ALAPSZABÁLY
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
(A 2010. nov. 19-én kelt változások dőlt betűvel szedve.)

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.
Az Egyesület neve: Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú Egyesület
Rövidített neve: KOKUKK Egyesület
Az egyesület székhelye: 2089. Telki, Berkenye utca 20.
Működése kiterjed az ország egész területére.
Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek
felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért
eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania.
AZ EGYESÜLET CÉLJA
2.
Kulturális és környezetvédelmi tevékenység folytatása, különösen:
a névadó Kodolányi János szellemi örökségének ápolása, emlékszoba létrehozása
irodalmi esték szervezése, lebonyolítása, ismeretterjesztés irodalomtörténészek meghívásával
kiállítások rendezése
rendhagyó irodalomórák tartása
faluszépítő tevékenységek végzése, szervezése Telkiben és annak környezetében. Ennek körében:
fásítás, allergén növények begyűjtése, játszóterek és közparkok felújítása, karbantartása, stb.
műemlékek felkutatása, felújíttatás, állagmegóvás, elsősorban Telkiben és a Zsámbéki-medencében.
tájbemutató, állat-, növény- és természetvédelmi kirándulások szervezése
környezetvédelmi szakkörök, előadások szervezése, a környezettudatos magatartásra, a
fenntarthatóság eszméjére nevelés
A célok elérését szolgáló közhasznú tevékenységet nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú
egyesület formájában végzi.
(A fenntartható fejlődés fogalmát az egyesület olyan értelemben használja, amint az az Egyesült Nemzetek
Szervezetének 1987-es Brundtland-jelentésében szerepelt. Vagyis olyan fejlődési folyamat – földeké, városoké,
üzleteké, társadalmaké stb. –, ami „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk
képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket”.)
EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE
3.
Az Egyesület nyitott, tagja lehet minden jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és
természetes személy, ha az alapszabályban foglaltakat elfogadja, az alapszabályt aláírja, kötelezettséget vállal
az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, és a tagdíj megfizetésére.
Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli
szervezet, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját. Az Egyesület pártoló tagjára is – a jelen Alapszabály
eltérő rendelkezése hiányában – a rendes tagokra vonatkozó rendelkezések irányadók.
A tagsági viszony úgy keletkezik, hogy az egyesületbe belépni szándékozó írásbeli nyilatkozattal közli belépési
szándékát az Elnökkel, majd az Elnökség dönt annak elfogadásáról.
4.
Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, megszűnésével, kilépésével vagy kizárással.
5.
A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével.
6.
A Közgyűlés titkos, a jelenlevők kétharmados szótöbbségével meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek
azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései vagy annak szellemisége ellen súlyosan vét.

Abban az esetben, ha valamely tag az Egyesület céljaival és érdekeivel ellentétes, a célok megvalósítását
súlyosan veszélyeztető tevékenységet fejt ki, az Elnökség e tevékenységről való tudomásszerzést követő 30
napon belül köteles közölni e taggal a kizárásra indokot adó okot, s egyben figyelmeztetni arra, hogy 15 napon
belül megteheti a kizárási okra vonatkozó észrevételeit, nyilatkozatait. A tag a kizárási okról szóló tájékoztatást
követő 15 napon belül köteles a kizárási okra vonatkozóan írásban nyilatkozni; amennyiben e határidőt
elmulasztja, vagy az Elnökség megítélése szerint a tag tevékenysége továbbra is súlyosan veszélyezteti az
Egyesület céljainak megvalósítását, az Elnökség rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti, amely
határozattal dönthet az érintett tag tagsági jogviszonyának megszüntetéséről. A kizárási okkal érintett tagot a
határozat meghozatalát megelőzően a közgyűlésen meg kell hallgatni, kivéve, ha a tag a közgyűlésen nem jelent
meg. A tagsági jogviszony megszüntetéséről szóló határozatot az érintett taggal írásban kell közölni. A
határozatnak tartalmaznia kell azon jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást is, miszerint az Egyesület tagsági
jogviszony megszüntetéséről szóló határozatát a tag – a kézhezvételtől számított 30 napon belül – a bíróság előtt
megtámadhatja.
7.Az Egyesület minden rendes tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület a
közgyűlésének döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen, vagy megbízottja útján
gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik nagykorú természetes személy tag megválasztható, aki magyar
állampolgár, Magyarországon letelepedett illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és nincs
eltiltva a közügyek gyakorlásától.
Az Egyesület pártoló tagja a közgyűlésen szavazati joggal, továbbá aktív és passzív választójoggal nem
rendelkezik, a közgyűlésen tanácskozási, véleményadási és javaslattételi joggal vesz részt.
A tagok további jogai:
- a közgyűlésen tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen,
- igénybe vegye az Egyesület szolgáltatásait, élvezze az egyesülés előnyeit,
- részt vegyen az Egyesület bármely tevékenységében,
- részt vegyen az Egyesület által szervezett képzésen, tanfolyamon, rendezvényein,
- választó és választható, megválasztása esetén tisztséget viselhet az Egyesületben,
- a tisztségviselőktől felvilágosítást kérjen és kapjon az Egyesületet érintő bármely kérdésben,
- meghatározott feltételek mellett használhassa az Egyesület pénzügyi és dologi vagyonát,
- az alapszabályban meghatározott módon kezdeményezze a közgyűlés összehívását,
- személyét érintő jogsértő határozat ellen bírósághoz forduljon jogorvoslatért.
A tag alapvető kötelezettségei:
- vállalásának és megválasztásának megfelelően részt vegyen az Egyesület szerveinek tevékenységében
- befizesse az esedékes tagdíjat,
- részt vállaljon az Egyesület munkájában,
- betartsa az Egyesület belső szabályzatait és határozatait
8.
Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá
tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása, a közgyűlés által meghatározott konkrét programok
végrehajtása érdekében.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
9.
Az Egyesület a rendelkezésére álló vagyoni eszközökkel a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint
gazdálkodik. Az Egyesület gazdálkodása során keletkező nyereség kizárólag az alapszabályban meghatározott
célokra, illetve feladatra használható fel.
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek.
Az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület tartozásainak kiegyenlítése után fennmaradó vagyonról a
közgyűlés dönt, azt hasonló tevékenységet folytató közhasznú szervezetnek utalja át.
AZ EGYESÜLET SZERVEI
KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELŐK
10.
Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden
kérdésben dönthet. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével
kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább nyolc nap időköznek kell

lennie. Évente egyszer rendes Közgyűlést kell tartani, és rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha azt a tagok
egyharmada – cél megjelölésével – igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.
A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A Közgyűlés határozatát egyszerű többséggel, nyílt
szavazással hozza. A Közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- Az alapszabály megállapítása és módosítása
- Az évi költségvetés meghatározása
- Az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása
- Tag kizárása
- A társadalmi szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása
- Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal. A számviteli
törvény szerinti beszámoló elfogadása (ideértve az adózott eredmény felhasználására és felosztására vonatkozó
döntést)
- Közhasznúsági jelentés elfogadása: 1997. évi CLVI. Trv. 19.§ alapján
Az alapszabály módosításához, tag kizárásához, és az Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés)
kimondásához a Közgyűlésen jelenlevő tagok kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.
A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele jelen van. Ha a Közgyűlés
nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a
jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség
miatt elmaradt – közgyűlés időpontját követő 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpontot az eredeti
Közgyűlés meghívójában kell megjelölni. A meghívónak az arra történő figyelmeztetést is tartalmaznia kell, hogy
a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes lesz.
Rendkívüli Közgyűlés összehívását az elnökség vagy a tagok 2/3-a kezdeményezheti az elnöknél, aki az erről
szóló felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles összehívni a rendkívüli Közgyűlést, az annak
összehívására irányadó szabályok szerint. Amennyiben az elnök a rendkívüli Közgyűlést kötelessége ellenére
sem hívja össze, azt maguk a tagok, illetve az elnökség is összehívhatja.
Az Elnökség a meghívókat email útján is megküldheti, továbbá a Egyesület honlapján is közzé teheti.
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (PTK. 685.§ b. pont),
élettársa a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által, tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
ELNÖKSÉG
11.
A Közgyűlés minimálisan 3, legfeljebb 5 főből álló Elnökséget választ. Az Elnökség tagjai az elnök, az alelnök, a
titkár és legfeljebb két további tag. A Közgyűlés az elnökség tagjait 2 évre választja meg.
Két Közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a
Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.
Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések, közhasznú társasággal kapcsolatos
döntések) és az Egyesületet illető jogok vállalásáról – beszámolási kötelezettség mellett – dönteni.
Az Elnökség legalább három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükség szerint tart ülést, melyet
az Elnök hív össze. A meghívó kiküldése email útján is történhet.
Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, illetve bármely döntésben érdekelt egyéb személyt,
szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az Elnökség határozatát egyszerű többséggel, nyílt
szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol a jogszabály minősített többséget ír elő. Szavazategyenlőség
esetén az Elnök szavazata dönt.
Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
Közgyűlés összehívása és javaslat a napirend pontjainak megállapítására
A Közgyűlés határozatainak végrehajtása
Az Egyesület folyamatos működésének biztosítása
Egyesületi partnerkapcsolatok ápolása

-

Tagok felvétele

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (PTK. 685.§ b. pont),
élettársa a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által, tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Az Elnök köteles az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból
megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha
lehetséges, személye is).
Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az Elnökség döntéseire a közlés / nyilvánosságra-hozatal
módjának és az iratokba való betekintés rendjének jelen alapszabályban rögzített szabályait értelemszerűen
alkalmazni kell.
12.
Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja
az Elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén a levezető elnök és a közgyűlés által erre kijelölt két
hitelesítő tag.
A Közgyűlés levezető elnöke a Közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a
határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően
válik érvényessé.
Az Elnökség a Közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokról, amelyek bármely tagra vagy harmadik
személyre (beleértve a hatóságokat is) vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, a döntés
meghozatalától számított 15 napon belül az érintettet postai úton illetve e-mail útján tájékoztatni köteles.
Amennyiben az érintett tájékoztatása nem sikeres, úgy köteles ennek tudomásra-jutásától számított 30 napon
belül a szóban forgó határozatot közleményként honlapján nyilvánosságra hozni.
13.
Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli.
14.
Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A
pénztáros részére díjazás állapítható meg.
15.
Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk.
685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 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, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet jelen Egyesület 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.

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE
16.
Az Egyesület képviseletére az elnök, az alelnök és a titkár jogosultak oly módon, hogy az Egyesületre
kötelezettségeket létesítő jogviszonyt hármójuk közül ketten közösen tehetnek. A képviselők rendelkeznek az
Egyesület számlája felett is.
KÖZHASZNÚSÁGI NYILATKOZATOK

17.
Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi (1997. évi CLVI. Trv. 26.§ c)pont szerint):
(3.) tudományos tevékenység, kutatás
(4.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
(5.) kulturális tevékenység
(6.) kulturális örökség megóvása
(7.) műemlékvédelem
(8.) természetvédelem, állatvédelem
(9.) környezetvédelem
(10.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
18.
Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat,
továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
Programok:
-Az Egyesület céljainak elérése érdekében különböző programokat szervez, amelyek minden érdeklődő
számára nyitottak. A programokat ezért a helyi nyilvánosság csatornáin meghirdetjük.
Oktatás:
Az Egyesület vállalja célja szerinti előadások, vitafórumok és konferenciák szervezését.
Kiadványok:
Az Egyesület vállalja, hogy céljának megfelelő szakmai kiadványokat (folyóirat, oktatófilm) készít, és
ezeket az érdekeltek rendelkezésére bocsátja.
Egyéb:
Az Egyesület céljának biztosítása érdekében együttműködik a hasonló tevékenységet folytató
szervezetekkel.
19.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végezhet.
20.
Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni, és azokat az
üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az Egyesület gazdálkodásáról a Közgyűlés számára
mérleget, a gazdálkodás eredményeiről vagyonkimutatást készít.
Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és
ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a már irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely
részét hogyan használja fel, figyelemmel arra, hogy az Egyesület tevékenységéből származó nyereség nem
osztható fel, az csak a jelen alapszabályban rögzített tevékenységre fordítható.
21.
Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt,
továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet, polgármester-jelöltet nem állít és támogat a
választásokon.
22.
Az Egyesület jelen szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait,az általa
végzett szolgáltatás igénybevételének módját a helyi ill. regionális nyomtatott és elektronikus médiumokban,
valamint saját honlapján hozza nyilvánosságra.
Az egyesület honlapja: www.kokukk.hu

23.
Az Egyesület működésével, szolgáltatásainak igénybevételi módjával, beszámolóinak közlésével kapcsolatosan a
nyilvánosságot biztosítja, a jogszabályokban szabályozott irat-betekintési és felvilágosítás-adási jog rögzítésével,
a helyi sajtó tájékoztatásával, valamint a honlapján közzétett tartalom segítségével.
A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a számviteli beszámolót
b) a költségvetési támogatás felhasználását
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
d) a cél szerinti juttatások kimutatását

e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi
települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és
mindezen szerveitől kapott támogatás mértékét
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.
24.
Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan a keletkezett
iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.
Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni.
Az Egyesület köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját
honlapján a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
25.
Megszűnik az Egyesület, ha
- megszűnését a Közgyűlés kimondja,
- más társadalmi szervezettel egyesül,
- a bíróság megállapítja megszűnését,
- a bíróság feloszlatja, mert működése jogszabálysértő

VEGYES RENDELKEZÉSEK
26.
Az Egyesület tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
27.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi
IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
CLVI.törvény rendelkezései irányadók.
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