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A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 

2. számú módosítása 

 
 
Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt  nyilvántartásba vétellel jött létre. 
(Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) 
 
Az Egyesület adószáma: 18021626-1-43 

A módosított okirat megszerkesztésére az Egyesület - jogállását megváltoztató - kérelme 
miatt van szükség.   Készült a „41. melléklet a  11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez” alapján . 

       I. fejezet 
 

1.1 Az Egyesület neve: Rózsavölgy Egyesület 
1.2 Az Egyesület székhelye: 1221 Budapest Ady Endre u. 25. 
1.3 Az Egyesület időtartama: határozatlan idő. 
1.4 Az Egyesület jogállása: közhasznú társadalmi szervezet 
1.5 Az Egyesület az Egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján jogi személy  
1.6 Az Egyesület működési területe helyi jellegű. 

 
      II. fejezet 
 

Az Egyesület  
 
Célja:  
 

Jogszabályban meghatározott állami (2011.évi CLXXXIX.tv 13.§(1)4.S.15 - 13,§ (1)7 - 13.§ (1) 

11.,19, - 1996. évi LIII.tv. 64.§(1)) 
és önkormányzati feladatok (Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának  13/2009. 

(V.29.), 22/2011. (X.24.), 8/2012. (III.05.)  Ör. számú rendelete) jogszabályban meghatározott 
követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátása közérdekből, haszonszerzési cél 
nélkül. 

 
Közhasznú tevékenysége: 
 
Budapest XXII. Kerületének egy jellegzetes ’régiója’, a Rózsavölgy közösségi, társadalmi és 
kulturális életének előmozdítása szervezése, a természeti környezet védelme, ápolása. 
 
 Részletesen lásd: a mellékelt táblázatban 

Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból az Egyesülettel tagsági viszonyban nem álló 
természetes személyek is részesülhetnek. A közművelődési tevékenységéről az Egyesület 
tájékoztatja tagjait és a kerület lakosságát: 

a) elektronikusan – honlapján és a XXII. kerületi honlapon a civil programok között 

b) nyomtatott formában – az Egyesület hírlevelében, a kerületi Városházi Híradóban, 
plakátokon és szórólapokon 

c) az egyesület által szervezett programokon a tagság és az Egyesülettel tagsági 
viszonyban nem álló természetes személyek belépő díj megfizetésével, alkalmanként 
ingyenesen vehetnek részt. 
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Az Egyesület, a működése során keletkezett iratokat (közgyűlési, elnökségi jegyzőkönyvek, 
határozatok, beszámolók)  
 

- Székhelyén, a Rózsavölgyi Közösségi Házban tartja.  
- A  nyilvánosság számára honlapján elérhetővé teszi.  
- Személyes betekintést a székhelyen, a közgyűlések előtti 30 nap alatt, a titkárság 

vagy az elnökség egy tagjának segítségével biztosítja, előzetes időpont egyeztetés 
alapján. 

 

A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e 
személyek közeli hozzátartozóját cél szerinti juttatásban nem részesíti. 

 

Az Egyesület (a Ksz. Törvény 26. §/ d. pontja szerint) politikai tevékenységet nem folytat, 
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
(Értelmezés: politikai tevékenység: a párt tevékenység, fővárosi, országgyűlési képviselő indítása.) 

      III. fejezet 

 

A tagsági viszony 
 
3.1  Az Egyesület tagja lehet a Rózsavölgyben vagy vonzáskörzetében lakó természetes  
      személy, aki  
-     nyilatkozik belépési szándékáról  
-     elfogadja az egyesület céljait, vállalja a tagokat terhelő kötelezettségeket  
-     befizeti a tagsági díjat 
-  betartja az egyesület Létesítő okiratának szabályait 
 

A rendes tag 
 

- az egyesület tevékenységében részt vállal 
- az egyesület szolgáltatásait jogosult igénybe venni 
- az egyesület bármely tisztségére választható 
- részt vesz az egyesület közgyűlésén, tanácskozási és szavazati joggal 
- az egyesület tevékenységével kapcsolatos ügyekben az egyesület tisztségviselőinek 

kérdéseket tehet fel 
- az egyesület működésével kapcsolatos kérdésekben észrevételeket, javaslatokat tehet 
- köteles betartani az egyesületi taggyűlés és az elnökség határozatait 
- nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását 
 
3.2 Az Egyesület pártoló tagja az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
rendelkező szervezet lehet, aki nyilatkozatban vállalja az Egyesület anyagi és erkölcsi 
támogatását. 
 
      A pártoló tag 
-    az egyesület működését erkölcsileg, anyagilag támogatja 
-    tanácskozási joggal az egyesület közgyűlésén részt vehet 
-    az egyesület működésével kapcsolatos kérdésekben észrevételeket, javaslatokat tehet 
 
      A tiszteletbeli tag 
- az egyesület működését erkölcsileg támogatja, érdekeit szakmai, politikai és számára elérhető 

fórumokon képviseli. 
- az egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal részt vehet 
- az egyesület működésével kapcsolatos kérdésekben észrevételeket, javaslatokat tehet 
- a tagdíjat fizetni nem köteles, az egyesületet anyagilag saját elhatározása szerint támogatja 
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3.3. A tagsági viszony megszűnik: 
-     ha a tag a tagságról szóban vagy írásban lemond az elnökség egy tagja előtt 
-     ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagnyilvántartásból való törlésről az elnökség  
      határozatot hoz 
 
3.4  A tagot a tagnyilvántartásból törölni kell 
-     tagságról szóló lemondás esetén 
-     a tag halála esetén 
-     megszűnés esetén 
-     tagdíjhátralék miatt, ha az elnökség igazoltan értesítette  írásban, határidővel, és  
      a fizetési határidő eredménytelenül telt el 
-     az elnökség törlést elrendelő határozatát közölni kell a taggal és a tagsággal 

 
     IV. fejezet 

 
4.1. Az Egyesület képviseleti szervei 

a) Közgyűlés 
b) Elnökség  
c) Elnök 

 
A Közgyűlés 
 
A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, mely a tagok összességéből áll és amely 
- dönt az egyesületi Létesítő okirat /Alapszabály elfogadásáról és módosításáról 
- megválasztja az Egyesület tisztségviselőit 
- határoz mindazokban a kérdésekben, melyeket a Létesítő okirat a Közgyűlés hatáskörébe utal 

vagy az Elnökség, illetve a Titkárság döntéshozatal végett elé terjeszt 
- az Egyesület működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről készült elnökségi 

beszámolót a Közgyűlés véleményezés után, nyílt szavazással fogadja el 
 

A Közgyűlés összehívása 
- az Elnökség  minden naptári évben legalább egyszer összehívja,  
- a meghívót a közgyűlés kezdete előtt 30 nappal megelőzően kell postán illetve 

elektronikusan szétküldeni- az egyesület honlapján nyilvánossá tenni,  
- mely tartalmazza a napirendet és lehetőséget ad a tagoknak napirendi pont felvételére  
- az ügyintéző, a felügyeleti és  a képviseleti szerv éves beszámolója alkalmából 

(elnökségi, számviteli beszámoló, közhasznúsági melléklet, adományozás ) 
- ha a rendes tagok legalább egytizede a  napirend megjelölésével kéri a közgyűlés 

összehívását, akkor az elnökség köteles azt 30 napon belül megszervezni. 
 
A Közgyűlés akkor határozatképes,  
- ha azon a tagok legalább 50%-a és + egy fő részt vesz.(létesítő okirat módosításához és az 

egyesület feloszlatásához is) 
- az azonos napirenddel összehívott ismételt közgyűlés a jelenlevők számától függetlenül 

határozatképes, ha ezt a meghívó tartalmazza 
 
A Közgyűlés ülései 
- nyilvánosak, melyen a vendégek szavazati joggal nem rendelkeznek. 
- az Elnök vagy elnökhelyettes vezetésével, az általuk meghatározott napirenddel zajlanak 
- határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.  
- az Elnökség választása titkos,  
- elnökségi tagot csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a két 

kérdésről egyszerre kell határozni 
- titkos szavazást az Elnök rendelhet el.  
- titkosan kell szavazni, ha azt a közgyűlésen jelen levő tagok legalább 20%-a kéri. 
- jegyzőkönyvét és határozatait a levezető Elnök/ elnökhelyettes és két kijelölt tag hitelesíti. 
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Az Elnökség 
 
Az Elnökség az Egyesület képviseleti szerve, mely egy elnökből, egy alelnökből és 3 
elnökségi tagból áll, akiket 
 
- a Közgyűlés választ 3 éves időtartamra 

- elnökségi tag az lehet, aki a törvényben előírt feltételeknek megfelel, és nem esik kizáró 
ok alá  (2011. évi CLXXV. törvény 38§ (1), 39. § (1) 

- az Elnökség tagjainak feladata a szervezet működőképességének fenntartása, az Egyesület 
érdekeinek képviselete.  

 
Az Elnökség határozatképes,  
- ha azon a tagok több mint fele rész vesz 
- határozatait a jelenlévő tagok szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza – irattárban, 

honlapon közzéteszi 
- a két ülés közötti időszakban utólagos beszámolási kötelezettséggel intézkedhet minden olyan 

ügyben, mely nem tartozik a Közgyűlés vagy az Elnök hatáskörébe 
- az Elnökség a Közgyűlésnek tevékenységéről évente köteles beszámolni (elnöki, 

számviteli beszámoló, közhasznúsági melléklet, adományozás) 
- az Elnökség két tagja megbízhatja az Egyesület más tagját az Egyesület képviseletével 
- üléseiről jegyzőkönyvet vezet, melyet a tagok írnak alá  

 
Az elnökségi tagság megszűnik. ha 

- az elnökségi tag lemond, szóban -  az elnökség ülésén, ahol a jegyzőkönyvben rögzíteni kell, 
vagy írásban – az elnökség részére átadva, igazolható módon  

- az elnökségi tagság megszűnésekor vagy visszahívással 

- a határozott megbízási idő lejártával 

- ha a törvényben meghatározott ok bekövetkezik (pl összeférhetetlenség) 

 
Az Elnök 
- önállóan képviseli az Egyesületet 
- az elnökséget legalább félévente össze kell hívnia (feladatterv, költségvetés, beszámoló 

előkészítés, pályázatok) 
- az összehívás módja elektronikusan igazolható módon történjen 

 
Az Elnök feladatai: 
- kezeli az Egyesület pénzeszközeit, utalványozási jogkört gyakorol 
- kezeli az Egyesület iratait, bevételi-, kiadási bizonylatait 
- vezeti az Egyesület tagnyilvántartását 
- vezeti a határozatok tárát, őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket. 
- az Elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti 

     
 
  V. fejezet 

 
Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 
 
Az Egyesületi vagyon 
 
Az Egyesület vagyona a tagok által befizetett tagdíjakból, más személyeknek, szervezeteknek és a 
Rózsavölgyi Közösségi Ház tulajdonosi jogával rendelkező XXII.ker. Önkormányzatának az 
Egyesület által elfogadott felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, valamint az esetleges gazdálkodás 
eredményéből áll. 
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Tagdíj 
 
- az Egyesület tagjai által fizetendő tagdíj évi összegét és fizetési feltételeit az elnökség 

javaslatára a Közgyűlés állapítja meg.  
- az Elnökség a körülmények jelentős változása esetén a tagdíjak 100%- os felemelését 

határozhatja el. 
 

 
Gazdálkodás 
 
Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
 
Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2012. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját 
az elnök készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el. 
 
A számviteli és közhasznúsági beszámolót az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezi, 
saját honlapján közzéteszi. 
 
Az Egyesület vagyonából az Egyesület közhasznú tevékenységével összhangban fedezhetők  
- az Egyesület működésének költségei,  
- a Rózsavölgyi Közösségi Ház keretében végzett tevékenységének kiadásai, valamint  
- a készített kiadványok költségei és  
- a tevékenységben résztvevők munkabére, díjazása  
- az Egyesület törzsvagyona nem fordítható az Egyesület vállalkozásai veszteségeinek 

fedezésére. 
 

Az Egyesület, célja megvalósítása érdekében, nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági – 
vállalkozási tevékenységet  csak a közhasznú, illetve alapcél szerinti tevékenységet nem 
veszélyeztetve végezhet. 
 
Az Egyesület, a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő 
okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. 
 
 

VI. fejezet 
 
Az Egyesület végrehajtó szerve 
 
A Titkárság 
 
- a Titkárság az Egyesület ügyvezető- végrehajtó szerve 
- a Titkárság legalább 2 egyesületi tagból áll. A titkárság egyesületen kívüli személyt is 

foglalkoztathat. 
- a Titkárság élén a Titkár áll. A Titkárt első ízben a Közgyűlés választja, azt követően az 

Elnökség is jogosult kinevezni, illetve visszahívni 
 
A Titkár 
 
- A titkárt meghatározatlan időre az Egyesület Elnöke nevezi ki. 
- A Titkár viszi az Egyesület napi ügyeit, vezeti esetleges hivatalát, végrehajtja a Közgyűlés és 

az Elnökség határozatait. Tevékenységéért az Elnökség felel. 
 
 
 



16. Pk. 68949/1992/18.                                                     Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya  
 

6 
 

VII. fejezet 
 
Az Egyesület felügyeleti szerve 
 
      A Számvizsgáló Bizottság 
 
A Közgyűlés, tagjai sorából, az Egyesület pénzügyeinek ellenőrzésére három évre, három 
tagú,  az Elnökségtől elkülönült Számvizsgáló Bizottságot választ. 
 
A Számvizsgáló Bizottság, vizsgálatának eredményéről, a Közgyűlésnek köteles évente 
beszámolni. 
- a Számvizsgáló Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását  
- a Számvizsgáló Bizottság ügyrendjét (ülései rendje, jegyzőkönyv írása, tárolása módja) maga 

állapítja meg. 
- a Számvizsgáló Bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási 

joggal részt vehet 
 

A Számvizsgáló Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a Közgyűlést, 
az Elnököt vagy az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha 

-   arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a 
szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult 
vezető szerv döntését teszi szükségessé  

-     a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.  

-  a Közgyűlés vagy az Elnökség összehívására a felügyelő szerv is jogosult, ha előzetes  
indítványa óta eredménytelenül eltelt az intézkedési határidő  

A Számvizsgáló Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó 
szervet, ha az arra jogosult szerv (Közgyűlés, Elnök, Elnökség) a törvényes működés 
helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg,  

 
        VIII. fejezet 
 
Vegyes és záró rendelkezések 

 
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2012. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak, annak keretei 
között a Közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat. 
 
Ha az Elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökséget bármely tag összehívhatja. 
 
Az Elnöknek az intézkedéseit a Közgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően kell 
megtennie, döntés hiányában az egyesület érdekeivel összhangban. 
 
A jegyzőkönyvnek – ha a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba – tartalmaznia 
kell az üléseken elfogadott határozatok pontos szövegét. 

 
 
 
 
A módosított Létesítő okirat / Alapszabály elfogadásának  
helye: Rózsavölgyi Közösségi Ház, 1221 Budapest, Ady Endre út 25. 
ideje:  2013. január 18. 


