A

Szövetség az Élő Tiszáért
Egyesület Alapszabálya
(A jegyzőkönyvhöz csatolt szöveg)
I. fejezet
Az Egyesület céljai és tevékenysége
I.1. Az egyesület neve: Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület
Rövidített neve: Szövetség az Élő Tiszáért
Az Egyesület nevének rövidítése betűszóval: SZÖVET
Székhelye: 5065 Nagykörű, Május 1. út 1.
Jogállása: Az egyesület önálló jogi személy, közhasznú szervezet.
I.2. Az Egyesület célja
A Szövetség az Élő Tiszáért (a továbbiakban: SZÖVET) célja a Tisza folyó vízgyűjtőjén élők
megélhetési lehetőségeinek javítása, árvízi és környezeti biztonságának növelése, a Tisza
ökológiai értékeinek megőrzése és gyarapítása, hogy e táj lakói jó életminőségben és
biztonságban élhessenek.
A SZÖVET olyan gazdálkodási mintákat kíván elterjeszteni, melyek megvalósítják ember és
folyó fenntartható együttélését: a tájak adottságainak megfelelnek, az élet gazdag változatosságát
gyarapítják és a tájban élő emberek boldogulását segítik elő.
A SZÖVET a helyi gazdasági és piaci lehetőségek szélesítésével el kívánja érni, hogy
környezetbarát módon előállított, egészséges, hazai élelmiszerhez juthassanak a fogyasztók.
Ismeretterjesztő tevékenysége során elősegíti a környezetbarát és fenntartható gazdálkodási
formák elterjedését, a fogyasztók tudatosságát, a hagyományos kultúra népszerűsítését,
felkészülést a klímaváltozás várható következményeire.
A SZÖVET nem csupán nevében, de tényleges tevékenységében is a tagok és a támogatottak
munkáját átfogóan, összesítve, valódi szövetségben kívánja segíteni, felvállalva minden olyan
szükséges együttműködési formát, mely azok előrejutását szolgálja, ezért tevékenysége minden
szükséges szolgáltatásra kiterjed.
I.3. A SZÖVET által ténylegesen gyakorolt tevékenységek a Legfelsőbb Bíróság 4/2006. KJE
jogegységi döntése értelmében:
A SZÖVET tevékenységét a fentiekben bemutatott cél érdekében, a jelen az Alapszabály
elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletében összefoglalt Alapelvek jegyében végzi. A
SZÖVET
1. a megfogalmazott cél elérése érdekében széles körű, összetett szakmai programot dolgoz ki;
2. a programot képviseli a nemzeti és nemzetközi döntéshozás különböző szintjein és egyéb, pl.
tudományos, önkormányzati, civil, gazdasági fórumokon;
3. el kívánja érni, hogy a szakmai program nemzeti és nemzetközi források igénybevételével
megvalósuljon;
4. segíti mindazon kistérségi kezdeményezések, csoportok munkáját, amelyek a megfogalmazott
célért, az Alapelvek és a szakmai program jegyében tevékenykednek lakóhelyük
fejlesztéséért. A SZÖVET segítséget nyújt különösen
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ahhoz, hogy a kistérségi kezdeményezések, csoportok az érintettek széles körű
bevonásával megfogalmazhassák elvárásaikat a szakmai programban,
- a szakmai program mentén a kistérségek a táj adottságaihoz illeszkedő helyi
akcióprogramot fogalmazzanak meg és azt végrehajtsák,
- pályázati és adminisztrációs tanácsadással, segítségnyújtással,
- gazdasági tanácsadással, marketingmunkával,
- tudományos háttér megteremtésével,
- a program és a kezdeményezések bemutatásával a sajtó felé,
- rendezvényszervezéssel,
- egyéb segítségnyújtással,
- helyi közösségek szerves építkezését, döntéshozatalban való részvételét szolgáló
lehetőségek megteremtésével.
5. A program és egyes elemeinek széleskörű megismertetése és elfogadtatása, valamint
kistérségi kezdeményezések, csoportok munkájának elősegítése érdekében információs és
oktatóhálózatot szervez, melynek elemei közé tartoznak
- elektronikus és nyomtatott hírlevél,
- tájgazdálkodási tanácsadó hálózat,
- mintagazdaság-hálózat,
- képzések és cserelátogatások szervezése gazdák számára,
- egyebek.
6. A SZÖVET a rendelkezésére álló források meghatározott hányadát e kezdeményezések
támogatására használja.
A források felhasználásáról és a támogatások odaítélésének módjáról külön szabály
rendelkezik.
A SZÖVET a tevékenységébe bevonja a Tisza vízgyűjtőjén az önkormányzatokat, a
gazdálkodókat, a Tiszáért dolgozó civil szervezeteket és tudományos műhelyeket.
A SZÖVET tevékenységének elsődleges területe a Magyar Köztársaság területe, de törekszik
munkájába bevonni a Tisza vízgyűjtőjének határon túli részein élőket is.
I.4. A SZÖVET közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI.tv. 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,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység,
15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
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18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése –
ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások,
21. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység.
I.5. A SZÖVET céljait és feladatait a tagság öntevékeny együttműködésére, munkájára és
elkötelezettségére alapozva valósítja meg.
I.6. A SZÖVET politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
támogatást nem nyújt.
I.7. A SZÖVET nem zárja ki, hogy tagjain kívül más személyek is részesülhessenek a fenti közhasznú
szolgáltatásokból. A SZÖVET céljaival, alapelveivel egyetértő és tevékenységében
közreműködni kívánó, tagsági jogokkal nem rendelkező természetes és jogi személyek az
Elnökséghez intézett írásos kérelemben jelenthetik be erre vonatkozó igényüket, ezt követően
számukra a tevékenységben való közreműködést és az együttműködés lehetőségét a szervezés
során az Elnökség biztosítja.

II. fejezet
A tagok
II.1. A SZÖVET tagja lehet bárki, aki az Alapszabályt és ennek 1. sz. mellékletében összefoglalt
Alapelveket elfogadja és üzleti, egzisztenciális vagy politikai elkötelezettség nem gátolja a
SZÖVET céljainak megvalósításában, elveinek képviseletében.
II.2. A SZÖVET rendes tagja lehet természetes vagy jogi személy, aki vagy amely
- a SZÖVET céljait és Alapelveit magáénak vallja, és ennek szellemében cselekszik,
- a SZÖVET Alapszabályt elfogadja és betartja,
- tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz,
- érdemi munkát végez a SZÖVET céljainak megvalósítása érdekében.
II.3. A SZÖVET pártoló tagja lehet természetes vagy jogi személy, aki vagy amely
- a SZÖVET céljait és Alapelveit magáénak vallja, és ennek szellemében cselekszik,
- anyagilag vagy
- önkéntes munkával támogatja a SZÖVETET.
II.4. Tiszteletbeli tagságra javasolható bármely szakmai területről olyan személy, aki kiemelkedően
szolgálta a SZÖVET közhasznú tevékenységei körébe tartozó bármely célt. A tiszteletbeli
tagságot a Közgyűlés fogadja el. A tiszteletbeli tagnak a közgyűlésen javaslattételi,
véleményezési joga van, azonban szavazati joggal nem rendelkezik. A tagdíj befizetése részéről
önkéntes alapon történik, arra nem köteles.
II.5. A tag felvételéről az Elnökség a jelentkezéstől számított két héten belül dönt. A belépéshez
belépési nyilatkozat és az Elnökség jóváhagyása szükséges. A jelentkezőt a tagfelvétel ügyében
hozott döntésről az Elnökség írásban tájékoztatja.
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II.6. A Szövetség rendes tagja jogosult
- arra, hogy a Szövetség szerveibe válasszon és választható legyen;
- betekinteni saját adatnyilvántartásába;
- a Szövetség céljai és tevékenységi körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni, a
döntésekben szavazati joggal részt venni;
- a Szövetség szolgáltatásait igénybe venni.
Minden tagnak egy szavazati joga van.
II.7. A Szövetség rendes tagja köteles:
- az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tartani,
- érdemi munkát végezni a Szövetség céljainak megvalósítása érdekében,
- a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat befizetni.
II.8. A Szövetség pártoló tagja jogosult:
- a Szövetség munkájában és ülésein részt venni, felszólalni, indítványt tenni, de a
döntéshozatali mechanizmusban szavazati joggal nem rendelkezik;
- betekinteni saját adatnyilvántartásába;
- tisztségekre nem jelölhető és nem választható meg.
II.9. A Szövetség pártoló tagja köteles:
- teljesíteni a vállalt támogatást;
- a szövetség céljainak megvalósítását támogatni saját eszközeivel és lehetőségeivel.
II.10. A tagság megszűnik a tag kilépésével, a tag halálával vagy kizárásával.
A tag a kilépést, indoklási kötelezettség nélkül, írásban bejelenti a SZÖVET Elnökének, aki törli
őt a tagok sorából.
A tagdíj megfizetésének egy éven túli, felszólítás ellenére történő elmaradását az Elnökség
kilépésnek minősíti és az Elnök írásban erről a tényről értesíti a tagot. Amennyiben a tag ezt
követően 15 napon belül a tagdíjat megfizeti, tagsága fennmarad, ennek hiányában az Elnök a
kilépettnek tekintett tagot törli a tagok sorából.
II.11. A tagdíj összege természetes személy esetében havi 500 Ft; nyugdíjasok, tanulók,
munkanélküliek számára havi 100 Ft. Jogi személy tagdíja havi 2000 Ft. Indokolt esetben a tagdíj
fizetése alól a Közgyűlés mentességet adhat, vagy alacsonyabb tagdíjat határozhat meg adott tag
számára. Tagdíj alóli mentesség iránti kérelmet indokolással kell az Elnökségnek írásban
bejelenteni, melyet az Elnökség terjeszt döntésre a soron következő Közgyűlés elé.
II.12. Ha valamelyik tag a SZÖVET tevékenységét veszélyezteti, az Alapszabállyal ellentétes
magatartást tanúsít, az Elnökség vagy a Felügyelő Bizottság egyszerű többséggel hozott
határozattal kezdeményezheti a tag kizárását a SZÖVET-ből. Az érintett tagot erről a határozatot
hozó szerv elnöke írásban értesíti és kezdeményezi személyes meghallgatását. A meghallgatás
eredményeképpen döntését a szerv fenntartja vagy visszavonja. Amennyiben az érintett tag a
döntéssel nem ért egyet, a szerv köteles 15 napon belül összehívni a rendkívüli közgyűlést, mely
jogosult és köteles dönteni a kizárásról illetve a tag jogorvoslati kérelméről. A döntést egyszerű
többséggel, nyílt szavazással hozza meg a Közgyűlés. A határozatot írásban is közölni kell az
érintett taggal. A tag a kizárásról hozott határozatot a bíróság előtt, annak bizonyításával, hogy az
törvénysértő volt, 30 napon belül keresettel megtámadhatja.
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III. fejezet
A Közgyűlés
III.1. A SZÖVET tagjai évente legalább egyszer Közgyűlést tartanak. A Közgyűlés ülései
nyilvánosak. Összehívásáról az Elnökség gondoskodik. Az Elnökség a Közgyűlésre szóló
meghívót, a napirendi pontok megjelölésével, 15 nappal a Közgyűlés előtt küldi meg a tagoknak.
A jogi személy tagot a Közgyűlésen a vonatkozó jogszabályok szerinti képviselője, vagy külön,
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással más képviseli.
III.2. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint 50%-a + 1 fő megjelent, kivéve a
minősített döntések meghozatalára összehívott Közgyűlést. A minősített döntések meghozatalára
összehívott közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok 2/3-a + 1 fő megjelent.
Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést egy hónapon belül újra össze kell hívni.
A Közgyűlés határozatait nyíltan, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a minősített többséget és
titkos szavazást igénylő határozatokat.
Az ügyintéző és képviseleti szerveket az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. (Etv.) 11.§ (3)
bekezdése alapján titkos szavazással kell megválasztani. Továbbá titkos szavazással kell
megválasztani a Felügyelő Bizottság tagjait is.
A Közgyűlésen és az Elnökség által hozott határozatokról jegyzőkönyv készül, melyekről az
Elnökség nyilvántartást vezet. A nyilvántartás rögzíti a döntés tartalmát, időpontját, hatályát és a
szavazati arányokat. Amennyiben a döntés valamely személyt is érint, azzal a határozatot külön is
közölni kell, írásos, visszaigazolt formában.
A Közgyűlés jegyzőkönyve, a döntéseiről szóló nyilvántartás, továbbá a SZÖVET működésének
főbb adatai, szolgáltatásai, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés, a működés során
keletkezett egyéb iratok nyilvánosak, az azokba való betekintést a SZÖVET székhelyén, az
Elnökség egy tagjával egyeztetett időpontban lehetővé kell tenni.
A teljes nyilvánosság biztosítása érdekében a SZÖVET a működési feltételeinek, szolgáltatásai
megismerésének információit tartalmazó Alapszabályt; a Közgyűlés és az Elnökség döntéseit a
SZÖVET honlapján 15 napon belül; valamint az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az
Elnökség a tárgyévet követő év május 30-ig honlapján közzéteszi.
A Közgyűlés határozatait az Elnökség a tagság számára a Közgyűlést követő 15 napon belül
közzéteszi.
III.3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörrel
- megállapítja és minősített (kétharmados) többséggel módosítja az Alapszabályt,
- minősített (kétharmados) többséggel, nyílt szavazással elfogadja az éves beszámolót,
zárómérleget és a közhasznúsági jelentést, legkésőbb minden év május 30-ig,
- értékeli a SZÖVET éves tevékenységét,
- 3 évi időtartamra megválasztja az öt főből álló Elnökséget, ezen belül külön a képviseleti
joggal rendelkező Elnököt és a három főből álló Felügyelő Bizottságot, valamint dönt
tiszteletdíjukról,
- Tiszteletbeli Elnököt választhat,
- megállapítja a tagdíj összegét és meghatározza felhasználásának elveit,
- dönt más társadalmi szervezetekkel való egyesülés vagy a feloszlás kimondásáról,
- elfogadja a tiszteletbeli tagságra való jelölést,
- eljár a kizárás kezdeményezéséről hozott döntés elleni jogorvoslat kérdésében.
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IV. fejezet
A Tiszteletbeli Elnök
IV.1. A Közgyűlés létrehozhatja a Tiszteletbeli Elnök posztját.
Tiszteletbeli Elnökké olyan kiemelkedően tekintélyes, elismert személy választható, aki
életművét ember és folyó fenntartható együttélése kutatásának vagy e szemlélet gyakorlati
megvalósításának szentelte.
A Tiszteletbeli Elnököt a Közgyűlés titkos szavazással választja meg.
A Tiszteletbeli Elnöknek az Elnökség ülésein javaslattételi, véleményezési joga van, azonban
szavazati joggal nem rendelkezik. Végrehajtó és képviseleti jogosultsággal az egyesület
ügyeinek vitelében nem rendelkezik.

V. fejezet
Az Egyesület vezető szervei:
az Elnökség, az Elnök, és a Felügyelő Bizottság
V.1. Az Elnökség, a Felügyelő Bizottság tagjai, mint vezető tisztségviselők az alábbi
összeférhetetlenségi szabályokra kötelesek tekintettel lenni:
- a Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója, vagy élettársa 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.
- nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a Közgyűlés, az Elnökség tagja, illetve az Elnök,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatást –, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
Jelen társadalmi szervezet vezető tisztségviselőjével szemben nem állhat fent a Ksztv. 9.§ (1)
bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok.
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.
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Az Elnökség
V.2. Az Elnökség négy tagból és az Elnökből áll, kiket a Közgyűlés választ három évre.
Feladata a Közgyűlés határozatainak végrehajtása, az éves szakmai munka összehangolása, a
szakmai rendezvények megszervezése, új tagok felvételével kapcsolatos döntés hozatala, a
SZÖVET külső kapcsolatainak ápolása, a Közgyűlés összehívása.
Az Elnökség legalább havonta egyszer tart ülést, de bármely Elnökségi tag kezdeményezheti az
ülés összehívását. Az ülésre szóló írásbeli meghívót 5 nappal korábban kell megküldeni, a
napirendi pontok s a határozatképtelenség esetén tartandó megismételt ülés időpontjának
megjelölésével. Az ülések elektronikus levél vagy telefax útján is összehívhatók. Az elnökségi
ülésre szóló meghívót az Elnök küldi meg.
Az Elnökség ülései nyilvánosak, kivéve, ha az azon hozandó döntéssel érintett,
személyiségvédelmi jogára hivatkozással kéri a zárt ülés elrendelését. Az Elnökség
határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele megjelent. Döntéseit
egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, ügyrendjét egyebekben maga határozza meg.
Az Elnökség döntéseiről készült nyilvántartás a közgyűlési döntések nyilvántartásával egyező
módon nyilvános. Az Elnökség személyeket érintő döntéseit azokkal írásban közli. Ezen túl a
döntések és határozatok az Egyesület honlapján is hozzáférhetők és nyilvánosak.
Az Elnök
V.3. Az Elnök az Alapszabály, a Közgyűlés és az Elnökség határozatai alapján végzi feladatait, s
irányítja, vezeti az Elnökség munkáját. Végrehajtó és teljes körű képviseleti jogosultsággal
rendelkezik az egyesület ügyeinek vitelében.
Akadályoztatása esetén elnökségi határozattal kijelölt elnökségi tagok helyettesíthetik.
Az Elnök feladat és hatásköre:
- Az Elnök felelős a SZÖVET működésének, tevékenységének jogszerűségéért.
- A SZÖVET képviseletére az Elnök önállóan jogosult
- Képviseli az egyesületet hivatalos szervek, bizottságok, testületek és a bíróság előtt.
- Egy személyben jegyzi az egyesületet.
- A bankszámla feletti rendelkezésre az 1959.évi IV tv. A Polgári törvénykönyvről (Ptk.) 29.
§ (3) szabályait kell alkalmazni.
- Szervezi és irányítja az egyesület munkáját, előkészíti az Elnökség üléseit, gondoskodik az
Elnökség határozatainak végrehajtásáról.
- Az egyesület gazdasági ügyeiben tiszténél fogva utalványozási jogot gyakorol.
- Vezeti a Közgyűléseket.
- Felelős az egyesület megszűnésével kapcsolatos jogi és pénzügyi feladatok végrehajtásáért
- Tisztségének ellátásáért a Közgyűlésnek felel.
- Munkáltatói jogokat gyakorol az Egyesület alkalmazottai felett.
Az Elnök döntéseiről, munkájáról, nyilatkozatairól az Elnökségnek, valamint a Közgyűlésnek
utólagos beszámolási kötelezettséggel tartozik.
A Felügyelő Bizottság
V.4. A háromtagú Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) feladata a SZÖVET törvényes
működésének és gazdálkodásának ellenőrzése.
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Tagjait a Közgyűlés választja 3 évre. Elnökét a Felügyelő Bizottság soraiból maga választja
meg.
A Bizottság határozatképes, ha ülésén minden tag jelen van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel,
nyílt szavazással hozza.
A Bizottság ülésére írásos meghívót elnöke 5 napos időközzel küld, de indokolt esetben bármely
tag kezdeményezheti ülés összehívását.
Feladatkörében eljárva a Bizottság az Elnökség tagjaitól jelentést, a szervezet munkavállalóitól
pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a SZÖVET könyveibe és irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Bizottság tagja az Elnökség ülésén tanácskozási joggal
részt vehet.
A Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Elnökséget vagy a Közgyűlést 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, illetve a vezető tisztségviselők
felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Bizottság indítványára – annak megtételétől számított
harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv
összehívására a Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés
helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
V.5. Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, az Alapszabály
rendelkezésein belül.

VI. fejezet
Az Egyesület gazdálkodása
VI.1. A SZÖVET vagyonával való rendelkezés az Elnökség hatásköre. A vagyon a befizetett
tagdíjakból, a közhasznú jogálláshoz kapcsolódóan elnyert támogatásokból, adományokból és a
gazdálkodás eredményéből áll. A cél szerinti tevékenységből, illetve a vállalkozási
tevékenységből származó bevételeket és ráfordításokat elkülönítetten kell nyilvántartani. A
SZÖVET befektetési tevékenységet nem végez. A SZÖVET gazdasági-vállalkozási
tevékenységet kizárólag közhasznú tevékenysége céljából, azt nem veszélyeztetve, csak
másodlagosan végez.
VI.2. A SZÖVET a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, hanem visszaforgatja jelen
alapszabályban írt tevékenységek ellátására. Az államháztartás alrendszereitől – a normatív
támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A
szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az
igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján
nyilvánosságra kell hozni. A SZÖVET által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által
megismerhetők.
VI.3. A gazdálkodás során az Elnökség 100.000 Ft feletti összeghatárt meghaladó kiadásairól,
kötelezettségvállalásairól szóló határozatait egyszerű többséggel, nyílt döntéssel hozza. Az éves
mérleget és a közhasznúsági jelentést az Elnökség készíti el és terjeszti a Közgyűlés elé.
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VI.4. Az Elnökség, a Felügyelő Bizottság a Közgyűlésen számol be éves munkájáról.
VI.5. A szervezetben végzett munka a tagok részéről önkéntes, ezért díjazás nem jár. A tisztségviselők
díjazásáról a Közgyűlés jogosult dönteni.

VII. fejezet
Az Egyesület képviselete
A SZÖVET a hatóságok, bíróság előtt vagy harmadik személyekkel szemben az Elnök vagy az általa
meghatalmazott személy képviseli.

VIII. fejezet
Egyéb rendelkezések
Ezen módosított alapszabályt a Közgyűlésen jelenlevő tagok fogadták el, Nagykörűben, 2010. február
26-án.

………………………..
Az Egyesület Elnöke

Nagykörű, 2010. február 26.
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1. sz. melléklet

A Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület alapelvei
1. A Természet nem forrás, hanem társ. Csak a természetet gazdagítva gazdagíthatjuk magunkat.
Emberi gazdálkodásunkat alá kell rendelni a természet eredendő működési törvényeinek.
2. A helyi környezet, a helyi társadalom és a helyi gazdaság szerves (egymásba-ágyazott és
együttműködő) egységet kell alkosson. A tájban zajló gazdasági folyamatoknak a tájban élők
érdekeit kell szolgálniuk.
3. A tájaknak önfenntartásra kell törekedniük minden tekintetben: más tájakkal együttműködve
ugyan, de elsősorban saját erőforrásaikra támaszkodva kell megerősíteniük a helyi gazdaságukat;
energiaellátásuk, hulladék- és szennyvízkezelésük alakításánál törekedniük kell a kisléptékű,
környezetkímélő megoldások alkalmazására. Infrastruktúrafejlesztésnél a helyi érdeket szolgáló
létesítmények karbantartását és fejlesztését kell előtérbe helyezni óriásberuházások helyett (pl.
közúthálózat, vasúti szárnyvonalak karbantartása új autópályák építése helyett).
4. A tájak sorsának alakításában, a tájak fejlődését meghatározó források elosztásában az életképes
helyi közösségeknek legyen döntő szavuk. Az adott térségben megvalósítandó minden kívülről
kezdeményezett intézkedés csak és kizárólag az aktív helyi közösség beleegyezésével történhet.
5. A folyó és egykori természetes ártere egymástól elválaszthatatlan egységet alkot. Csak olyan
programot tudunk elfogadni, amely ezt az egységet figyelembe veszi. Az árvízvédelmi,
vidékfejlesztési és természetvédelmi prioritásokat egyforma súllyal kezelő komplex koncepció és
az ezt lefektető jogszabályok lehetnek egyedül alkalmasak arra, hogy a Tisza árterén élők számára
a fejlesztési programok (különösen a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése, a VTT) ne károkat
okozzon, hanem hasznot hajtson. Elutasítunk minden olyan koncepciót, mely a három prioritás
közül egynek (pl. árvízvédelem) rendeli alá a VTT megvalósítását.
6. A Tisza-vidék természetes adottságai szerint medrek, árterek és ármentes-szintek mozaikos
hálózata, ami nagy biológiai és gazdálkodási változatosságra nyújt lehetőséget, sőt e változatosság
növelhető a mai állapothoz képest. Ehhez szabályozottan, de újra meg kell teremtenünk a
természetes ártér és a főfolyó kapcsolatát, lehetőséget kell adni a természetes medermozgásokra.
7. A jelenleg uralkodó vízelvezető vízgazdálkodás drágán és rendkívül kockázatosan vezeti le a vizet
a jellemzően csapadékhiányos tájról. A jelenlegi árvízvédelmi rendszerben folyamatosan
emelkedik az árvizek magassága, növekszik a vidék árvízi veszélyeztetettsége. A veszélyesen
magas szinteken történő, a víz kártékonyan gyors levezetését célzó vízrendezés helyett a víznek az
eredeti árterekben ártalmatlan, alacsony szinten történő szétterítésére és visszatartására alapuló
vízrendezés és vízgazdálkodás szükséges (vízvisszatartó vízgazdálkodás).
8. Az élő folyó természetes arculatával és törvényszerűségeivel ellenkező nagyléptékű, iparszerű
beavatkozások, mint pl. vízlépcsők, nemzetközi hajóút fejlesztés stb. ellentétesek a helyi táj,
társadalom és gazdaság érdekeivel, ezért ellenezzük ezeket.
9. A mezőgazdaság célja nem csupán az árutermelés, de a munka-, jövedelem- és lakóhely
megtartás/teremtés, a vidék kulturális, természeti értékeinek fenntartása is. Utóbbi
tevékenységekért a gazdát fizetség illeti meg, melyet a vidékfejlesztés forrásainak kell
biztosítaniuk.
10. A fentiekben megfogalmazott alapelvek megvalósítása érdekében ki kell használni az EU-s
normákhoz igazodó vízügyi, mezőgazdasági, vidékfejlesztési és területi politikák lehetőségeit (pl.
Víz Keretirányelv, Európai Mezőgazdasági Vidékfejleszési Alap, Natura 2000 stb.) az alapelvek
gyakorlati megvalósításához.
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