlékek és hagyományok őrzése, ápolása. 

f) A fiatalság összefogása és helyben tartása. 

 2.2       Az Egyesület tevékenysége során: 

a) tevékenykedik a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének segítése érdekében, 

b) kulturális tevékenységével részt vesz szabadidős tevékenységének kialakításában, 

egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosításával, 

c) az egyesület támogatja a község és tájegység történelmi múltjának és népi 

hagyományainak feltárására irányuló tevékenységet, 

d) segíti és szervezi a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladatok 

elvégzését, 

e) közreműködik abban, hogy Ipolyvecét minél többen megismerjék és ott a turizmus 

fejlődjön, 

f) aktívan részt vesz a falu arculatának kialakításában 

g) A célok megvalósítása érdekében kapcsolatot épít ki a helyi és a környékbeli 

önkormányzatokkal és más hasonló célokat támogató civil szervezetekkel. Az egyesület 

figyelemmel kíséri a fenti célokat támogató pályázati kiírásokat, és ezekre pályázatot 

nyújt be. 

2.3       Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet 

gazdasági tevékenységet, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő 

okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 

2.4  Az Egyesület politikamentes, társadalmi-közösségi kezdeményezés. A szervezet  

közvetlen  politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 

anyagi  támogatást nem nyújt. 
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3. § Az egyesület tagjai 

3.1       Az Egyesület tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, akit legalább három rendes 

tag egybehangzóan jelöl, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és 

akinek tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében 

nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az 

Egyesület alapszabályát, magára nézve kötelezőnek fogadja el. 
 

3.2       A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A 

tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal 

dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre. 

Amennyiben az Elnökség elutasítja a tagfelvételi kérelmet, úgy az elutasítást tartalmazó határozat 

kézhezvételét követő 15 napon belül az érintett fellebbezést nyújthat be a Közgyűléshez.  
 

3.3       Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. 

A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi 

szabályoknak megfelelően őrzi. 
 

3.4       Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel 

olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt 

általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és 

kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a 

Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben 

kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit 

betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.  
 

3.5.      A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" 

kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó 

eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a "tiszteletbeli tag" kifejezést. 
 

3.6.      Az Egyesületi tagság megszűnik:  

a) a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód 

nélküli megszűnésével, 

b) a kilépés írásbeli bejelentésével, 

c) kizárással, 

d) ha az Egyesület megszűnik. 
 

3.7.      Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség 

részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos. 
 

3.8.      Az Elnökség többségi határozattal az  Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, 

az Egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi; így különösen, 

ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, 

illetőleg, ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem 

egyeztethető magatartást tanúsít. Az elutasítást tartalmazó határozat kézhezvételét követő 15 

napon belül a kizárt tag fellebbezést nyújthat be a Közgyűléshez. 
 

3.9.      A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal 

rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az 

esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az 

Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. 
 

3.10.     A 3.§. 3.8. és 3.9. bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg 

a kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal 

érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére 

és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. 
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4. § Tagsági jogok és kötelezettségek 

4.1.      Az Egyesület tagja jogosult:  

a) Részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását. 

b) A természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője 

útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, 

véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni. 

c) A természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy 

tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg az Egyesület vezető 

tisztségviselőit. 

d) Igénybe venni az egyesület szolgáltatásait, élni a tagságot megillető kedvezményekkel. 

e) Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat nem 

sérti. 

f) A tag jogosult az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kilépni. 
  

4.2.      Az egyesület tagja köteles:  

a) Az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az Egyesület szervei által 

hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét 

tiszteletben tartani. 

b) Az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatai szerint eljárni. 

c) A közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat minden év január 31-ig az 

Egyesület bankszámlájára átutalni, illetve készpénzben befizetni. 
 

4.3.      Tagsági viszonnyal kapcsolatos egyéb kérdések 

a) Nem függhet a szavazati jog a tagdíj mértékétől.  

b) A kiskorúaknak, fiatalkorúaknak is szavazati joga van, és törvénysértő, ha azt törvényes 

képviselőiken keresztül biztosítja a szervezet. 

c) Tagdíjhátralék esetén nem vonható meg a tag szavazati joga a tagsági jogviszony 

szabályozott felfüggesztéséig. 

d) Az Egyesületbe később belépő tagok joga nem korlátozható az alapító tagok jogaihoz 

   képest. 

e) Bármely tag a törvénysértőnek vélt határozatokat a tudomására jutásától számítva 30 

napon belül megtámadhatja a bíróságon. 

f) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti 

jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen 

gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye. 
  

4.4.      Pártoló tag  jogai: 

a) A közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi joggal való részvétel. 

b) Élhet a tagságot megillető kedvezményekkel. 

c) A jogi személy pártoló taggal kötött szerződés által meghatározott egyéb jogok. 

d) A pártoló tag jogosult az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kilépni. 
 

4.5.      A pártoló tag kötelezettségei: 

a) Az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése. 

b) A jogi személy taggal kötött szerződésen alapuló egyéb kötelezettségek. 
 

4.6.      A tiszteletbeli tag jogai: 

a) A tanácskozási joggal való részvétel az egyesület közgyűlésén és rendezvényein. 

b) Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele.  
 

4.7. A tiszteletbeli tag kötelezettségei: 

a) Az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése. 

b) Az Egyesület erkölcsi támogatása. 
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5. § Az egyesület szervezete 

5.1.      Az egyesület szervei: 

5.1.1     A Közgyűlés  

5.1.2     Az Elnökség  

5.2  Az egyesület Elnökségének vezető tisztségviselője: az Elnök  

 

5.1.1. A Közgyűlés 

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, azaz a tagok összessége, amelyet évente 

legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott 

határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt 

összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri az összehívást az ok és cél megjelölésével, 

valamint ha azt a bíróság rendeli el. 

  

(2) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:  

a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása. 

b) Az éves költségvetés meghatározása. 

c) Az Elnök éves beszámolójának elfogadása. 

d) Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása. 

e) Az Egyesületi tagsági viszony  érintő fellebbezésekről történő döntés, a tiszteletbeli tagi 

cím visszavonása 

f) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása 

g) Az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása. 

 

(3) A Közgyűlést az Elnök  hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli 

értesítésével postai vagy elektronikus úton. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot 

megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a 

határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és 

dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános. 

 

(4) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen 

van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített 

napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az 

esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten 

felhívták. 

 

(5)        A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal 

rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), e) és g) pontot, ahol a jelenlévő, 

szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább háromnegyedének) igenlő 

szavazata szükséges.  

 

(6)        A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a 

jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz. 

 

(7)        A közgyűlés bizonyos személyi döntések (e) és g) pontok) kivételével határozatait nyílt 

szavazással, az e) és g) pontokban felsorolt személyi döntések tekintetében pedig titkos 

szavazással hozza. 

 

(8)        Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.  
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5.1.2 Az Elnökség 

(1)        Az Egyesület vezető szerve az 5 tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással határozatlan időtartamra választja. Az elnökség tagjai: Elnök, 

Elnökségi tagok (4 fő). 
 

(2)        Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az Elnökség 

ülése határozatképes, ha azon az Elnökségi tagok több mint fele jelen van.  
  

(3)        Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. 

Szavazategyenlőség esetén a szavazásra feltett kérdést el kell vetni. 
  

(4)        Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséről az 

Elnök gondoskodik. Az Elnökség a döntéseiről nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve), 

amelyben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, valamint a döntést 

támogatók és ellenzők számarányát és személyét. 
   

 (5)        Az Egyesület működése során keletkezett iratokba - az Egyesület székhelyén előzetesen 

egyeztetett időpontban - bárki betekinthet. Az iratokba való betekintés megengedése során 

figyelemmel kell lenni a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok 

rendelkezéseire is. 
  

(6).       Az Egyesület a működésére vonatkozó információkat, szolgáltatásai igénybe vételének 

módját és feltételeit, valamint beszámolóit a saját weboldalán rendszeresen nyilvánosságra 

hozza. 
 

(7)        Az Elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi Elnökségi tag előzetes írásbeli 

értesítésével. A meghívót az Elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 

nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. 
 

(8)        Az Elnökség hatáskörébe tartozik:  

a) az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj 

kivételével,  

b) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala, 

c) az ügyrend elfogadása, 

d) az etikai szabályok elfogadása, 

e) tagfelvétel jóváhagyása, tag kizárása 

f) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására, 

g) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki 

beszámolókba, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása 

az érdeklődők részére, 

h) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe. 
 

(9)      Az Elnökségi tagság megszűnik a tag halálával és lemondásával, amely esetekben a 

Közgyűlés új Elnökségi tagot választ.  
 

(10)      Az egyesületet bel- és külföldi kapcsolataiban az Elnökség tagjai képviselik. 
 

(11)      Az Egyesület ügyintézését az Elnökség végzi.  
 

(12)      Az Elnökség tagjai tevékenységüket térítésmentesen végzik. 

 

 

 

 



*a módosítások aláhúzott, félkövér betűkkel szedve 

 

6 

5.2.  Az Elnök 

a) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határozatlan 

időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletére 

önállóan jogosult vezetője. 

b) Az Elnökség ülésein szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell 

tekinteni. 

c) Vezeti az Elnökség és a Közgyűlés üléseit. 

d) Távolléte esetén az Elnökség egy tagja helyettesíti. 

e) Az Elnök az Elnökség egy tagjával együtt gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti 

aláírási, utalványozási jogot.  

f) Az Elnök tevékenységét térítésmentesen végzi 

g) Az elnöki funkció megszűnik az Elnök halálával és lemondásával, amely esetekben a 

Közgyűlés új Elnököt választ.  

  

6. § Az egyesület működése és gazdálkodása 

6.1.      Az Egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik. 

6.2.      Az Egyesület bevételei: 

 tagdíjak, 

 egyéb források (pártoló tagok adományai, alapítványok támogatásai, az egyesület 

gazdálkodási, vállalkozási tevékenysége, önkormányzati támogatás stb.) 
 

A tagdíj mértékének megállapításához figyelembe kell venni az összes éves adminisztrációs 

költséget (bélyegző, nyilvántartások, éves postaköltség, stb.), bankköltséget, fenntartási költséget 

és nem utolsó sorban a célokhoz és feladatokhoz szükséges költségeket. 
 

6.3.      A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 

felelnek. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.  
 

6.4.      A pártoló tagoknak és tiszteletbeli tagoknak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. 

 

7. § Az egyesület megszűnése 

(1)        Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való 

egyesülését kimondja. 
 

(2)        Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg 

megszűnését megállapítja. 
 

(3)        Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell 

fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a felszámoló 

Közgyűlés dönt.  

 

8. § Záró rendelkezések 

(1)        A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, 

valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseit, 

ill. az egyesületekre vonatkozó egyéb jogszabályokat kell alkalmazni.  

 



*a módosítások aláhúzott, félkövér betűkkel szedve 

 

7 

(2) Az Egyesület módosított és egységes szerkezetbe foglalt fenti alapszabályát a 2013. 

szeptember 21-én megtartott közgyűlés elfogadta. A jelen egységes szerkezetű alapszabály 

szövege megfelel az alapszabály módosítás alapján hatályos tartalomnak. 
 

 

 

Kelt Ipolyvecén, 2013. szeptember hó 21-én 

   

 
 

                             Sulyan Attila 

Elnök 


