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ALAG LAKÓPARKÉRT EGYESÜLET  
ALAPSZABÁLYA 

 
Az Alag Lakóparkért Egyesületet alakuló közgyőlésén részt vett alapítók abból a 
felismerésbıl kiindulva, hogy Dunakeszi Alag Lakópark érdekeinek védelme mindannyiunk 
közös érdeke a Magyar Köztársaság Alkotmánya által részünkre biztosított egyesülési jog 
alapján létrehozzuk a Dunakeszi Alag Lakóparkért Egyesületet. 
 

I. 
Az egyesület adatai 

 
1. Az egyesület neve: Alag Lakóparkért Egyesület ( a továbbiakba egyesület ) 
 
2. Az egyesület székhelye: 2120. Dunakeszi,  ............. 
 
3. Az egyesület elérhetıségei: http://sites.google.com/site/alagligetlakoparkegyesulet/Home 
 

II. 
Az egyesület céljai 

 
1. Az egyesület célja Dunakeszi Alag Lakópark lakosságának összefogása, a lakosság 
igényeinek közvetítése, ezen igények képviselete 3. személyek, különösen Dunakeszi 
Önkormányzata elıtt. 
 
2. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
3.. Az egyesületet közvetlen célját képezi: 
 
a)  Dunakeszin, az Alag Lakópark ( a továbbiakban lakópark ) közvetlen szomszédságában 
található területeknek a jelen alapszabály aláírásakor fennálló állapotának a megırzését. 
 
b) A lakóparkban élı gyermekek részére a bölcsıdei, óvodai, általános iskolai elhelyezés 
biztosítását Önkormányzat által fenntartott, a lakóparktól gyalog  maximum 15 percre 
található intézményben. 
 
c) A lakóparkban élı gyermekek részére minimum egy darab megfelelı színvonalú, 
biztonságos játszótér Önkormányzat által történı létrehozását. 
 
d) A lakópark tömegközlekedéséi lehetıségének a javítását. 
 
e) A lakópark részére járda létrehozását a Fóti út  felöl. 
 
f) A lakóparkot övezı Repülıtéri út, Fóti út és Alagi major felé vezetı utak forgalmának 
lehetı legmagasabb szintő csökkentése és lassítása. 
 
g) A Dunakeszi lakott terület, illetve lakott terület vége közúti tábla áthelyezése a lakópark 
tényleges kezdetéhez, illetve végéhez. 
 
h) közbiztonságának, köznyugalmának  a megırzése. 



 2 

 
i) A lakópark önkormányzati szintő érdekképviseletének biztosítása érdekében az 
önkormányzati választásokon pártfüggetlen képviselı jelölt állítása, illetve a más választási 
körzetekben induló olyan  képviselıjelöltek támogatása, akik az egyesület fentiek szerinti, és 
az esetleges késıbbi céljait támogatják. 
 
j) Dunakeszi Önkormányzat, a polgármester, alpolgármester, a képviselıtestület, a jegyzı, a 
polgármesteri hivatal tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, felvilágosítás kérése 
az egyesület céljait érintı kérdésekben. 
  
4. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttmőködik minden állami, társadalmi 
és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület 
eredményes mőködését és céljainak megvalósítását.  
 
5. Az egyesület kifejezetten támogatja az olyan más személyek általi célok megvalósulását, 
amely az egyesület többségi álláspontja szerint Dunakeszi lakosságának az érdekeit szolgálja. 
 
6. Az egyesület a tıle telhetı legmagasabb szintő támogatást fogja nyújtani olyan személyek 
részére, akik az egyesületet a  fenti céljainak az elérésében támogatni fogják. 
 

III. 
Az egyesület tagsága 

 
1. Az egyesület tagja lehet természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel 
nem rendelkezı szervezet, aki belépési nyilatkozatában elfogadja  az egyesület alapszabályát.   
 
2. Az egyesület tagjának jogai: 
 
a) tanácskozási és egyenlı mértékő szavazati joggal részt venni az egyesület 
közgyőlésén, 
 
b) a tag ajánlásokat tehet az egyesületet érintı kérdések megtárgyalására; részt vehet a 
társadalmi szervezet tevékenységében és rendezvényein, 
 
c) felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységérıl, amelyre az egyesület elnöksége 30 
napon belül köteles választ adni; 
 
d) választhat, illetve választható az egyesület ügyintézı és képviseleti szervébe, illetve 
tisztségeire; 
 
e) indítványt tehet a közgyőlés és az elnökség napirendi pontjaira; 
 
f) betekinthet az egyesület nyilvántartásába; 
 
g) a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli közgyőlés 
összehívását kezdeményezheti. 
 
3. Az egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A 
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet tagok jogaikat képviselıik 
útján gyakorolják. 
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4. Az egyesület tagja köteles az egyesület alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt 
venni az egyesület munkájában, elısegíteni a kitőzött célok megvalósítását, köteles a 
közgyőlés által meghatározott tagdíjat rendszeresen megfizetni. 
 
5. A tagsági viszony megszőnik: 
– a tag halálával, 
– az egyesület megszőnésével, 
– a tag kilépésével, 
– a tag kizárásával. 
 
6. Az elnökség kizárja az egyesület tagjai közül 
 
– aki hat hónapon keresztül az elnökség írásbeli felszólítása ellenére elmaradt a tagdíj 
megfizetésével.  
–  aki az egyesület céljait sértı, vagy veszélyeztetı magatartást tanúsít. 
 
Az egyesület céljait sértı, vagy veszélyeztetı magatartásnak minısül különösen az egyesület 
jó hírnevét sértı, vagy veszélyeztetı magatartást, illetve minden olyan magatartást, amely az 
egyesület fentiek szerinti deklarált céljait sérti, illetve veszélyezteti. 
 
A kizárási eljárást elsı fokon az elnökség folytatja le. Az eljárás megindítását bármely tag 
írásban kezdeményezheti. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene 
felhozott okokat, annak bizonyítékait közölni kell. Lehetıséget kell biztosítani számára, hogy 
védekezését és bizonyítékait elıadja. A tag részére az elnökség indokolással ellátott kizáró 
határozatát írásban közölni kell.  
Az elnöksége kizárással kapcsolatos határozata ellen az érintett tag tizenöt napon belül az 
egyesület közgyőléséhez fellebbezéssel élhet.  
 
Az elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a közgyőlés dönt, amely döntéssel szemben 
fellebbezésre nincs lehetıség.  
 
A közgyőlés határozatát az érintett 30 napos jogvesztı határidın belül bíróság elıtt 
megtámadhatja. 
 
A kilépési szándékot az elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépı tag kilépettnek 
tekinthetı az elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával.  
 
7. Az egyesület tagjai tagdíj fizetésére kötelesek, amelynek mértékét a közgyőlés állapítja 
meg.  
 
Az alapító tagok a tagdíj mértékét az alakuló közgyőlésen  2009. évre 500,-Ft, azaz ötszáz 
forint összegben állapították meg. Az alapító tagok az egyesület mőködésének biztosítása 
céljából vállalják, hogy az egyesület bankszámlájára a jelen okirat aláírásától számított 15 
napon belül a 2009. június-december havi tagdíj összeget egy összegben befizetik.  
 
Az egyesületbe tagként belépni kívánó személyek a 2009. évben tagdíj fizetésre nem 
kötelesek, a késıbbiekben a tagok által fizetendı tagdíj mértékérıl a közgyőlés dönt.  
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8. Az egyesület tevékenységében, mőködésében résztvehetnek a pártoló tagok. A pártoló 
tagokat a tagokkal azonos jogok illetik meg, illetve kötelezettségek terhelik, azonban tagdíj 
fizetésére nem kötelesek, valamint  egyesület költségvetése, és a költségvetés végrehajtása 
tárgyában szavazati joggal nem rendelkeznek.    
 

IV. 
Az egyesület szervezete és tisztségviselıi 

 
1.  Az egyesület szervei: A közgyőlés és elnökség. 
 
2. Az egyesület tisztségviselıi: Elnök és alelnökök 
 

V. 
A közgyőlés 

 
1. A közgyőlés az egyesület legfıbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja.  
 
2. A közgyőlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az idıpont és a napirendi pontok 
közlésével. 
  
3. A közgyőlés összehívása az elnök feladata. Az elnöknek tagnyilvántartásban szereplı tagok 
részére meghívót kell küldeni legalább nyolc nappal a közgyőlés idıpontja elıtt. A közgyőlési 
meghívóban közölni kell azt az idıpontot, amelyen a megismételt közgyőlést meg kell tartani, 
ha az eredeti idıpontban megtartott közgyőlés nem határozatképes. A meghívót az elnök az 
alapszabályban az egyesület elérhetıségeként meghatározott 
http://sites.google.com/site/alagligetlakoparkegyesulet/Home weboldalon köteles 
közzétenni. 
 
4. A megismételt közgyőlés a meghívóban közölt napirendi pontok tekintetében a jelenlevık 
számára tekintet nélkül határozatképes, ha errıl a körülményrıl a tagokat az eredeti 
meghívóban elıre tájékoztatták. 
 
5. A közgyőlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok 
megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a 
közgyőlést. 
 
6. A közgyőlést össze kell hívni: 
– ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt, 
– ha az elnökség rendkívüli közgyőlés összehívását tartja szükségesnek, 
– ha a bíróság  a közgyőlés összehívását elrendeli. 
 
7. A közgyőlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint a fele jelen van. 
A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyőlés változatlan napirend mellett 
határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül. 
 
8. A közgyőlés üléseit az elnök vezeti. Az elnök a közgyőlés levezetésével mást is megbízhat. 
 
9. A közgyőlésrıl jegyzıkönyv készül, amelyet az elnök és két, a közgyőlés által 
megválasztott tag hitelesít. 
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10. A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
– az egyesület megalakulásának, feloszlásának, más egyesülettel történı egyesülésének a 
kimondása; 
– az alapszabály elfogadása és módosítása; 
– tisztségviselık megválasztása és visszahívása; ha a tisztségviselı feladata ellátására 
méltatlanná vagy alkalmatlanná válik; 
– tagdíj mértékének megállapítása; 
– az elnökség éves beszámolójának elfogadása; az éves költségvetés megállapítása 
– döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a közgyőlés hatáskörébe utal. 
 
11. A közgyőlés határozatait egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tagnak 
egy szavazata van. Szavazategyenlıség esetén az elnök, levezetı elnök szavazata dönt. 
 
12. A jelenlévı tagok kétharmados szótöbbsége szükséges: 
– az alapszabály elfogadásához, módosításához; 
– az egyesület feloszlásához, más egyesülettel történı egyesülés kimondásához. 
 
13. A tisztségviselık megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a 
személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben 
a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az 
esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell 
tartani. A megismételt szavazás gyıztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. 
 
14. Az elnök a közgyőlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági 
szervezetek és magánszemélyek képviselıit. 
 

VI. 
Az egyesület elnöke és alelnökei 

 
1. Az egyesület elnöke és alelnökei az egyesület tisztségviselıi. 
 
Az egyesület elnöke: Dr. Palásthy Attila 
 
Az egyesület alelnökei: Kenyeres Csilla, Filep Zoltán 
 
2. Az egyesület elnöke és alelnökei munkájukat ingyenesen végzik. 
 
3. Az egyesület elnökét és alelnökeit 3 éves idıtartamra a közgyőlés választja, akik 
tevékenységükkel kapcsolatosan a közgyőlésnek tartoznak felelıséggel. 
 
4. Az elnök feladata és hatásköre: 
– az egyesület tevékenységének irányítása; 
– a közgyőlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése; 
– a közgyőlés és az elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának 
irányítása és ellenırzése; 
– kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel; 
– vezeti az elnökség üléseit; 
– képviseli az egyesületet; 
– összehívja az elnökség üléseit; 
- a tagnyilvántartás vezetése; 
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-  a jelen alapszabályban meghatározott egyéb feladat és hatáskörök 
5. Az elnök akadályoztatása esetén az elnök jelen alapszabályban foglalt feladat és hatásköreit 
az elnök által kijelölt alelnök látja el. 
 
Az elnök tartós akadályozatása esetén az alelnökök a közgyőlést kötelesek összehívni elnök 
választás céljából. 
 
Az egyesület alelnökei ellátják továbbá az egyesület elnöke által meghatározott feladatokat. 
 

VII. 
Az egyesület képviselete, a bankszámla feletti rendelkezési jog 

 
1. Az egyesületet az elnök és az alelnökök 3 személyek elıtt önállóan képviselik, ennek 
megfelelıen aláírási joguk is önálló. 
 
2. Az egyesület elnökének és alelnökeinek a bankszámla feletti rendelkezési joga önálló. 
 

VIII. 
Az elnökség 

 
1. Az egyesület elnöksége az elnökbıl és alelnökökbıl áll. 
 
2. Az elnökség feladata és hatásköre: 
 
- a két közgyőlés közötti idıszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve –közgyőlés 
határozati szerint ellátja mindazon feladatokat, amely az egyesület céljainak, illetve a 
közgyőlés határozatinak a végrehajtása érdekében felmerülnek. 
 
– a közgyőlés összehívásával, mőködésével kapcsolatos elıkészítı és a közgyőlés munkáját 
elısegítı szervezı tevékenység; 
–  
– az egyesület tevékenységével kapcsolatos döntés elıkészítı munka, 
 
– az egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás; 
 
– minden olyan eljárás, amely nem tartozik az elnök hatáskörébe, valamint a közgyőlés 
kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az elnökség hatáskörébe von. 
 
3. Az elnökség testületként jár el, ülését szükség szerint kell összehívni. 
 
4. Az elnökség ülését az elnök köteles összehívni a hely, az idıpont és a napirendi pontok 
közlésével. 
 
5. Az elnök az alelnökök részére meghívót köteles küldeni legalább egy nappal az ülés 
idıpontja elıtt. A meghívóban közölni kell azt az idıpontot, amikor a megismételt ülést meg 
kell tartani, ha az eredeti idıpontban megtartott ülés nem határozatképes.  
 
6. Az elnökség ülésének összehívását írásban a napirend megjelölésével bármely alelnök 
kezdeményezheti, amely esetben az elnök az ülést összehívni köteles. 
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7. Az ülés határozatképes, ha azon az elnökség tagjainak több mint a fele jelen van. A 
határozatképtelenség miatt elhalasztott ülés változatlan napirend mellett határozatképes a 
megjelent tagok számától függetlenül. 
 
8. Az elnökség üléseit az elnök vezeti, távollétében pedig a jelenlévık által kijelölt alelnök, 
mint levezetı elnök. 
  
9. Az elnökség ülésérıl a levezetı elnök jegyzıkönyvet köteles készíteni és közzétenni az 
egyesület elérhetıségeként meghatározott 
http://sites.google.com/site/alagligetlakoparkegyesulet/Home weboldalon. 
 
10. Az elnökség határozatait egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség 
tagjainak egy szavazata van. Szavazategyenlıség esetén a levezetı  elnök szavazata dönt. 
 
11. Az elnökségi ülésre tanácskozási joggal 3.személyt meghívható.  
 
12. Az elnökség  határozathozatalában nem vehet részt, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 
[Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt.  
 

IX. 
Az egyesület vagyona és gazdálkodása 

 
1. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

 
2. Az egyesület éves költségvetésérıl legkésıbb minden év április 30. napjáig összehívandó 
közgyőlés határoz. A közgyőlés az éves költségvetésrıl egyszerő szótöbbséggel hozandó 
határozatával dönt. A költségvetési tervezet elıterjesztésre és az elfogadott költségvetés 
végrehajtása az elnök feladata. 
 
3. Az egyesület mőködéséhez szükséges bevételek: 
– tagsági díjak, 
- az esetlegesen  kapott támogatás, illetve adomány; 
 
4. Az egyesület  vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
5. Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az 
egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenıen – nem felelnek. 
 
6. Az egyesület éves gazdálkodásáról az elnökség beszámolót készít, amelyet elfogadás 
céljából a tárgyévet követı év május 01. napjáig a közgyőlés elé terjeszt. Az egyesület éves 
beszámolóját a közgyőlés fogadja el egyszerő szótöbbséggel hozandó határozatával. 
 
7. Az egyesület nevében vagy javára történı adománygyőjtés nem járhat az adományozók, 
illetıleg más személyek zaklatásával, a személyhez főzıdı jogok és az emberi méltóság 
sérelmével. 
 
8. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesület 
céljainak megvalósítására kell fordítania. 
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9. Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsáthat ki, 
hitelt, kölcsönt nem vehet fel.  
 
10. Az egyesület  befektetési tevékenységet nem végezhet. 
 

X. 
A beszámolási szabályok 

 
1. Az egyesület éves mőködésérıl és gazdálkodásáról az elnök a közgyőlés irányában 
beszámolni köteles. 
  
2. Az egyesület elnöke köteles a saját, és az elnökség mőködésérıl, valamint az éves 
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, legkésıbb a tárgyévet követı év március 30-
áig az alapszabályban az egyesület elérhetıségeként meghatározott 
http://sites.google.com/site/alagligetlakoparkegyesulet/Home  köteles közzétenni. 
 
3. Az egyesület elnöke ezt követıen köteles a saját, és az elnökség mőködésérıl, valamint az 
éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló napirendi ponttal a közgyőlést  legkésıbb a 
tárgyévet követı év április 30-áig összehívni az alapszabályban az egyesület elérhetıségeként 
meghatározott http://sites.google.com/site/alagligetlakoparkegyesulet/Home köteles 
közzétenni. 
 
4. Az elnökség beszámolójáról a közgyőlés egyszerő szótöbbséggel hozandó határozatával 
dönt. 

XI. 
Felügyelı bizottság 

 
1. Az egyesület a gazdálkodását  ellenırzı felügyelı bizottságot nem hoz létre. 
 

XII. 
Az egyesület megszőnése 

 
1. Az egyesület megszőnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, 
feloszlatással, illetıleg megszőnésének megállapításával. 
 
2. Az Egyesület megszőnése esetén - a hitelezık kielégítése után - vagyonáról a közgyőlés 
döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendık ellátása a felszámolók feladata. 
 
3. Ha az Egyesület feloszlatással szőnt meg vagy megszőnését állapították meg, és a vagyon 
hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezık kielégítése után állami 
tulajdonba kerül, és azt közérdekő célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját 
nyilvánosságra kell hozni. 
 

 
XIII. 

Vegyes és záró rendelkezések 
 

1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi 
II. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak. 
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2. A társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértı határozatát bármely tag - a 
tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság elıtt megtámadhatja. A határozat 
megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a 
végrehajtást felfüggesztheti. 
 
2. Az egyesület alapszabályát a 2009.06.14.-i alakuló közgyőlés fogadta el. 
 
 
Dunakeszi, 2009.06.16. 
 
 


