A GESZTERÉDI
ARANYSZABLYA TÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYA

Az egyesülési jog mindenkit megillető szabadságjog, és egyik alapvető elve az önkéntesség. Alapító-,
rendes-, tiszteletbeli tag kizárólag önkéntesen, szabad akaratából lehet az Aranyszablya Társaság tagja.
Senkit nem lehet kötelezni arra, hogy a Társaság tagja legyen, és az alapszabály sem teheti kötelezővé
a társasági tagságot. Saját elhatározásából tartja fenn tagsági viszonyát, szintén saját akaratából
szűntetheti meg azt, kivéve a kizárás eseteit.
A Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítvány gondozza az Aranyszablya Társaságot. A Geszterédi
Aranyszablya Társaság Alapítvány Alapító okiratának értelmében az Alapítvány Kuratóriuma egyúttal
az Aranyszablya Társaság feladatait is irányítja, ellátja.
A szervezet teljes neve: Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítvány
A szervezet rövidített neve: Aranyszablya Társaság
Működési területe: Magyarország
Hivatalos nyelve: magyar
Székhelye: 4232 Geszteréd, Kállói u. 2.
Típusa: Közhasznú Alapítvány
Pecsétje: „Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítvány” körirattal, cím és adószám feltüntetésével,
középen az Aranyszablya markolatán található, palmettás díszítés rajzolatával.
A Társaság címere: „Geszterédi Aranyszablya Társaság” bordó színű mezőben fehér körirattal,
középen az Aranyszablya markolatán található, aranyszínű palmettás díszítés rajzolatával.
1.

A Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítvány (a továbbiakban: Aranyszablya Társaság)
tevékenységét az Alapító okiratban rögzített elvek szerint folytatja. Az Aranyszablya Társaság a
tevékenységét elsősorban a következő területeken kívánja kifejteni:
1.1. Geszteréd községben az Aranyszablyának és a vele együtt felszínre került honfoglalás kori
leleteknek emléket állítani, és egy emlékhelyet létrehozni.
1.2. A Zsidó Temető helyén, a Geszterédről elhurcolt áldozatok emléktáblájával emlékhelyet
létrehozni, gondozni.
1.3. Geszteréd község történelmének jobb megismerése érdekében támogatni − a Jósa András
Múzeum Régészeti Osztályával együttműködve − Geszteréd község területén a régészeti
lelőhely-kutatást, felderítést.
1.4. Gondozni és ösztönözni Geszteréden a hagyományőrző tevékenységet, az Aranyszablya
kultusz kialakítását, ápolását.
1.5. Honfoglalás kori régészeti leleteknek, megszerezni a hungaricumot tanúsító védjegyet.
1.6. Régészeti konferenciát, kiállításokat, bemutatókat rendezni, vetélkedőket, műsoros estet,
kezdeményezni és lebonyolítani.
1.7. Támogatni Geszteréd község történetét bemutató monográfia elkészítését.
1.8. A Geszterédi Aranyszablya történetét bemutató kiadványt, filmet készíttet, kiadói
tevékenységet végez.
1.9. Elkészítteti az Aranyszablya hiteles másolatát.

1.10.

Geszterédi Aranyszablya néven díjakat hoz létre:

1. Aranyszablya-díj: legmagasabb kitüntetés melyet országosan kiemelkedő
alkotótevékenység elismerése céljából adományozza az Aranyszablya Társaság. A díjazott az
Aranyszablya másolatát kapja fődíjként.
2. Aranyszablya Emlékgyűrű: A díjazott vésett arany pecsétgyűrűt kap a Társaság
címerével ellátva.
3. Aranyszablya Emlékplakett: A díjazott bőrből készült emlékplakettet kap a Társaság
címerével ellátva.
1.11. Az önkormányzattal történő együttműködés keretében segíteni Geszteréd község épített és
természeti környezetének fejlesztését, a helyi környezetvédelem és műemlékvédelem
szempontjainak figyelembevételével.
1.12. Geszteréd községben, az oktatási-, kulturális-, ifjúsági-, sport-tevékenységet támogatni.
1.13. Szociálisan rászorulókat támogatni, és a helyi hitéletet segíteni.
1.14. Együttműködni a helyi civil szervezetekkel. Magyarországon kapcsolatot építeni a hasonló
elvek alapján tevékenykedő alapítványokkal, egyesületekkel, szervezetekkel.
1.15. Az alapcélokhoz kapcsolódó régiós és nemzetközi kapcsolatokat kezdeményezni és
működtetni, a helyi önkormányzattal együttműködésben.
2.

Az Aranyszablya Társaság tagja lehet:

A Társaság nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat, ha a Társaság céljainak eléréséhez hozzájárul és az alapító
okirat rendelkezéseit elfogadja. A csatlakozási szándékot írásban kell az Aranyszablya Társaság
Kuratóriumának bejelenteni, melynek elfogadásáról a Kuratórium valamennyi kuratóriumi tag
jelenlétében megtartott ülésén, egyhangú döntéssel meghozott határozatával dönt. A Kuratórium,
írásban értesíti a csatlakozni szándékozót a döntésről. Csatlakozhat hozzá bármely magán- és jogi
személy, beleértve magánszemélyek társaságát is. A csatlakozni kívánók jogosultak az alapítvány
céljaival egyező javaslatot tenni adományaik egészének, vagy részének célirányos felhasználására.
2.1. Alapító tag:
Az a természetes személy, akit a Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítvány Alapítói felkértek az
Alapítvány indulásakor, hogy legyenek alapító tagjai a Társaságnak. Akik egyetértenek az Aranyszablya
Társaság alapszabályával, magukra nézve kötelezőnek elfogadják, vállalják az abban foglalt célok
erkölcsi és anyagi támogatását.
2.2. Rendes tag:
Minden olyan természetes vagy jogi személy - költségvetési szerv kivételével - aki a Társasághoz
csatlakozni kíván, és taggá választottak. A Társaság alapszabályával egyetért és vállalja annak erkölcsi
és anyagi támogatását.
2.3. Tiszteletbeli tag:
Olyan köztiszteletben álló, a Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítvány érdekében kiemelkedő
tevékenységet végző személy, akit a Társaság tiszteletbeli taggá megválaszt. Tiszteletbeli tag lehet az,
aki részére az Alapítvány céljainak elérése érdekében végzett munkája alapján a Kuratórium javaslatára
a Társaság tiszteletbeli tag címet adományoz. A tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek,
de a rendes tagok kedvezményeit igénybe vehetik, tiszteletbeli tisztségekre megválaszthatók.

3.

A tagok jogai és kötelességei:
3.1. A tagok joga és egyben kötelessége a Társaság munkájában, a célok valamelyikének
megvalósítása érdekében tevékenyen részt venni.
3.2. Közreműködni a Társaság feladatainak, munkaprogramjának, kialakításában.
3.3. Észrevételeket, javaslatokat tenni a Társaság testületeinek és vezetőinek.
3.4. A Társaság tagjai kötelesek az alapszabályban foglaltakat megtartani, és a Társaság
célkitűzéseit legjobb tudásuk szerint előmozdítani.
3.5. A tagok kötelesek a megállapított éves tagsági díjat belépésük évétől rendszeresen fizetni.
3.6. A tiszteletbeli tagoknak nincs tagdíjfizetési kötelezettségük.
3.7. A tagok a jogaikat személyesen gyakorolják.

4.

A tag tagsági viszonya megszűnik:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

a tag kilépésével,
a tag törlésével,
a tag kizárásával,
a tag halálával,
a Társaság megszűnésével.

A tagnak a kilépési szándékát a Kuratóriumhoz kell írásban bejelentenie. A Kuratórium tudomásul veszi
a kilépő tag lemondó nyilatkozatát.
5.

A Társaság tagjai közül a Kuratórium határozatával kizárhatja:
5.1. Azt a tagot, aki a Társaság céljának elérésével és tevékenységével ellentétes magatartást
tanúsított, vagy tagi kötelezettségét egyéb módon súlyosan megszegte.
5.2. Azt a tagot, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a
közügyektől eltiltott.
5.3. Azt a tagot, aki a meghatározott esedékességi időpontig nem fizeti be a tagdíjat. A
tagdíjfizetésre a Kuratórium 30 napos határidő kitűzésével felszólítja a tagot, és csak annak
eredménytelen elteltét követően lehet a kizárásról rendelkezni.

6.

A tagdíjra vonatkozó rendelkezések:

Az Aranyszablya Társaság tagjai a kitűzött célok megvalósulását − az Aranyszablya 1927 évi
megtalálásának tiszteletére − havi 1927 Ft tagdíj befizetésével anyagilag támogatják. A tagdíjat nem
havonta, hanem évente egy összegben (23.124 Ft.), kell megfizetni minden év május 4-ig. A tagdíj
összegét a tagok készpénzben, postai utalványon, vagy banki átutalási módozattal teljesíthetik.
Geszteréd, 2016. november 5.
Rácz János
kuratóriumi elnök
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kuratóriumi tag

