ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
(módosított, egységes szerkezetben)

1. Általános rendelkezések:
A szervezet neve: Ózdi Kerékpáros Egyesület, rövidítve ÓKE
Az ÓKE székhelye: 3600 Ózd, Gömöri út 55.
2015. március 13-i Tisztújító Közgyűlésen megválasztott elnök: Frölich Tamás
2015. március 13-i Közgyűlésen választott vezetőségi tagok:
- titkár: Békei Zsolt
- versenysport vezetője: Kovács István
- túrasport vezetője: Török Csaba

Az ÓKE működési területe: A Magyar Köztársaság teljes területe, ezen belül
elsősorban Ózd és környéke.
Az ÓKE képviseleti könyve: az elnökség kezeli a képviseleti könyvet,
mely tartalmazza az aláírási joggal felruházott
tagok aláírását és jogosultság terjedelmét.
Az ÓKE közbélyegzője: a bélyegző felirata: Ózdi Kerékpáros Egyesület, rajta az
egyesület emblémája, egy kerékpáros
alak látható.
Az ÓKE tagdíja: a rendes tagok 14 éves korhatárig évi 6.000,- Ft, 14 év felettiek évi
8.000,- Ft tagdíjat fizetnek. A tagdíjak módosítását a Közgyűlés hagyja jóvá.
A tiszteletbeli tagok nem fizetnek, míg a pártoló tagok a felnőttek tagdíjának minimum
háromszorosát fizessenek évi tagdíjként.
Az ÓKE teljes jog- és cselekvőképességgel rendelkező önálló jogi személy,melynek
képviselője az ÓKE mindenkori elnöke.
2. Az ÓKE létrehozásának, működésének alapvető céljai:
Az ÓKE célja, hogy az Ózd és városkörnyéke lakói körében népszerűsítse a
környezetkímélő kerékpáros közlekedést, a kerékpárosok érdekeit képviselje
önkormányzati és állami szinten, valamint társadalmi munkájával és szakmai
tanácsadásaival elősegítse a biztonságos kerékpározás feltételeinek kialakítását.
Az ÓKE céljai elérése érdekében az alábbi tevékenységet végzi:
- Önkormányzati és állami szervekkel való együttműködésre törekszik a
kerékpározás feltételeinek javítása érdekében
- a hazai és külföldi szakmai információk, tapasztalatok, módszerek
felhasználását szorgalmazza
- a kerékpározást népszerűsítő akciókat szervez
- kapcsolatot épít ki hazai (és nemzetközi) kerékpáros szervezetekkel
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-

a tagság és más érdeklődők számára kerékpáros túrákat, ill.
találkozókat, versenyeket szervez, illetve részt vesz mások által
szervezett rendezvényeken.

Az ÓKE polgári szervezet, mely politikai és gazdasági érdektől független, országgyűlési
képviselőjelöltet nem állít, nem nyereségérdekelt szerveződés.
A tagsági viszony minden olyan természetes és jogi személy számára nyitott, aki a fent leírt
célok érdekében és elérésében hatékonyan közreműködik.
Az ÓKE céljainak elérése érdekében közösségeket, munkacsoportokat hoz létre, hasonló
célokért küzdő szervezetekbe tagként beléphet, időszakos kiadványokat készít,
rendezvényekben közreműködik, avagy közvetlenül szervezi is azokat.
Az ÓKE – a fenti célok megvalósításának gazdasági feltételeit biztosítandó- gazdaságivállalkozási tevékenységet is folytathat.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez.
Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban
meghatározott tevékenységre fordítja.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervzetet pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el,
országgyűlési, és önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.
3. Az ÓKE tagsága:
A szervezetnek bármely természetes vagy jogi személy tagja lehet, állampolgári és
korhatári megszorítások nélkül. Az ÓKE tagjai rendes tagok, illetőleg támogató vagy
tiszteletbeli tagok lehetnek.
Alapító tagoknak azon személyek számítanak, akik az alakuló közgyűlésen részt
vettek, valamint a Közgyűlés jegyzőkönyvét aláírták, és az éves tagdíjat egy hónapon belül
befizették.
A tagok felvételét, kilépését, avagy törlését a Közgyűlés hagyja jóvá. A tagság
megszűnik a tag kilépésével, halálával, törlésével, illetőleg a jogerős fegyelmi határozattal.
Törlésre ad okot a tagdíj fizetésének elmaradása és/vagy az ÓKE céljainak érdekében vállalt
tevékenység elmaradása és/vagy ezek akadályozása.
A tagok jogosultak:
-

-

a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés
rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat
és észrevételeket tenni, az ÓKE közgyűlésének összehívására és
napirendi pont előterjesztésére. A tag a Közgyűlésen szavazati és
tanácskozási joggal vesz részt.
az ÓKE tulajdonában álló tárgyak, eszközök használatára, személyi
felelősségvállalás mellett.
az ÓKE irataiba való betekintésre.
Az egyesület tevékenységében és rendezvényein részt venni,
választók és választhatóak az egyesület szerveibe és tisztségeire.

2

A tagok a jogaikat személyesen gyakorolhatják. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az
egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
A tagok kötelesek:
-

az ÓKE éves tagdíját fizetni
az ÓKE céljának megfelelő valamely kerékpáros érdekérvényesítő
tevékenységet végezni
- a végzett munkáról felkérés esetén beszámolni
A tagok a egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét nem
veszélyeztethetik.
A tagsági viszony megszűnik:
- a tag halálával, illetőleg jogutód nélküli megszűnésével,
- a tag kilépésével,
- a tag kizárásával,
- ha az egyesület megszűnik.

4. Az ÓKE közgyűlése:
Az ÓKE legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll, és dönthet az
ÓKE ügyeit érintő minden kérdésben.
A Közgyűlés a felmerülő kérdések alapján szükség szerint kell összehívni, de évente
legalább egy alkalommal meg kell tartani.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az alapszabályának megváltoztatása
- az elnökség és bizottságok megválasztása
- az éves munkatervek jóváhagyása
- az éves költségvetés/elszámolás jóváhagyása
- az elnökség beszámolójának jóváhagyása más szervezettel való
egyesülés és az esetleges feloszlatás kimondása.
- A tagdíj mértékének és fizetési módjának megállapítása,
módosítása,
- az egyesület megszűnésekor a vagyon sorsáról való döntés,
- az elnökség tagjának visszahívásáról való döntés,
- döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az
alapszabály a kizárólagos hatáskörébe utal.
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok legalább kétharmada jelen van. Az ennek
hiányában elhalasztott közgyűlés utáni – második – alkalommal a határozatképességhez
elegendő a tagok fele részének megjelenése.
A Közgyűlés a határozatokat egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, egy
tagnak egy szavazati joga van. Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés elnökének szavazata a
döntő. A Közgyűlés elnökének szavazata a döntő. A Közgyűlés az érdemi vita előtt választja
meg a Közgyűlés elnökét, szótöbbséggel dönt a napirendről. A közgyűlés a tisztségviselőket
titkos szavazással is megválaszthatja.
A Közgyűlés összehívásáról az elnökség írásban, igazolható módon, a tagok részére
postai vagy elektronikus levelezés útján küldött meghívóval, a napirend közlésével,
legalább 14 nappal a kitűzött időpont előtt gondoskodik. A meghívónak tartalmaznia kell a
közgyűlés helyét, idejét és a napirendet. A napirendet a meghívóban olyan
részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt
témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a
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határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyét és
idejét, valamint a tagok figyelmeztetését a távolmaradás jogkövetkezményeire.
Össze kell hívni a közgyűlést akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy ha a tagok
legalább 1/3-a azt – az ok és cél megjelölésével – írásban kéri.
A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés
időponatját követően kell összehívni, úgy a tagok részére postai vagy elektronikus
levelezés útján küldött meghívót szükséges küldeni a tagok részére, mely meghívó
tekintetében az eredeti közgyűlési meghívóra vonatkozó szabályok az irányadóak.
A közgyűlés általában valamennyi kérdésben nyílt szavazással dönt, azonban a tagok
20%-ának indítványa esetén az elnökség tagjai, és az elnök megválasztásáról, esetleges
visszahívásáról írásban, titkos szavazással dönt.
Az egyesület ülésein jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a vezető szerv döntéseinek
tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
A vezető szerv döntéseiről – a jkv. alapján – az érintettek személyesen, írásban kapnak
értesítést.
Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésre - hivatalos
ellenőrző szerve,
- a vezetőségi tagok soron kívül,
- az egyesület tagjai a Közgyűlés alkalmával jogosultak.
A Közgyűlés határozatairól az Elnök nyilvántartást vezet. A Közgyűlés határozatait a
nyilvántartásban az Egyesület bármely tagja megtekintheti, azokról saját költségére
másolatot készíthet.
A tagok több mint felének szavazata szükséges:
- az Egyesület feloszlásának vagy más egyesülettel történő egyesülésének kimondásához,
- az Egyesület tisztségviselőinek megválasztásához.
Az Egyesület alapszabályának elfogadásához, annak módosításához a jelen lévő tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az Egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az elnökség valamely tagjának visszahívásáról a tagok legalább egyharmadának indítványára
határozhat a közgyűlés, ha az elnökség tagja az egyesület céljaival ellentétes tevékenységet
folytat. Az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a
két kérdésről egyszerre kell határozni. Az elnökség valamely tagjának visszahívásához az összes
tag több mint a felének erre irányuló egybehangzó szavazata szükséges.

5. Az ÓKE ügyintéző-képviseleti szerve:
Az ÓKE ügyintéző-képviseleti szervezetet – a továbbiakban elnökséget - választ 5
évre.
Az elnökség 3 főből: egy elnökből, egy titkárból és kettő tagból áll (versenysport és
túrasport vezető).
Az elnökség hatáskörébe tartoznak mindazok a vezetési, képviseleti és ügyintézési
feladatok, amelyeket az alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
Az ÓKE esetleges alkalmazottaival szemben munkáltatói jogokat szintén az
elnökség gyakorolja.
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Az egyesület vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségi szabályai:
Nem lehet az Ózdi Kerékpáros Egyesület elnöke és elnökségi tagja az a személy:
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
- akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel
eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy
vezető tisztségviselője nem lehet;
- az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Az elnökség hatásköre:
- mindazon ügyek intézése az elnökség hatáskörébe tartozik, amely nem tartozik a közgyűlés
vagy az elnök hatáskörébe
- javaslatot tesz a közgyűlés számára az egyesület tevékenységét, gazdálkodását meghatározó
témákban
- kezeli az egyesület vagyonát,
- az egyesület forrásainak bővítésére pályázatokat készít és ad be
- az egyesület tagdíjának mértékére, teljesítésének határidejére vonatkozó javaslat
megfogalmazása és a közgyűlés elé terjesztése.
Az elnökségi tagság megszűnésének esetei:
1. tisztségről való lemondással: az elnökségi tag elnökségi tagsági viszonyát a közgyűléshez
intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indoklási kötelezettség nélkül megszüntetheti. Az
elnökségi tagsági viszony a lemondásról szóló nyilatkozat Közgyűlé általi átvételének napján
szűnik meg.
2. visszahívással: az elnökség valamely tagjának visszahívásáról a tagok legalbb 1/3-ának
indítványára határozhat a közgyűlés, ha az elnökség tagja ez egyesület céljaival ellentétes
tevékenységet folytat. Az elnökség tagját csak ekkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot
megnevezeik, a két kérdésről egyszerre kell határozni. Ez elnökség valamely tagjának
visszahívásához az összes tag több mint a felének erre irányuló egybehangzó szavazata
szükséges.
3. határozott idő lejártával
4. törvényben meghatározott összeférhetetlenségi vagy kizáró ok bekövetkezése esetén, az ezen
okról való tudomást szerzés napjával
5. vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával.
Amennyiben az elnökség tagjainak száma 3 fő alá csökkenne, a közgyűlést 30 napon belül össze
kell hívni, hogy gondoskodjon az elnökség 3 fős létszámának helyreállításáról.

A Közgyűlés – szükség esetén – háromtagú /ellenőrző, fegyelmi és jelölő/
bizottságot választhat, melyek a Közgyűlés irányítása szerint végzik a munkájukat és
beszámolással tartoznak.
Ügyrendjüket saját maguk határozzák meg.
Az elnökségi ülés összehívására évente 1 alkalommal ( az évzáró Közgyűlést megelőző két
héttel, ill. az év folyamán az aktuális feladatok megbeszélésére) kerül sor. Összehívás
telefonértesítés alapján történik, amikor egyidejűleg tájékoztatjuk a vezetőségi tagokat az ülés
napirendjéről. Az ülésen jegyzőkönyv készül, amelyben a napirendek is rögzítésre kerülnek.
Az elnökségi ülések zártkörűek. Határozatképességhez az 5 tagból legalább 3 tag ( ebből egy
az elnök vagy titkár) jelenléte szükséges. A határozathozatal nyílt szavazással, szótöbbséggel
történik.
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Az egyesület képviseletét az Elnök önállóan látja el. Jogosult az Egyesülettel kapcsolatos minden
olyan intézkedést megtenni, amely az egyesületi célok érdekében és az Egyesület törvényes
működési körében szükséges. Az elnök feladat- és jogkörét az Elnök akadályoztatása esetén az
Elnökség által erre kijelölt elnökségi tag látja el.
Ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökséget bármely elnökségi tag
összehívhatja.

6. Az ÓKE megszűnése:
Az ÓKE megszűnik:
- ha feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a Közgyűlés
egyhangúlag kimondja,
- ha a bíróság az ügyész keresete alapján jogellenes működése miatt
az egyesületet feloszlatja,
- ha a bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja az egyesület
megszűnését, mert tagjainak száma tartósan a jogszabályban
megkívánt létszám alá csökkent, agy az egyesület 1 évnél hosszabb
idő óta nem fejtett ki máködést.
Az ÓKE megszűnése esetén a Közgyűlés eltérő rendelkezésének hiányában felszámolóként a
megszűnt egyesület volt elnöksége jár el.
Az ÓKE megszűnése esetén – amennyiben a Közgyűlés ettől eltérően nem határoz – a
szervezet vagyona a küldetésével azonos, vagy közel álló közérdekű célokra fordítható.
7. Az egyesület gazdálkodása, vagyona
Az egyesület gazdálkodási tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok szerint végzi.
Az egyesület bevételei elsősorban tagdíjakból, továbbá a tagok és más természetes és jogi
személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek felajánlásaiból származnak.
Az egyesület a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával
önállóan gazdálkodik.
Az egyesület tagdíjának mértékét az elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg. A tagdíjat
a tárgyévre vonatkozóan a tárgyév március 31-ig be kell fizetni. Évközi belépés esetén az új
tagnak az adott évre a tagdíj időarányos részét kell a belépést követő 30 napon belül befizetni.
Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, az alapszabályban
meghatározott céljaira, illetve tevékenységére kell fordítania. Az egyesület éves költségvetés
alapján gazdálkodik, melynek bevételei és kiadásai a Civil tv. 19. § (1)-(2) bekezdések szerinti
tételekből állnak.
Az Egyesület könyvvezetése, adózása, beszámolása tekintetében a Civil tv. és egyéb az
egyesületekre, közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok szerint jár el.
Az egyesület köteles beszámolóját a Civil tv. szerint meghatározott módon letétbe helyezni, így
elősegítve a beszámoló közzétételét is. Az egyesület beszámolójába, bárki betekinthet, és abból
saját költségére másolatot készíthet.
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8. Egyéb rendelkezések
Az egyesület kijelenti, hogy az éves bevétele várhatóan nem haladja meg az ötven millió forintot,
ezért a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása a Civil tv. 40. § (1) bekezdése
alapján nem kötelező.
A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Ózd, 2015. március 13.

Alulírott igazolom, hogy az Alapszabály ezen szövegét az egyesület 2015. március 13. napján
elfogadta, az alapszabály az elfogadott változásoknak megfelel, mely módosítások félkövér szedéssel
kerültek rögzítésre.
Alulírott igazolom továbbá, hogy az egyesület az esedékes köztartozásait folyamatosan rendezi,
illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan
teljesíti. Kijelentem, hogy az egyesületnek lejárt, kifizetetlen köztartozása nincs.

…………………………………….
Elnök
P.H.

Hitelesítők:
1.
név

………………………………………….
aláírás

név

………………………………………….
aláírás

2.
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