ALAPSZABÁLY
/Kivonat/
A Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület / FÖKKE /
alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság
Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján, a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület
Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:
Az Egyesület neve, székhelye, és jogállása
1 Az Egyesület neve: Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület
2 Rövidített neve: FÖKKE
3 Az Egyesület székhelye: 7589 Bélavár, Dózsa György utca 4. (Somogy megye)
4 Postacím: 1071 Budapest, Damjanich utca 9. 5/1.
5 Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére, hangsúlyozottan
a Dél-dunántúli régió és Zala megye, valamint a Dráva- és a Muramente vidékeire.
6 Az Egyesület bélyegzője: köralakú; Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület
körirattal, középen stilizált honfoglaláskori motívummal és a FÖKKE felirattal.
7 Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet.
Az Egyesület célja
Az Egyesület céljai:
A vidék és aprófalvak tárgyi és szellemi örökségvédelme.
A táji és települési jellegzetességek, a tárgyi örökség feltárása, megőrzése, bemutatása.
Az aprófalvak közösségeinek erősítése.
Társadalom és környezet, ember és természet viszonyának harmonizálása.
Az emberi és természeti környezet fenntarthatósági szemléletének népszerűsítése.
A fenntartható és környezetorientált életformák népszerűsítése.

Népszerűsíti az ökogazdálkodást.
A kistelepülési és aprófalvas közösségi felelősségvállalás és összetartozás erősítése.
Ösztönzi az egységes településszerkezet megőrzését, az ilyen irányú fejlesztést irányadónak
tekintő gondolkodást.
Az egészséges életmód népszerűsítése.
Természeti pihenőhelyek, kialakítása, ezen értékekről való tájékoztatás.
Természetbarát és természetkímélő turizmus népszerűsítése, a természeti értékek bemutatása,
szemléletformálás, a táj védelme, hangsúlyozottan a Dráva-völgyében.
Az egyesület közhasznú céljaival megegyező, az egyesület vezetőségének tevékenységét
elősegítő és hatékonyabbá tévő működés biztosítása: szakmai képzések, tapasztalatszerzések, a
hazai és nemzetközi programokon való részvételek formájában.
Környezeti nevelés, a vizuális kultúra szemléletformálása, és a természeti ismeretek
oktatása.
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Országhatáron átnyúló, a nemzeti összetartozást erősítő, a közös természet megóvását célzó,
egymás jobb megismerését elősegítő programok szervezése, valamint a civil és szakmai
kapcsolatok építése és erősítése, az együttműködés fejlesztése, kiemelten a Dráva vidék
vonalán.
Az egyesület céljai által meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos kiadványok kiadása.
- gyűjtött és dokumentált anyagok archiválása, tárolása, bemutatása,
- kiállítások megvalósítása
- előadások, konferenciák, civil és szakmai programok szervezése,
Felsőoktatási intézményekkel, közintézményekkel, hazai és nemzetközi civil és szakmai
szervezetekkel kutatásokat kezdeményez és folytat.
Együttműködik a társadalmi szervezetekkel, a nemzetközi szervezetekkel, a gazdálkodó
szervezetekkel, illetve a sajtóval és médiával.
Tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.
Az Egyesület közhasznú tevékenysége
Az Egyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból, szolgáltatásait bárki igénybe veheti.
Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 4. § (1) a) pontja
és e törvény 26. § c) pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek közül az alább felsorolt
közhasznú tevékenységeket végzi:
1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi
rehabilitációs tevékenység
3. Tudományos tevékenység, kutatás
4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
5. Kulturális tevékenység
6. Kulturális örökség megóvása
8. Természetvédelem, állatvédelem
9. Környezetvédelem
13. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
20. Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek
által igénybe vehető - szolgáltatások.
Az Egyesület mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez;
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.
Az Egyesület működése és gazdálkodása
Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat készítési
kötelezettsége nincsen.
Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű
hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel
törlesztésére nem használhatja fel.
Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.
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Beszámolási szabályok
Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. Törvény 1820. §-ai az irányadók:
19§ (1) bekezdés
A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
jelentést készíteni. Az Egyesület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben
legkésőbb június 30. napjáig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára
elérhető módon közzétenni.
Záró rendelkezések
1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos
jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
2. Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok Budapest-en, 2008. május 03. napján tartott Alakuló
Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta és elfogadta.
3. Az Egyesület Alapszabályát a Somogy Megyei Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti
kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

Kelt: Budapest, 2008. június 14.
István-Napkori Edit
elnök
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