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ALAPSZABÁLY

1.§. AZ EGYESÜLET ADATAI

Az egyesület neve: Debreceni Városvédő és –szépítő Egyesület 1983.

Az egyesület székhelye: 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 3/B.

Az egyesület levélcíme: 4001 Debrecen, Pf.: 530.

Működési területe: A város kül- és belterülete

Címere,  jelvénye:  Debrecen  város  1693.  évi  Lipót  féle  címerének  napba  néző  Főnix
madara, körülötte ovális elhelyezkedésben: Debreceni Városvédő és –szépítő Egyesület 1983

Bélyegzője: Debreceni Városvédő és –szépítő Egyesület 1983 
Adószám: 19771403-1-09

2.§. SZERVEZETI FORMA

Az Egyesület az 1989. évi II. törvény alapján működik, jogi személyiséggel rendelkezik,
közvetlen  politikai  tevékenységet  nem folytat,  szervezete  pártoktól  független  és  azoknak
anyagi  támogatást  nem nyújt.  Az  Egyesület  tömöríti  mindazokat,  akik  készek  önzetlenül
tevékenykedni  a  város  jellegzetes  építészeti,  természeti  értékeinek  érdekében,  a  város
fejlesztésében és szépítésében, hagyományainak megtartásában és megőrzésében.

 1/ Az egyesület célja:

Ápolja a város hagyományait. Segítse a város értékeinek (természetes és épített) felkutatását,
felújítását, megóvását. Ismeretterjesztő előadásokon keresztül tájékoztassa a lakosság minél
szélesebb rétegeit  a városban fellelhető értékek állapotáról,  a városvédő munka mindenki
számára elérhető területeiről.  Erősítse  a  lakosság ragaszkodását,  szeretetét  szülőföldjéhez,
lakhelyéhez, az otthonát adó hajdúsági környezethez.

2/ Az Egyesület működése:

Az Egyesület a felsoroltak érdekében szükségesnek látja a kapcsolat megteremtését a város
vezetőivel,  polgármesterével.  Fontosnak  ítéli  az  önkormányzati  és  más  társadalmi
intézményekkel, szervekkel, vállalatokkal, cégekkel való együttműködést, mindezek erkölcsi
és anyagi támogatását összehangolva a lakosság közreműködésével, az előrehaladás feltételeit
igyekszik megteremteni

a/ Az egyesület igyekszik a Főépítészeti irodával létrejött megbízási szerződésnek megfelelni.
Ezt a következő évekre is érvényben lévőnek kell tekinteni.
Konkrétan:  figyelemmel  kell  kísérni  a  városban  fellelhető  eddig  ismeretlen  építészeti
értékeket, az ismertekkel együtt. Változásukról, esetlegesen romló állapotukról összegyűjtött
jelentéseket kell adni. Ezek vonatkoznak a kisebb értékekre, emlékekre, építészeti részletekre
is,  bármilyen  értéket  képviselnek.  Ezek  lehetnek  kapuk,  korlátok,  cégérek,  emlékhelyek,
kegyhelyek,  emléktáblák,  lámpák,  kandeláberek,  városunk  életében  szerepet  betöltött
személyek síremlékei, szobrok, stb.

b/  Abból  a célból,  hogy a felsorolt  meghatározott  követelményeknek az egyesület  eleget
tehessen,  szükséges állandó jellegű figyelő és jelentő szolgálat megszervezése, vezetésének
biztosítása. Megállapításaikról, észrevételeikről jelentések összeállítása és azok eljuttatása az
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intézkedő  szervekhez  az  Egyesület  kötelessége.  Ennek  célja,  hogy  az  értékek  állapotáról
szinte  állandó  jelleggel  fennforgó  veszélyeztetéséről,  az  egyesület  tájékoztassa  az  illetékes
szerveket  a  veszélyhelyzetek  megszüntetése  céljából.  Mindent  meg  kell  tennünk,  hogy  a
műemlékvédelem tényleges valósággá váljon, illetve ehhez egyesületi munkával is hozzá kell
járulni.

c/A felsorolt  célok megvalósítása  érdekében el  kell  érni,  hogy a várost  érintő  rendezési,
fejlesztési  tervek,  illetve  a  műemlékek  és  egyéb  helyi  örökségek  védelmével  kapcsolatos
tervek  kialakításában  az  egyesület  megbízottja  részt  vehessen,  észrevételeket,  javaslatokat
tehessen.

d/ Kezdeményezzük, illetve csatlakozunk a már meglévő városszépítési, fásítási, parkosítási
akciókhoz.  Ilyen  jelleggel  egyesületünk  is  javaslatot  tesz,  akciókat  szervez.  Ezek
megtervezéséhez  igénybe  veszi  a  szakértői  szervek  szakmai  segítségét  és  igényli  azok
lehetséges anyagi támogatását.

e/  Településvédelem  és  fejlesztés,  valamint  a  fentiekben  felsorolt  kezdeményezések
megvalósítása  érdekében  az  állami  szervektől,  önkormányzati  szervektől,  vállalatoktól,
szövetkezetektől,  vagy  saját  tagságától  átveszi,  és  hivatalos  folyószámláján  nyilvántartja
azokat  a  közérdekű  támogatásként  átutalt  összegeket,  melyek  az  APEH  hozzájárulása
alapján,  vagy  más  társadalmi  juttatásként  kerülnek  átutalásra  az  egyesület  folyószámlája
javára.  Az  ilyen  jellegű  tételek  felhasználásáról  az  Egyesület  gazdasági  vezetője  évenként
megtartott közgyűlésen számol be, mely a pontos elszámolást is jelenti.

3/ Károsítási szándék megelőzése:

Ha az egyesület figyelő és jelentő szolgálata olyan kezdeményezés jeleit látja, melyek a város
jellegzetességeit,  műemléki védettségét csorbítják, illetve ezek tényéről vagy szándékáról is
tudomást szerez, soron kívüli jelentést tesz:

a/ a városi műemléki munkabizottságnak,
b/ a városi szakigazgatási szerveknek, Főépítésznek,
c/ a város polgármesterének,
d/ a Város- és Faluvédők Szövetségének - Budapest,
e/ a károkozás  jelentőségének függvényében esetleg a városi  televízión,  rádión és sajtón
keresztül a város lakosságához.

4/ Az  egyesület  céljai  megvalósításának  gazdasági  feltételei  biztosítására  gazdasági-
vállalkozási tevékenységet is folytathat.

3.§. TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE, TAGSÁGI JOGOK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEK

I Tagsági viszony keletkezése

1/ Az egyesület tagja lehet az a 14. életévét betöltött magyar állampolgár, aki az egyesület
célkitűzéseivel egyetért, és az alapszabályt elfogadja, valamint 2 egyesületi tag - ajánló tag - az
egyesület tagjai közé felvételre ajánlja. A felvételi kérelmeket az egyesület elnöksége bírálja el.

2/ Nem lehet egyesületi tag, akit jogerősen szándékos bűntett elkövetése miatt elítéltek,
és a büntetés hatálya alatt áll, valamint akit a közügyek gyakorlásától eltiltottak.

3/ Az egyesület  vezetősége  tiszteletbeli taggá választhatja azokat a személyekét,  akik az
egyesület  céljait  kiemelkedő  módon  támogatták,  vagy  egyéb  értékes  munkát  végeztek  az
egyesületben.
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4/  Pártoló  tagok  azok  a  jogi  személyek  és  állampolgárok  lehetnek,  akik  egyetértenek  az
egyesület  céljaival  és  ennek  folytán  anyagi  eszközökkel  vagy  a  célok  megvalósításához
nyújtott közvetlen részvétellel támogatják az egyesületet.

5/ Az egyesület  14-29 éves korú tagjai az egyesület  céljainak, életkori sajátosságaiknak és
érdeklődési  körüknek megfelelően ifjúsági  csoportokat,  köröket is  létrehozhatnak.  Ilyen a
Borsos József Ifjú Városvédők Köre.

6/ Az újonnan belépni szándékozó személy  "jelentkezési lap" kitöltésével nyilvánítja ki
belépési szándékát, melynek érvényességéhez 2 egyesületi tag - ajánló tag - egyetértő aláírása
(ellenjegyzése)  szükséges.  A tagsági  jogviszony  keletkezésének együttes  feltétele  az  ajánló
tagok által ellenjegyzett jelentkezési lapnak, az éves tagdíj megfizetését igazoló okiratnak az
egyesülethez  való  visszaérkezése  és  az  elnökség  tagfelvételi  határozata.  A  jelentkezési
kérelmeket  azok egyesülethez érkezésétől  számított  2  hónapon belül  az elnökség  elé  kell
terjeszteni. A jogcím nélkül teljesített befizetéseket az egyesület köteles a befizetők részére
visszafizetni.

II. Tagsági jogok és kötelezettségek

1/ Az egyesületben a tagokat egyenlő jogok illetik meg, és egyforma kötelezettségek terhelik.

2/ Tagokat megillető jogok:

a/ az egyesületi munkában való aktív részvétel,
b/ közgyűlésen történő felszólalási, javaslati és szavazati jog,
c/ részvétel a határozatok, ajánlások, döntések meghozatalában
d/ indítvány, valamely kétes, vitás kérdés ellenőrző bizottság által történő megvizsgálására,
e/ az egyesület által elvégzendő feladatokra vonatkozó indítványok megtétele
f/ választhat és választható

3/ Tagsági kötelezettségek:

a/ részvétel a közgyűléseken, vagy meghívás esetén a vezetőségi üléseken,
b/ lehetőség szerint segíteni az egyesületi tevékenységet
c/ A közgyűlés vagy a vezetőség által történt megbízásoknak a tag kötelessége eleget tenni,
akadályoztatása esetén a megbízónak azt jelenteni.
d/ a tagdíjat tárgyév III. 31. napjáig megfizetni

III. Tagdíj

1/  A tagdíj két részből áll; maga a tagsági díj, valamint tetszés szerinti összegű közérdekű
támogatás.  Az  egyesület  könyveiben a  tagsági  díj  és  a  közérdekű  támogatás  külön-külön
számolandó  el.  Év  elején  a  tagoknak  megküldésre  kerülő  befizetési  csekk  hátoldalára  az
alábbi szöveget kell nyomtatni:
Éves tagsági díj Ft
Tetszés szerinti önkéntes támogatás:                       Ft
Összesen: Ft

2/ A tagsági díj mértékét minden évben a Közgyűlés határozza meg. A 14-29 éves ifjúság
körébe tartozó tagjaink mindenkor a meghatározott  tagsági díj  1/3 részét  fizetik. Ezzel a
kedvezménnyel a vezetőség azt kívánja kifejezni, hogy a fiatal tagságot, annak jövendőbeli
munkájára  is  számítva,  bátorítja.  Az  önkéntes  támogatás  megjelölésével  az  egyesület  azt
kívánja elérni, hogy az az egyesületi tag, akinek ez módjában áll,  tetszése szerint nagyobb
összegű önkéntes anyagi segélynyújtást juttasson el az egyesülethez."
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IV. Tagsági viszony megszűnése

1/ Kilépés:  A  tag  tagsági  jogviszonyát  az  elnökséghez  intézett  írásbeli,  egyoldalú
nyilatkozatával bármikor megszűnteheti.

2/  Törlés: Az  egyesület  vezetősége  az  1  évnél  hosszabb  időtartamú  tagdíj  hátralékost,
amennyiben felszólításra sem rendezi hátralékát, a tagok sorából törli.

3/ Kizárás: Az egyesület vezetősége azt a tagot, aki a célkitűzésekkel ellentétes,  vagy azt
akadályozó magatartást  tanúsít,  a tagok sorából kizárhatja. A kizárás ellen az elnökséghez
benyújtandó panasszal lehet élni, amelynek azonban a közgyűlés döntéséig halasztó hatálya
nincs. 

4.§. AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Az egyesület az alábbi szervezeti formákban biztosítja eredményes működését:

I. Közgyűlés
II. Az elnökség 
III. Ellenőrző bizottság

I. Közgyűlés

1/ Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet a tagok összessége alkot.

2/ Feladata és hatásköre:

a/ elfogadja és módosítja az alapszabályt,
b/ 5 évre megválasztja az Egyesület elnökségét, és az ellenőrző bizottságot (azon belül: az
Ellenőrző Bizottság elnökét külön)
c/ megállapítja a költségvetést és a tagsági díj mértékét,
d/ elfogadja a mérleget és az eredmény kimutatást, 
e/ elfogadja az elnökség éves munkatervét és beszámolóját, 
f/  dönt  más  társadalmi  szervezettel  való  egyesülésről,  illetve  a  szervezet  feloszlásának
kimondásával,
g/ megsemmisíti a testületi szervek alapszabályba ütköző határozatait,
h/ dönt a tagkizáró elnökségi határozatok elleni panaszügyekben,
i/  elismeréseket  nyújt  a  városvédő és  szépítő  tevékenységben legeredményesebb munkát
kifejtő tagoknak.
j/  tiszteletbeli elnököt választ az egyesület és a városvédő és szépítő tevékenység érdekében
kifejtett kiemelkedő tevékenységű, arra érdemes személy elismeréséül

3/ A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni.

4/ A  közgyűlésre  szóló  meghívót  a  napirend  megjelölésével,  8  nappal  korábban  kell  a
tagoknak megküldeni.

5/ A közgyűlést az elnök vagy megbízottja vezeti, jegyzőkönyv vezetéséről a közgyűlés által
megválasztott személy gondoskodik. A jegyzőkönyvet két tisztséget nem viselő tagnak kell
hitelesíteni.  A  szavazás  nyílt,  de  ha  a  jelenlévők  egyharmada  indítványozza,  az  elnök
elrendelheti a titkos szavazást.  A testületek tagjainak megválasztása minden esetben titkos
szavazással történik.
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6/  A  közgyűlésen  szavazati  jogát  mindenki  csak  személyesen  gyakorolhatja,
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

7/ A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok 50 %+1 fő jelen van. 

8/ A közgyűlés határozatait a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza meg.
Kétharmados szavazati arány szükséges:
a/ az egyesület feloszlásának kimondásához,
b/ az Alapszabály módosításához, 
c/ a költségvetés, és mérleg elfogadásához, 
d/ más társadalmi szervezettel való egyesülés elfogadásához.

9/ Ha a közgyűlés a határozatképesség hiánya miatt elhalasztásra szorul, az azonos napirendi
ponttal  másodszorra  összehívott  közgyűlés  a  megjelentek  számára  tekintet  nélkül
határozatképes.

10/ Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha:
a/ azt a tagok 1/3-a az ok és cél megjelölésével kéri, 
b/ azt az Országos Szövetség javasolja,
c/ az Ellenőrző Bizottság kezdeményezi, vagy
d/ a bíróság elrendeli
Ezekben az esetekben 60 napon belül össze kell hívni a közgyűlést.

II. Elnökség

1/ Az elnökség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely teljes felelősséggel
irányítja  az  egyesület  tevékenységét,  gondoskodik  az  egyesület  folyamatos,  eredményes
működéséről, és végrehajtja a Közgyűlés határozatait. Az elnökség 5 vagy 7 vagy 9 tagból és
póttagokból  áll.  A  közgyűlés  tisztújításkor  dönti  el,  hogy  adott  időszakra  hány  tagú
elnökséget és hány póttagot választ. A póttagok száma az elnökségi tagok számának legalább
1/3-a kell, hogy legyen. Ha két választási ciklus között az elnökség létszáma bármely okból
csökken, azt a póttagok behívásával ki kell egészíteni. A póttagok belépési sorrendjét a reájuk
leadott szavazatok számának rangsora határozza meg. Szavazategyenlőség esetén a sorrendet
sorsolással kell megállapítani. Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha a tagok több mint
fele  jelen  van.  A  póttagok  az  elnökségi  ülésen  javaslattételi  és  tanácskozási  joggal  részt
vehetnek. Az elnökség tagjai az első ülésükön titkos szavazással választanak maguk közül
elnököt, aki egyben az egyesület elnöke is.

2/ Az Elnökségi  ülésre az Ellenőrző Bizottság Elnökét meg kell hívni,  ahol tanácskozási
joggal vehet részt.

3/ Az  elnökség  ülését  szükség  szerinti  időpontban  az  elnök  hívja  össze.  Működésének
részletes szabályait megválasztásától  számított  6 hónapon belül maga az elnökség állapítja
meg.

4/ A döntéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni,  amelyről az elnökség által felkért személy
gondoskodik A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezetőn kívül egy elnökségi tag vagy póttag írja
alá.

5/Az elnökséget össze kell hívni, ha:

a/ az egyesület elnöke szükségesnek tartja 
b/ az elnökségi tagok 1/3-a az ülés céljának megjelölésével kéri 
c/ az Országos Szövetség az ülés céljának megjelölésével kéri

6/ Az elnökség hatáskörébe tartozik:
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a/ az egyesület működése általános irányelveinek meghatározása,
b/ az egyesület tervszerű működésének irányítása,
c/  a  Közgyűlés  összehívása,  napirendjének  meghatározása,  közgyűlési  előterjesztése
jóváhagyása,
d/ éves költségvetés-tervezet közgyűlés elé terjesztése,
e/ saját tagjai közül az elnök megválasztása,
f/ tagok felvétele, kizárása, törlése,
g/ állandó vagy meghatározott célfeladatokra bizottság(ok) létrehozása,
h/ éves munkaterv meghatározása,
i/ szabad pénzeszközök befektetéséről döntés,
j/ ankétok, szakelőadások, rendezvények szervezése,
k/ mozgósítás városvédő- szépítő akciókra, társadalmi munkákra,
l/ szerződések, kötelezettségvállalások, megállapodások tartalmának meghatározása,
m/ kiemelkedő egyesületi tevékenység elismerése és jutalmazása.

7/ Az egyesület nevében történő, és nevének felhasználásával tett nyilvános nyilatkozatok
megtételére kizárólag az elnökség által nyilatkozattételre feljogosított egyesületi tag jogosult.

Az elnökség tagjai:

1/ Elnök: az elnökség tagjai választják maguk közül legfeljebb 5 évre.
Hatásköre:

a/ gyakorolja az egyesület képviseleti jogát,
b/ összehívja a közgyűlést, elnökséget és az üléseken elnököl,
c/ koordinálja az elnökség munkáját,
d/ ellenőrzi a testületi döntések végrehajtását,
e/ az egyesület nevében szerződést köthet, kötelezettséget vállalhat,
f/ munkáltatói jogokat az egyesület nevében kizárólagosan gyakorol,
g/  évente beszámol a közgyűlésnek az elnökség és bizottságok munkájáról,  az egyesületi
tevékenységről,

Az  elnökség  valamennyi  tagját  a  közgyűlés  választja  meg.  A  feladatok,  jogkörök
meghatározása a megválasztás utáni első ülésen fog megtörténni.

Bizottságok

Az elnökség által esetenkénti vagy határozatlan időre létrehozott szervezetek, meghatározott
célok elérése érdekében. Tevékenységüket az elnök irányítja, beszámolási kötelezettségük az
elnökség  felé  van.  Létszámuk  nem  állandó,  az  a  mindenkor  felmerülő  igény  szerint
szűkíthető, illetve bővíthető.

III. Ellenőrző Bizottság

1/  Az ellenőrző bizottság elnökét és két tagját a közgyűlés választja 5 évre. Az ellenőrző
bizottság tagjai nem lehetnek elnökségi, illetve bizottsági tagok.

2/ Az ellenőrző bizottság hatásköre:

a/ köteles ellenőrizni az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését,
b/ a közgyűlés határozatainak végrehajtását,
c/  a  költségvetésnek  megfelelő  költségfelhasználást,  a  bizonylati  fegyelmet,  valamint
pénztárellenőrzést is végezhet.
d/ tapasztalatairól a közgyűlésnek évenként, az egyesületi elnöknek igény esetén beszámol,
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e/ ha szabálytalanságot észlel, azt a vezetőségnek 8 napon belül tudomására hozza,
f/  súlyos  szabálytalanság,  mulasztás  vagy  visszaélés  esetén  kezdeményezi  a  rendkívüli
közgyűlés összehívását,
g/ az ellenőrző bizottság elnöke, illetve az általa megbízott EB tag tanácskozási joggal részt
vehet az elnökség ülésein.

5. § Általános rendelkezések

1/ Az egyesület jogi személy, melynek működésére a Ptk. és az egyesülési jogról szóló 1989.
évi II. tv. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

2/ Az egyesület pénzforgalmát az Országos Takarékpénztár Rt-nél (Debrecen) bonyolítja le.

3/ Az egyesület  köteles  megalkotni  belső szabályzatát,  amely rögzíti  a nyilvántartások,  az
iratkezelés és a számviteli politika (pénzkezelési, bizonylati és leltározási szabályzat) rendjét.

4/ A pénzkezelési  szabályzatnak feltétlenül tartalmaznia kell  a készpénzkeret nagyságát,  a
kezeléssel  megbízott  személyt  és  a  banknál  aláíró  személyeket,  akik  az  adott  területen  a
mindenkori hatályos jogi előírások betartásáért felelősek.

A módosított alapszabályt az egyesület közgyűlése 2004. március hó 26. napján 
elfogadta, az alapszabály rendelkezései ezen időponttól lépnek életbe.

Debrecen, 2004. március 26.

elnök
DEBRECENI VÁROSVÉDŐ

ÉS -SZÉPÍTŐ EGYESÜLET 1983
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