Az egyesületekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 51/09) 78. és 12.
szakaszának rendelkezéseivel összhangban az Egyesület Tanácsa a 2011. 2. 7-én
Hajdujáráson megtartott ülésén elfogadta a
HOMOKHÁTI KISTÉRSÉGI CSERKÉSZKÖRZET
ALAPSZABÁLYÁT
1. szakasz
A Homokháti Kistérségi Cserkészkörzet (a továbbiakban: Egyesület) önkéntes,
civil, nem kormányzati, pártpolitikától független, nonprofit egyesülés, amely határozatlan
időtartammal alakult. Célja, hogy folyamatosan nevelje a gyermekeket és az ifjuságot,
különös tekintettel a környezet védelmére és fejlesztésére, valamint a természet- és
állatvédelemre.
Az Egyesület önállóan valósítja meg céljait.
Az Egyesület tagja a Vajdasági Magyar Cserkészszövetségnek, és egyéb, hasonló
célokat képviselő szövetségeknek is tagja lehet. Alapszabályát összehangolja a Szövetség
alapszabályával, figyelembe véve a cserkészmozgalom céljait és tevékenysége
teljeskörűségének megőrzését.
2. szakasz
Az Egyesület céljai: a gyermekek és az ifjúság széleskörű nevelése arra, hogy a
cserkészmozgalom megalapítójának, Robert Baden-Powell-nek az elvei szerint éljen.
Rendszeres aktivitásokat szervez a gyermekek és az ifjúság teljeskörű nevelése, testi és
lelki képességeik fejlesztése érdekében. Célja a magyar kulturális örökség megőrzése és
ápolása, a más népek és nemzetek iránti tolerancia kialakítása. Tagjait arra neveli, hogy
tevékenyen éljenek vallásuk szellemében, fejlesszék és védjék környezetünket,
helyreállítsák a természetet és nyilvánosan síkraszálljanak a hulladékkezelési szokások
megváltoztatása érdekében.
3. szakasz
Céljainak megvalósítása érdekében az Egyesület:
1. lakott területeken munkacsoportokat alakít az aktivitások elvégzésére;
2. összegyűjti a cserkészmozgalommal, a gyermekek nevelésével, az egyes népek és
nemzetek kulturájával, a környezetvédelemmel és –fejlesztéssel kapcsolatos szakirodalmat, valamint a vallási tárgyú irodalmat;
3. önállóan vagy más szevezetekkel és egyesületekkel karöltve szakmai összejöveteleket, tanácskozásokat, szemináriumokat szervez, valamint megszervezi a környezet-,
természet- és állatvédelmi nevelésre való képzés egyéb formáit;
4. tagjai számára lelki gyakorlatot szervez;
5. saját tagjai részére belső kiadványokat nyomtat, munkájáról saját internetes oldalon
számol be, valamint a törvénnyel összhangban tájékoztatja a tömegtájékoztatási
eszközöket;
6. szakértőket hív meg és műhelyfoglalkozásokat szervez, amelyeken a gyermekek és
fiatalok megismerkedhetnek a kézművességgel, régi szakmákkal, népművészettel,
bábkészítéssel. Tanfolyamokat szervez tűzvédelemből, elsősegélyből, környezet- és
természetvédelemből;
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7. téli és nyári szemináriumokat szervez tagjainak szakmai továbbképzése céljából;
8. a cserkészek és szüleik számára természeti parkot épít ki és azt karbantartja,
kirándulásokat és táborozásokat szervez a természetben azzal a céllal, hogy tagjai
megismerjék és megszeressék a természetet és felelősségteljesen viszonyuljanak hozzá;
9. önkéntes akciókat szervez a természet megtisztítása és védelme, erdőtelepítés,
valamint zöldfelületek létrehozása céljából lakott területen és azon kívül;
10. együttműködést folytat iskolákkal, sportegyesületekkel, a mentőszolgálattal,
tűzoltósággal, más, hasonló érdekeket képviselő civil szervezetekkel, valamint hazai és
külföldi cserkészszervezetekkel. Részt vesz azok tevékenységében és tagjaikkal
együttesen fáradozik az Egyesület céljainak megvalósításán.
4. szakasz
Az Egyesület elnevezése szerb nyelven: Скаутски Округ Пешчарска
Висораван.
Az Egyesület elnevezése magyar nyelven: Homokháti Kistérségi
Cserkészkörzet.
Az Egyesület elnevezése angol nyelven: Scout District Sand Ridge.
Az Egyesület elnevezése szerb nyelven rövidítve СОПВ, magyar nyelven pedig
HKCSK.
Az Egyesület székhelye: Királyhalom, Belgrádi u. 2.
Az Egyesület a Szerb Köztársaság területén folytatja tevékenységét.
5. szakasz
Az Egyesület kerek pecséttel rendelkezik, amelyen három koncentrikus körben az
Egyesület
elnevezése szerepel. A külső körben: Скаутски Oкруг Пешчарска
Висораван ☼ Бачки Виногради ☼. A középső körben: Homokháti Kistérségi
Cserkészkörzet ☼ Királyhalom ☼. A legbelső körben: Scout District Sand Ridge ☼ Backi
Vinogradi ☼. A pecsét közepén egy stilizát liliom látható.
6. szakasz
Аz Egyesületnek saját emblémája, logotípiája van, amely egy piros szélű pajzsot
ábrázol. A pajzs közepén három homokdomb látható. A középen elhelyezkedő stilizált
liliom a cserkészmozgalom jelképe. A liliom közepében levő kútágas az alföld
szimbóluma.
Az Egyesületnek saját zászlaja van, amely fehér színű a szélein váltakozó piros és
zöld háromszögekkel. Az egyik felén az Egyesület logotípiája helyezkedik el, a másikon
pedig a következő magyar nyelvű felirat: Vajdasági Magyar Cserkészszövetség
Homokháti Kistérségi Cserkészkörzet.
7. szakasz
Az Egyesület tagja csak olyan személy lehet, aki önként elfogadja az Egyesület
céljait és alapszabályát, rendszeresen jár a találkozókra, ahol megvalósítja az Egyesület
céljait, sikerrel elsajátítja a programot, amivel bizonyítja, hogy valóban a
cserkészmozgalom megalapítójának elveivel összhagban kíván élni, benyújtja felvételi
kérelmét az Egyesület Igazgató Bizottságának és ünnepélyesen kijelenti, hogy a
cserkészet törvényeivel összhangban fog élni.
A 14. életévét betöltött kiskorú személy abban az esetben lehet az Egyesület tagja,
ha mellékeli a szülő vagy gyám hitelesített hozzájárulását.
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A 14 évnél fiatalabb személyek esetében az ezen szakasz 1. bekezdésében említett
kérelmet a kiskorú jogi képviselőjének (szülő vagy gyám) kell benyújtania.
8. szakasz
Amennyiben bármely tag ki akar lépni az Egyesületből, erről írásban kell
nyilatkoznia. A kiskorú tag kilépéséhez nem szükséges a jogi képviselő hozzájárulása.
Az Egyesületben való tagság abban az esetben is megszűnhet, ha valamely tag
hosszabb időn át nem vesz részt aktívan az Egyesület munkájában, nem tartja tiszteletben
a cserkészet törvényeit és jelen alapszabály rendelkezéseit, illetve aláássa az Egyesület
tekintélyét.
A tagság megszűnéséről az Egyesület Igazgató Bizottsága hoz határozatot, a
tagnak pedig vissza kell adnia tagsági könyvét.
A tag számára lehetővé kell tenni, hogy véleményt nyilvánítson az okokról,
amelyek miatt a tagság megszűnéséről szóló javaslat megszületett.
9. szakasz
Az Egyesület felnőttkorú tagjainak jogában áll:.
1) a többi taggal egyenrangúan részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában;
2) közvetlenül részt venni a döntéshozatalban a Közgyűlés, valamint az Egyesület szervei
útján;
3) hogy tagokat válasszanak az Egyesület szerveibe, illetve hogy őket tagnak válasszák;
4) küldöttnek lenni a szövetség azon szerveiben, amelyeknek az Egyesület tagja;
5) időben és teljeskörűen tájékozódni az Egyesület munkájáról és tevékenységéről.
Az Egyesület minden tagjának joga van tevékenysége során hordani a formaruhát és az
Egyesület jelzéseit az alapszabállyal összhangban.
Minden tag köteles:
1) aktívan hozzájárulni az Egyesület céljainak megvalósításához;
2) érdeklődésének megfelelően részt venni az Egyesület által szervezett aktivitásokban;
3) egyéb olyan teendőket ellátni, amelyekkel csoportvezetője megbízza összhangban az
Egyesület céljaival;
4) a más szervekbe jelölt tagok kötelesek írásban tájékoztatni az Igazgató Bizottságot
azon szövetség munkájáról és tevékenységéről, amelynek az Egyesület tagja;
5) magánál tartani a tagsági igazolványát, amikor az Egyesület formaruháját és jelzéseit
viseli.
10. szakasz
Az Egyesület szervei a Tanács, az Igazgató Bizottság és a Felügyelő Bizottság.
11. szakasz
Az Egyesület Tanácsát az Egyesület összes felnőttkorú tagja alkotja.
A Tanács szabály szerint évente egyszer ülésezik. A Tanács rendkívüli ülését az
Igazgató Bizottság indokolt indítványára, valamint a Tanács tagjai legkevesebb
egyharmadának indítványára kell összehívni.
Az indítványt az Igazgató Bizottság elé kell terjeszteni írásos formában, és annak
tartalmaznia kell azokat a kérdéseket, amelyeknek megvitatását indítványozzák.
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A Tanács ülését az Igazgató Bizottság elnöke tűzi ki írásban, legkésőbb 14 nappal
az ülés megtartása előtt. A kiírásban fel kell tüntetni az ülés időpontját és a napirendi
javaslatot. Az ülés elnöklőjét nyilvános szavazással választják meg az ülés kezdetén.
A Tanács:
1.elfogadja a munkatervet az Igazgató Bizottság javaslatára;
2. elfogadja az alapszabályt, valamint annak módosításait és kiegészítéseit;
3. elfogadja az Egyesület egyéb általános jogszabályait;
4. megválasztja és felmenti az Igazgató Bizottság és a Felügyelő Bizottság elnökét,
elnökhelyettesét és tagjait;
5. évente legalább egyszer megvitatja és elfogadja az Igazgató Bizottság jelentéseit;
6. megvitatja és elfogadja a pénzügyi tervet és jelentést;
7. határozatot hoz a szövetségekbe való belépésről, valamint az Egyesület státusában
bekövetkezett változásokról és az Egyesület megszűnéséről.
A Tanács akkor határozatképes, ha az ülésén tagjainak legalább a fele jelen van.
Ellenkező esetben a Tanács az ülés kezdeteként megjelölt időpont után egy óra elteltével
hozhat jogerős határozatot a jelen levő tagokkal.
A Tanács a jelen levő tagok szavazattöbbségével hoz határozatot.
Az Egyesület státuszának megváltozásával, valamint az alapszabály
módosításaival és kiegészítéseivel kapcsolatos határozatok meghozatalához a jelen levő
tagok szavazatának kértharmados többségére van szükség.
12. szakasz
Az Igazgató Bizottság az Egyesület végrehajtó szerve és gondoskodik az
Egyesület ezen alapszabályban foglalt céljainak megvalósításáról.
Az Igazgató Bizottságnak öt tagja van, akiket a Tanács választ meg és ment fel.
Az Igazgató Bizottság tagjainak megbízatása öt évre szól és újra megválaszthatók
ugyanazon funkció betöltésére.
Az Egyesületet jogügyletekben annak elnöke képviseli és pénzügyi rendelkezési
joga és kötelezettsége van.
Az elnökhelyettes joga, hogy az Igazgató Bizottság elnökének távollétében
képviselje az Egyesületet és az Egyesület nevében aláírja a pénzügyi okiratokat.
13. szakasz
Az Igazgató Bizottság:
1. elkészíti az Egyesület rövid- (éves) és hosszútávú munkaprogramját;
2. irányítja az Egyesület munkáját a Tanács két ülése közötti időszakban és határozatokat
hoz az Egyesület céljainak elérése érdekében;
3. megszervezi az Egyesület teendőinek rendszeres elvégzését;
4. külön feladatokkal bízza meg az egyes tagokat;
5. pénzügyi határozatokat hoz;
6. döntést hoz az alapszabály módosításával és kiegészítésével kapcsolatos eljárás
megindításáról saját kezdemányezésre, vagy az Egyesület felnőttkorú tagjai legkevesebb
egyharmadának javaslatára, elkészíti a módosítási és kiegészítési javaslatot, majd azt a
Tanács elé terjeszti elfogadásra;
7. döntést hoz a kártérítési eljárás magindításáról Az egyesületekről szóló törvény 25.
szakaszának 2. bekezdésében foglalt esetben és szükség esetén külön személyt jelöl ki,
aki az Egyesületet ilyen ügyletekben képviseli;
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8. döntést hoz egyéb olyan kérdésekről, amelyek a törvény és jelen alapszabály
értelmében nem tartoznak az Egyesület más szerveinek hatáskörébe;
9. felveszi a tagokat, akik írásban kérték felvételüket az Egyesületbe;
10. kinevezi az egyes munkacsoportok vezetőit;
11. döntést hoz az egyes csoportvezetők kiképzéséről;
12. döntést hoz a tagság megszűnéséről bármilyen alapon;
13. az Igazgató Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak többsége jelen
van, határozatait pedig a jelen levő tagok szavazattöbbségével hozza meg.
14. szakasz
A Felügyelő Bizottság az Egyesület pénzügyi tevékenységét ellenőrzi, és a
tapasztalt rendellenességekről haladéktalanul értesíti az Igazgató Bizottságot.
A Felügyelő Bizottságnak három tagja van, akiket a Tanács választ meg. A tagok
megbízatása öt évre szól és újra megválaszthatók ugyanarra a funkcióra.
A Felügyelő Bizottság a Tanács minden egyes ülésén jelentést tesz.
15. szakasz
Az Egyesület munkája nyilvános.
Az Igazgató Bizottság gondoskodik arról, hogy a tagok és a nyilvánosság
rendszeresen tájékoztatva legyenek az Egyesület tevékenységéről közvetlenül, belső
kiadványok, az internet, illetve a nyilvánosságnak szánt közlemények útján, vagy más
megfelelő módon.
Az éves zárszámadást és az Egyesület munkájáról szóló jelentést az Egyesület
Tanácsának ülésén kell megvitatni.
16. szakasz
Az Egyesület anyagi eszközeit önkéntes adományokból, ajándékokból, nyilvános
pályázatokból, anyagi támogatásokból vagy egyéb törvényes módon biztosítja.
Az így szerzett eszközöket az Egyesület kizárólag rendeltetésüknek megfelelően,
saját céljainak megvalósítására fordíthatja.
Az Egyesület nem folytat olyan tevékenységet, amelynek során munkájával
anyagi eszközökre tesz szert.
17. szakasz
Az Egyesület munkája a Tanács határozata nyomán szűnik meg, amikor
megszűnnek az Egyesület céljainak megvalósításához szükséges feltételek, illetve a
törvény által előírt egyéb esetben.
18. szakasz
Az Egyesület munkájának megszűnése esetén az Egyesület vagyona arra a
szövetségre száll át, amelybe az Egyesület belépett, vagy más cserkészkörzetre.
19. szakasz
Minden olyan kérdésben, amelyet jelen alapszabály nem szabályoz, közvetlenül
Az egyesületekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
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20. szakasz
Jelen alapszabály az Egyesület Tanácsa által történt elfogadása napján lép
hatályba.
Az Egyesület Tanácsának elnöklője
__________________________

(Krac Krisztián)
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