Alapszabály (közhasznú)
Az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Jász – Nagykun Szolnok Megyei Érdekvédelmi Egyesülete Közgyűlésén
alapszabályát a következőkben állapítja meg:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.
Az Egyesület neve: Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Jász – Nagykun Szolnok Megyei Érdekvédelmi
Egyesülete
Székhelye: Szolnok, Botár I. út 4.
Működése kiterjed Jász – Nagykun Szolnok Megye közigazgatási területére.
Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból, pályázati támogatásokból fedezi.
Az Egyesület közhasznú szervezet. Az Egyesület önálló jogi személyiségű szervezet, közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pártoktól támogatást nem kap, és pártoknak anyagi
támogatást nem nyújt, képviselő-jelöltet nem állít, és nem támogat.
Az Egyesület bélyegzője: 36 mm átmérőjű, kör alakú bélyegző „Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Jász –
Nagykun Szolnok Megyei Érdekvédelmi Egyesülete” felirattal.
AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATA
2.
2.1. Az Egyesület célja:
a) Az Egyesület, mint nevében is jelzi Jász – Nagykun Szolnok Megye területén lévő értelmi fogyatékos
emberek és családjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete,
emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, rehabilitációjuk biztosítása,
esélyegyenlőségük megvalósítása.
b) Elősegíteni az értelmi fogyatékos emberek öntevékenységének, önrendelkezésének lehetőségeit, az
önmagukért érzett felelősség egyidejű kialakításával.
c) Munkahelyteremtő és bevételt eredményező gazdasági tevékenység folytatása.
2.2. Az Egyesület, célja elérése érdekében, különösen az alábbi feladatokat kívánja megvalósítani:
a) Felméri, nyilvántartja az értelmi fogyatékos személyek állapotát.
b) Rendszeresen figyelemmel kíséri, értékeli az értelmi fogyatékos emberek és családjuk helyzetét.
c) Elősegíti a társadalmi élet minden területén az értelmi fogyatékos embereket és családjaikat sújtó
előítéletek, társadalmi megkülönböztetések megszüntetését.
d) Széleskörű felvilágosító tevékenységet folytat, segíti az értelmi fogyatékos személyek társadalmi
elfogadását.
e) Fellép minden olyan diszkrimináció ellen, amely akadályozza az értelmi fogyatékos embereket
kiegyensúlyozott családi, közösségi életformáinak kialakításában.
f) Kiadványokkal, tanácsadásokkal, előadásokkal, tanfolyamok, rendezvények szervezésével elősegíti az
értelmi fogyatékos személyeket gondozó családok felvilágosítását, képzését.
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g) Az értelmi fogyatékossággal élő személyek és családjuk érdekében szakértői, érdekképviseleti
tevékenységet fejt ki jogszabályi keretek között.
h) Támogatja az értelmi fogyatékos emberek részére munkahelyet teremtő vállalkozásokat, szervezeteket.
i) Szorgalmazza az értelmi fogyatékossággal élők és családjaik részére nyújtható támogatások növelését.
j) Alakítja és javítja a nevelés, oktatás, képzés, munkavégzés és sporttevékenységek feltételeit.
k) Törvényes keretek között befogad olyan örökségeket, adományokat, támogatásokat, pályázati díjakat,
amelyek az Egyesület céljainak, feladatainak megvalósulását, teljesítését elősegíthetik.
l) Az értelmi fogyatékos személyek emberi kapcsolatainak fejlesztését, életkörülményeinek javítását, szabad
idejük kulturált eltöltését célzó rendezvényeket, programokat szervez.
m) Együttműködik az értelmi fogyatékos emberek életét érintő valamennyi intézménnyel.
n) Elismerésben részesíti az értelmi fogyatékos emberekért kiemelkedő munkát végző személyeket,
közösségeket.
o) Együttműködik az értelmi fogyatékos személyek hazai és nemzetközi szervezeteivel.
p) Céljai elérése érdekében az Egyesület pályázati támogatások elnyerésére törekszik.
q) Támogató szolgáltatásokat szervez, felnőttképzési tevékenységet folytat a fogyatékos személyek,
családtagjaik, szakemberek és a különböző szakmacsoportok képviselői számára.
KÖZHASZNÚSÁGI NYILATKOZATOK
3.
3.1. A fenti pontok alapján az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi az 1997. évi CLVI.
törvény 26. § c) értelmében:
- (1.) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- (2.) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- (4.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- (5.) kulturális tevékenység,
- (10.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- (11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- (12.) emberi és állampolgári jogok védelme.
3.2. Az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokból bárki, a tagsági viszonyára tekintet nélkül részesülhet.
3.3. Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más
személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az Egyesület nevében vagy
javára történő adománygyűjtés csak az Egyesület írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.
3.4. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez.
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EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE
4.
4.1. Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára
nézve kötelezőnek elfogadja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő
közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.
4.2. Az Egyesület Küldöttgyűlése - az Elnökség javaslata alapján - tiszteletbeli taggá választhatja azokat a
kiemelkedő személyiségeket (természetes személyeket), akik az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában
különleges érdemeket szereztek. A tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni. Egyéb tekintetben jogai és
kötelezettségei a rendes tagokéval egyenlők.
4.3. A cselekvőképtelen, valamint a korlátozottan cselekvőképes tagok olyan ügyekben, amelyekben - a PTK.,
illetve bírói ítélet szerint - önállóan nem tehetnek érvényes jognyilatkozatot, törvényes képviselőik útján
tesznek jognyilatkozatot, illetve gyakorolják jogaikat és teljesítik kötelezettségeiket.
5.
5.1. A tagság önkéntes elhatározás alapján, a belépési nyilatkozat kitöltésével, az Egyesületnél történt nyilvántartásba
vétel napjával keletkezik.
A belépési nyilatkozatban nyilatkozni kell arról, hogy a természetes személy tag cselekvőképtelen, korlátozottan
cselekvőképes (ez esetben a bírói ítélet cselekvőképességét milyen ügycsoportok tekintetében korlátozza), vagy
teljesen cselekvőképes.
5.2. A tagság megszűnik:
a) kilépéssel,
b) kizárással,
c) a tag halálával,
d) jogi személymegszűnésével,
e) az Egyesület megszűnése esetén.
5.3. A tagsági viszony kilépéssel bármikor megszüntethető. A kilépést írásban kell közölni az Elnökség valamelyik
tisztségviselőjével.
5.4. Aki tagsági díját a tárgyév végétől számított 30 napon belül, valamint az ennek megfizetésére irányuló írásbeli
felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem fizeti meg, annak a kizárásáról dönthet a Küldöttgyűlés.
5.5 Ki kell zárni a tagok sorából azt, aki
a) az Egyesület céljaival és érdekeivel ellentétes, a célok megvalósítását veszélyeztető tevékenységet fejt ki, vagy
b) magatartásával az Egyesület belső békéjét, nyugalmát, jó hírnevét veszélyezteti.
5.6. Az Egyesület szótöbbséggel meghozott határozattal dönt a kizárásról. Abban az esetben, ha valamelyik tag az
Egyesület céljaival és érdekeivel ellentétes, a célok megvalósítását súlyosan veszélyeztető tevékenységet fejt ki, az
Egyesület Elnöksége rendkívüli Küldöttgyűlés összehívását kezdeményezheti, amelyen a tag tagsági jogviszonyát
megszünteti.
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A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
6.
6.1. A tagok jogai:
a) jogosultak az Egyesület bármelyik szervében és annak tevékenységében alanyi jogon részt venni,
b) igénybe vehetik az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat és támogatásokat,
c) jogosultak javaslatot, ajánlást tenni az Egyesület testületeinek, tisztségviselőinek és a közösen vállalt feladatok
teljesülését számon kérni,
d) bírálatot gyakorolhatnak az Egyesület ezen tevékenységével kapcsolatban,
e) joguk van az Egyesület törvényes működését figyelemmel kísérni; tapasztalataik alapján szervezeten belül vagy
a törvényes keretek között jogorvoslatot kérni.
f)

A teljes és korlátozott cselekvőképességgel rendelkező, valamint a cselekvőképességgel nem rendelkezők közül
a gondnokság alá helyezés nélkül cselekvőképtelen nagykorú személy - tag - választási joga korlátlan. A
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy törvényes képviselője útján gyakorolhatja
választási jogát.
g) A teljes cselekvőképességgel rendelkező tag, ha nem áll közügyektől eltiltás alatt, bármely tisztségre
megválasztható.
h) A korlátozott cselekvőképességgel rendelkező tag, ha nem áll közügyektől eltiltás alatt, megválasztható az
Egyesület képviseletével nem járó, teljes cselekvőlépességet nem igénylő tisztségekre.
6.2. A tagok kötelességei:
a) kötelesek az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását előmozdítani,
b) az alapszabály rendelkezéseit, az Egyesület testületeinek határozatait betartani,
c) a tagsági díjat megfizetni. A tagsági díj befizetésének határideje folyamatos tagság esetén a tárgyév június 30-a.
Új belépő - a belépéssel egy időben - az éves tagdíjat fizeti meg, a belépés időpontjától függetlenül.
AZ EGYESÜLET SZERVEI:
KÜLDÖTTGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELŐK
7.
7.1 Az egyesület legfőbb szerve a küldöttekből álló küldöttgyűlés.
7.2 A küldöttgyűlés tagjait az egyesület nyilvántartott tagjai maguk közül közvetlenül választják.
A teljes taglétszámhoz viszonyítva minden megkezdett 50-50 fő vonatkozásában egy-egy fő küldött kerül
megválasztásra.
7.3 A küldöttek megválasztása érdekében az egyesület elnöke az egyesület nyilvántartott tagjait meghívóval a
közgyűlésgyűlés napja előtt legalább 15 nappal közölt meghívó útján összehívja.
Ebben közölni kell az összehívás napirendjét – küldöttválasztás.
7.4 Ezt követően küldöttválasztó gyűléseket kell összehívni az alábbiak szerint:
a) a küldöttek mandátuma lejártát megelőző 45 napon belüli időpontban. A megválasztott küldöttek
megbízatása a megelőző küldötti mandátumok lejártát követő napon kezdődik.
b) ha az egyesület nyilvántartott tagjainak száma növekszik, akkor újabb megkezdett 50-50 fő figyelembe
vétele mellett biztosítani szükséges a taglétszámhoz igazodó küldötti képviseletet a legfőbb szerv ülésein,
így a küldötti pozíció betöltése érdekében a kimutatott taglétszám növekedést követő 45 napon belüli
időpontban szükséges a küldöttválasztó gyűlés összehívása.

4

7.5 A tagokat fel kell hívni a meghívóban, hogy amennyiben jelöltnek kívánnak állítani tagtársuk közül
meghatározott személyeket , úgy azt a gyűlés napján bármelyikük által felvetett javaslat alapján szavazásra
bocsátják.
7.6 A küldött akkor kerül megválasztásra, ha a határozatképes közgyűlésen megjelent tagok legalább 2/3-os
többséggel a jelölt személyt szavazatukkal küldöttként megválasztották.
7.7 Amennyiben a jelöltek közül valamely személy(ek) nem kapja meg a szükséges többséget a szavazás során – és
az egyesületi taglétszám alapján szükséges számú küldött sem került megválasztásra, úgy az adott személy(ek)
jelöléséről ismét lehetőség van szavazni, illetve új személyek jelölésére is sor kerülhet.
Ily módon a jelöléseket és szavazásokat addig kell folytatni, amíg a taglétszám alapján megválasztani szükséges
számú küldött megválasztásra kerül ( illetve ha kiesők helyének betöltése, vagy taglétszám növekedés miatti gyűlés
került összehívásra, ameddig az adott pozícióra javasolt személyek közül valamelyik megszerzi a szükséges
többséget ).
7.8 A szavazás eredményeként az elnök ismerteti a küldöttek listáját.
7.9 A küldötteket a tagság 5, azaz öt éves időtartamra választja.
A küldött megbízatása megszűnik, ha arról lemond, avagy az egyesületi tagsága megszűnik.
7.10 A küldöttválasztó ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök, jegyzőkönyv-vezető és két jegyzőkönyvhitelesítő ír alá.
7. 11 Az Egyesület legfőbb szerve tehát a Küldöttgyűlés. A Küldöttgyűlés határozatképes, ha a tagjai felénél
legalább egy fővel több van jelen. A Küldöttgyűlést az Elnök hívja össze. A Küldöttgyűlésre minden tagját a
napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a küldöttgyűlés napja között legalább 15 nap
időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes Küldöttgyűlést kell tartani, és rendkívüli Küldöttgyűlést kell tartani, ha
a tagjai egyharmada azt igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.
7.12 A Küldöttgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A Küldöttgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza.
7. 13 Kizárólag a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők megválasztása, az alapszabály módosítása, és
az Egyesület feloszlásának kimondása, továbbá a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása (ideértve az
adózott eredmény felhasználására és felosztására vonatkozó döntést) és ezzel egyidejűleg közhasznúsági jelentést
készít az 1997. évi CLVI. törvény 19. § alapján.
A közhasznúsági jelentés elfogadása a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Egyesület éves
beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg, tárgyévet követő év 150.
napjáig a Küldöttgyűlés szótöbbséggel hozott döntése alapján történik.
Az alapszabály módosításához és az Egyesület feloszlásának kimondásához a küldött-tagok összessége
kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.
7.14 Ha a szabályszerűen összehívott küldöttgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt
küldöttgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha
ezen tényről a meghívóban a tagokat tájékoztatták. A megismételt küldöttgyűlést az eredeti határozatképtelenség miatt elmaradt - küldöttgyűlés időpontját követő 15 napon belüli időpontra kell
összehívni, amely időpontot és a megismételt küldöttgyűlésre vonatkozó fenti tényeket az eredeti küldöttgyűlés
meghívójában fel kell tüntetni.
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7.15 A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b)
pont), élettársa a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
AZ ELNÖKSÉG
8.
8. 1. A Küldöttgyűlés 7 főből álló Elnökséget választ. Az Elnökség tagjai között van az ugyancsak
Küldöttgyűlés által megválasztott Elnök és alelnök.
A Küldöttgyűlés mind az Elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket (képviselőket) 4 évre választja.
Mandátumuk lejárta után az Elnökség tagjait már a Küldöttgyűlés választja meg.
8. 2. Két Küldöttgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a
Küldöttgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Küldöttgyűlésen az Elnökség köteles
beszámolni.
Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések, közhasznú társasággal kapcsolatos
döntések) és illető jogok vállalásáról - beszámolási kötelezettség és a Felügyelő Bizottság tájékoztatása mellett dönteni.
Az Elnökség minimum öt tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez képest - de évente
legalább hatszor - tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell
meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie.
Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet illetve bármely döntésben érdekelt egyéb személyt, szervet
az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az Elnökség határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással
hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő.
Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az Elnökség döntéseire a jelen alapszabályban rögzített közlés,
nyilvánosságra hozatal módja, iratokba való betekintés rendje szabályait értelemszerűen alkalmazni kell.
Ha az Elnökség taglétszáma 5 fő alá csökken, úgy azt a következő Küldöttgyűlésen 5 főre kell kiegészíteni.
8. 3. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b)
pont), élettársa a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
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9.
9. 1. Mind a Küldöttgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet
aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja, a Küldöttgyűlés esetén a levezető elnök és a küldöttgyűlés által erre
kijelölt két hitelesítő tag.
9. 2. A Küldöttgyűlés levezető elnöke a Küldöttgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul
bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést, a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozatok
könyvébe történő bejegyzés határozat érvényességét nem érinti. A határozatok könyve nyilvános, abba bárki
betekinthet.
A határozatok könyvének tartalmaznia kell a következőket:
a)
b)
c)
d)
e)

a határozatot hozó szerv neve,
ülésének időpontja,
meghozott határozat tartalma,
a meghozott határozat hatálya,
a döntést támogatók és ellenzők számaránya.

9. 3. Az Elnökség Elnöke köteles mind a Küldöttgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását
vezetni és azokat 8 napon belül az Egyesület irodájában, kifüggeszteni.
10.
Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli.
11.
Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A
pénztáros részére díjazás állapítható meg.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
12.
12.1. Az alapszabály úgy rendelkezik, hogy az egyesületnél három tagú Felügyelő Bizottság működik. Az első
Felügyelő Bizottság megbízatása négy évre szól.
A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat
a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg.
12. 2. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre különösen:
a)

Összehívja az Egyesület legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha
megítélése szerint a tisztségviselők (vezetés) tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a legfőbb
szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az Egyesület vagy a tagok érdekeit.
b) Köteles megvizsgálni a legfőbb szerv ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai
jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre
vonatkozik.
c) Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti
beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a legfőbb szerv részére.
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d) Ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.
e) Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
f) Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást az Egyesület
munkavállalóitól.
g) Megvizsgálhatja, ill. betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba.
12. 3. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
c)

az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő
esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
d) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
12. 4. Ha a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - nem hívták össze
Közgyűlést, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a Felügyelő Bizottság is jogosult.
Haladéktalanul értesíteni köteles a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes
működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.
A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést
állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag
felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó
tevékenységre is kiterjessze.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE
13.
A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén
elnökhelyettest) választ.
A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel
hozza.
A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját
e minőségében az Egyesület tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a
Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon
belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az
elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Küldöttgyűlés hagy jóvá.
A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a legfőbb szervek ülésein.
Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, az Egyesület Elnöke a
Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szervet.
Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli,
köteles haladéktalanul összehívni a Közgyűlést.
Az Egyesület Közgyűlésén nem lehet meghatalmazott a Felügyelő Bizottság tagja.
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AZ EGYESÜLET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGRA VONATKOZÓ
KÖZÖS SZABÁLYOK
14.
14. 1. Az Egyesület vezető tisztségviselőit és Felügyelő Bizottságának tagjait az Egyesület legfőbb szerve választja
meg.
14. 2. Megszűnik a vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági megbízás:
a)
b)
e)
f)
g)

a megbízás időtartamának lejártával,
visszahívással,
törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
lemondással,
elhalálozással.

A vezető tisztségviselő jogviszonyára - ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében látja el - a Ptk. megbízási
szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483. §) megfelelően irányadóak.
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
15.
15. 1. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) az Egyesület vagy legfőbb szervének elnöke vagy tagja,
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.
15. 2. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője
az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
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.
Az Egyesület vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] ugyanannál a szervezetnél a
Felügyelő Bizottság tagjává nem választható meg.
15. 3. Nem lehet könyvvizsgáló az Egyesület alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá az Egyesület
vezető tisztségviselője és Felügyelő Bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja],
továbbá az Egyesület munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig.
Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói
tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető
tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
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A könyvvizsgálatért felelős személy az Egyesület részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a
könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a
könyvvizsgálónak a feladatait.
Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetetlenségi szabályokat is megállapíthat.
AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE
16.
Az Egyesület képviseletére az Elnök, valamint külön megbízás alapján az alelnök és a titkár jogosult. Az
Egyesület számlája felett az Elnök, az alelnökkel, vagy a titkárral közösen jogosult rendelkezni.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
17.
17. 1. Az Egyesület vagyonának forrásai:
a)
b)
c)
d)
e)

a tagok által fizetett tagsági díj,
állami költségvetésből és más állami forrásból nyújtott támogatás,
magán-, és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai,
az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó nyereség - az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak
közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez,
egyéb bevételek.

17. 2. Az Egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok és a belső szabályozások szerint éves költségvetése alapján
gazdálkodik. Gazdálkodásáról évenként beszámolót készít. Tartozásaiért kizárólag saját vagyonával felel. A tagok
saját vagyonukkal az Egyesület tartozásaiért - a tagsági díj megfizetésén túl - nem tartoznak felelősséggel. Az
Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott
tevékenységére fordítja.
17. 3. A költségvetés egyes tételei közötti - a feladatok jobb megoldása érdekében szükséges évközi átcsoportosításokat az Elnökség határozhatja el. Az átcsoportosításról a legközelebbi Közgyűlésen kell beszámolni.
Az Egyesület éves költségvetését a Küldöttgyűlés fogadja el.

18.
18. 1. Az Egyesület jelen szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az
általa végzett szolgáltatás igénybevételének módját, a Küldöttgyűlés által hozott döntéseket, valamint az
Elnökség döntéseit sajtó útján (Új Néplap) is nyilvánosságra hozza, valamint az ÉFOÉSZ lapjában
("Kapaszkodó") is megjelenteti, az Egyesület székhelyén kifüggeszti, illetőleg az érintettekkel levél útján közli.
Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az Egyesület
képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot
készíthet.
18.2. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.
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Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba
való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.
Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni.
Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért
irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
19.
Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
20.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv , a Polgári Törvénykönyv és más, a tevékenységre vonatkozó jogszabályok
rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.
ZÁRADÉK
Ezt az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az Egyesület 2009 év március 27. napján összehívott
Közgyűlésen elfogadta.

Kelt, Szolnok, 2009 év március 27. nap
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