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Az egyesületet a Fejér Megyei Bíróság 1996. február 12-én kelt Pk.62.0l7/199516. számű végzésével LI16.
sorszám a|att a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette. Az egyesület a Fejér Megyei Bíróság 1998.
november 25-énkeltPk.62.017l199518. számű végzésével az 1997 . évi CLVI. Tv.2.§lll bekezdésének a./ pontja
és a27.§ lll bekezdése alapján közhasznú szewezetté minősítette. Utóbb a Székesfehérvári Törvényszék 2015.
január 2l, napján kelt Pk,62.0l7ll995l33. számű végzésével közhasznű minősítését törölte. A jogszabályok
módosulására tekintettel szüksége s az Alap szabály módo s ítása.

l. Ár-r.lr-ÁNos RENDELKEZÉSEK
i.)AzEgyesületneve: MozgáskorlátozottakEgyüttEgymásértEgyesülete2
2.) Az Egyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 11.

Munkásművelódési Központ
AzEgyesülethonlapja: r,vwrv.egyutteg.vmasert.eu3

3 .) Az alapítás idópontja: l 995 . december 1 1 .

4,) Az Egyesület működési területe:
5.) Az Egyesület képviselője:

Dunaújváros és vonzásk örzete
önállóan az elnök

6.) AzEgyesületkedvezményezetílei: mozgáskorlátozottszemélyek
7 .) Az Egyesület jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező, a 2013. évi V, törvény harmadik könyve és a
20lI. évi CLXXV. törvény alapján működő, nem közhasznú civil szervezet.

I|. 
^Z 

EGYESÜLET CELJA, TEVEKENYSEGE
1,) Az egyesület célja

A mozgáskorlátozottsággal, mozgásszervi problémákkal éló emberek társadalmi beilleszkedésének,
esélyegyenlőségének, az á|lapottlk társadalmi elfogadottságának és a fogyatékos emberekhez méltó
életkörülményeik kialakításában segítségnyújtás, betegségükből adódóan megnehezült életkörülményeik
javítása.

2.) Az egyesület fő tevékenysége
A rehabilitációs tevékenységek elősegítése, foglalkoztatási terápiák kidolgozása, illetve foglalkoztatási
lehetőségek felkutatása. A szociálisan hátrányos helyzetl felnőttek és gyerekek, megváltozott
munkaképességűek, egészségkárosultak támogatása, foglalkoáatása. Képzési és átképzési lehetőségek
biztosítása hátrányos helyzetű emberek részére.

3,) Az egyesület további tevékenységei:
a) Az egészségkárosodott embereknek betegségükből adódó hátrányos helyzetének kiküszöbölése, a

közösségberr és a közösséggel való jobb minóségű életvitelhez segítése, a foryatékos emberek jogainak
érvényesítési lehetőségének kiszélesítése, a pszicho-szocializációs folyamatokban iránymutatás,
fiiggetlen életvitel elősegítése, társadalmi szolidaritás felkeltése;

b) A mozgássérültek személyes érdekeinek képviselete, érvényesítése és védelme;
c) Együttműködés más szervezetekkel, melyek tevékenysége segítheti a sérült emberek esélyegyenlőségét

az oktatásban, a munkavállalás területén;

l Az Alapszabály módosításokat a 2017. május 15-i közgyűlé s aK.26.12017,05.15. számúhatározatával fogadta el

' A201'7. május 15-iközgyűtés K.12.12017.05.15. számú haíározata,és K. l5./2017.05,15. számúhatározataa],aüán

' a Z01l . május 15-i közgyűlés K. 13,120l'7 .05.15. számú hatérozata, és K. 15./2017.05.15. száműhatározata alaplán
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d) Együtünűködés az országt

. \ÖrnYéke egészségkárosodott emberekkel foglakúó társadalmi szervezetekkel;e) Az Őnállő életvitel trámogatása az akadályientes környe zet kialakítását szolgáló műszaki megoldások
kezdeményezésével és elterjesztésével;

f) Kapcsolatfelvétel és együthnűködés:
fa. az állami szervekkel és azok intézményeivel;

P a helyi önkormányzatokkal és intézmáryeivel;
fc. agazdálkodószervezetekkel;
fd. ahazai, a külftrldi és a nemzetközi civil szervezetekkel;

g) Gazdálkodási vállalkozási tevékenységet folytathatjo gszabátyirendekózések keretei között.
A_z egYesÜlet céljainak megvalósítása érdekében nyilvános, vagy előre megh atározott körben közzétett
PálYázatokat Írhat ki az egyesÜlet rendelkezésére álíra anyagi eszközök felhasználásával. A köáaszrúszolgáltatások igénYbevételi lehetőségeinek közzététele a Közgyűlésen, illetve az egyesület székhelyén lévőfaliúj ság útján, honlapján történik.

m. AZ EGYESÜLET TAGJAI
l.) AzEgyesületi tagság formái:

a) rendes tagság,
b) pártoló tagság.

2,) Az EgYesÜlet rendes tagja csak természetes személy lehet, önkéntes belépéssel, ha büntetlen előéletű és 14.életévét betÖltÖtte, aki a belépési nyilatko z7tbÁ az Égyestilet Alapszab aíyát elfogadja, és a tagságiviszonyból szfumaző kötelezettségek teljesítését vállalja.
3,) Az EgyesÜlet tagává vátását a jelÖlt a megfelelően kitöltött és a!áirt belépési nyilatkozatbenyújtásával

kérelmeáeti, A beléPési nYilatkozatot az E§esület elnökének kell benyujtani. Á kérelmet az elnök terjesztiaz ElnÖkség elé, és az EgYesület rendes tagjáak felvételéről az Elnökság ágyszerű szótöbbséggel dönt.
4,) Az EgYesÜlet rendes tagiait eryenlő jogok illetik meg, jogaikat és kötelességeiket a tagok személyesaktivitás útj án gyakorolj ák.

5.) AzEgyesület rendes tagiainak jogai:
a) résá vehetnek az Egyesület Közglnilésén;
b) tanácskozási, indítvánYozási d szavazati jogot gyakorolhatnak, bármely egyesületi tisáségremegválasáhatók;
c) jogosultak résá venni azEgyesület rendezvényein, akcióiban;
d) igénYbe vehetik az Egyesület általny($tott keávezményeket, szolgáltaásokat;
e) a testÜleti szervek vezetőitől,valamint a tisáségviselottot tá;eto áatás;tt"|rr"r*t.

6.) Az EgyesüIet rendes tagi ainak kötelességei :

a) kÖtelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesüIeti szabályzatok rendelkezéseit, illetől eE az
E gye sü let szerve inek határ o zatait;

b) kÖtelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőltikelvárható módon elősegíteni az Egyesület ievókenyseget;
c) rendszeresen fizesse atagdíjat. A iagdíj éves összegJrsoo Ft (egyezerö tszáz íorint)2019. január 1-tő1,4 A betéPŐ_tagok beÜpéskor aárgévi tagdijaTkötelesek belépési díjként befizetni. Atagdijat atagok kÖtelesek egY összegben a árgyév maiciűs 31-ig az.gy".iú §iÁrtaraau befizetni. i iagdíjfizetése alóli időszakos mentességrő1'az elnökség dönt, az álála elózetesen megltatározott elvekszerint.

7.) Az Egyesület pártoló tagja lehet
Az a természetes személY vagY Egyesület,. illetve civil vagy gazdálkodő szervezet, aki, amely készségétfejezi ki az EgYesÜlet tevékenYségének rendszeres és folyaáatos tiámogatására. A pártoló tagok felvételéről

o A ZOt8. május l4-i K.l5../20l8.0 Sl4.ihatározata alapján,
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az Elnökség dönt az Egyesület elnökéhez benyújtott kérelem alapján. A jogi személy pártoló tag jogait
képviselője útjrán gyakorolja. A pártoló tag, illetve képviselője résá vehet az Egyesület tevékenységében, a
testiileti ülésein tanácskozási joggal. Nincs szavazatijoga, tisztségviselésre nem választható. A pártoló tagi
támogatás díj éves összege 1800 F't (egyezernyolcszáu forint) 2019. január l-től, amelyet egy összegben
a tárgyév március 3l-ig az egyesület pénztárába befizetni.s

8.) Az egyesület tagja nem köteles vagyoni hozzájárulást teljesíteni. A tag az Egyesület l.artozásaiért saját
vagyonával nem fele1.6

9.) Ha az Alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételelr,nek, az Egyesület
a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az Egyesület
Közgnílése dönt.7

10.) A tagsági viszony megszűnik:8
a) ataghalálával, jogi személy prártoló tag megszűnésével;
b) atagkilépésével;
c) atagkizétrásával;
d) a tagsági viszony Egyesület által történö felmondásával.
e) A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A tag tagságijogviszonyát az egyesület

képviselőjéhezintézett írásbeli nyilatkozattal brármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
f) A jogszabályt, az Alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az egyesület céljával

összeeryeztethetetlen tagi magatartás esetén az Egyesület tagát brármely tag indokolt írásbeli
kezdeményezésére a Közgyűlés az e célból felkért bizottság javaslatárakizánhatjaa tagok sorából.

g) A kizárási javaslatot az Elnökség által, az összeferhetetlenségi szabályok megtartásával felkért, a
haüályos ABC sorrendbe szedett tagnévsor első három helyén, újabb esetben a névsorban soron
következő 3 helyen álló egyesületi tagból állőbizottságkészíti elő.

h) A bizottság akizárási javaslattal érintett egyesületi tagot köteles meghallgatni, akizárás mellett és ellen
szóló érveket, bizonyitékokat összegyűjteni, minderről jeryzőkönyvet felvenni. A kizárásról a
Közgyűlés dönt kétharmados többséggel. Döntése megltozatala előtt a Közgyulés az érintettet
meghallga§a. A kizárásról szóló indokolással ellátott döntést a taggal 8 napon belül írásban kell
közölni. A döntés ellen a tag 30 napon belül keresettel a Bírósághoz fordulhat.

i) A tagdíjbefizetés 6 hónapos elmulasáása miatt (afelszőliás után akib,lzött hataridő eltelte után), a
tagsági viszonyt az Egyesület ínásban felmondhatja elnökségi határozaítal, és a tagot a
tagnyilvrántartásból törölheti.

j) A pártoló tagsági viszony megszűnésére az előző a.), b.), c), d.) pontok értelemszerűen irrányadók
azzal, hogy a felajánlott ámogatás 1 éven át, felszőlítás ellenére történő elmulasztása esetén az
Elnökség a pártoló tagsági viszonyt felmondhatja.

N. AZEGYESÜLET SZER\rEI És rrszrsncvrsnr,Őr
l.) Az Egyesület szervei:

a) Döntéshozó szerv a Közgyűlés
b) Ügyvezető szerv az Elnökség

Egyéb szervek:
c) Felügyelőbizottság

2.) Az Egyesület tisáségviselői
Y ezető ti sztsé gvi se lők :

a) Elnök

5 R ZOt8. május 14-i közgyílés K.l6./20l8,05.14.hatozata alapján
6 A tOrvényi módosítás alapján elfogadta aK. l7./2017.05.15. száműhatározaávala20l7,május
7 A tOrvényi módosítás alapján elfogadta aK. 17 ./2017.05.15. számú határo zaíáva! a20l7. május
8 A korábbi 8.) A tagsági viszony megsziinik: pont lO.)-ra változik

l5-i közgyrilés

t5-i közgyulés
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b) az Elnökség további tagja-

Tisztségviselők:
c) A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai
d) Az Egyesület u ezető ti sáségvise lú 1azElnökség tagj ai) : 

9

1, Kondor Lászlő 2400 Dunaújváós, Vörösmar§ u. 9. II. em. 2. lakos
2, Farkas Zsolt alaPÍtó elnök 2400Dunaqváros, Tiáncsics Úinaty utca 13. fsá.2. lakos
3. Dzjadiga Nelti 2400 Dunaijváros, Erdő sor 35. III: em. 2. lakos
4, Samu József 2400 Dunaujváros, Vigadó utca l8. fszt. 2. lakos
5, KisgYÖrgY Ákos 2400 Dunaújváros, Bocskai István utca7/A.VIIL em. 2. lakos

e) A Felügyelőbizottság tagjai:l0
1, SzilágYi Miklós 2400 Dunaújváros, Esze Tamás utca 13/c. I. em.2. lakos
2, Lintaller Ferencné 2400 Dunaujváros, Szabadság út 7 , I. em. 4. lakos
3, Grőb János 24}}Dunaijváros, Váci Mihály utca 9. III. em. 1. lakos

3,) A vezető tisáségviselői, illetve a tisztségviselői megbízás aKözgyőlés általi megválasztással és annakelfogadásával j ön létre.
A vezető tisáségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani. Az elnöksé g tagai kötelesek aKÖzg5Ólésen részt venni. A KözgytÍlér"n a"lgyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesülettevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámólni.''

4.) Megszűnik a vezető tisztségviselői, i lletve tisáségvise lői megbízatás:
a) határ ozott idej Ű megbízatás esetén a me gbús időtartarián ak lej ártáv al;b) megszÜntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekdvetkezésével;c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisáségviselő hatáIával;
0 a vezető tisáségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történőkorlátozásával;
g) avezető tisáségviselővel szembeni kizráró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeáével.

5,) Tisáségviselő visszahívására vonatkozó eljrárást aIIl/8/f. és g. pontban köriilírt bizottság az ott leírteljrárásszerint folYtatja le. Az Egyesület ieYuit, jó híret veszélyeztető, yagy a személyében rejlőÖsszeferhetetlenséget felhívásra meg nem szüntető tisáségviselővel szemúen íában, indokolással ellátvabármelYik másik tisáségvisel Ő vagy egyesületi tag indítváiry ozhatja az eljfuásmegindítását. A visszahíváskérdésében a KÖzgYŰlés dönt i biiouság júshta n}omán, az éiintett meghallgatását követően,kétharmados többséggel.

6,) A vezető tisáségviselő megbizatásáről az Egyesülethe z címzett, az Egyesület másik vezetőtisáségviselőjéhez vagY Közglrűléséhez intézett Íylatkorattal bármikor lemondhat . Ha az EgyesületműkÖdőkéPessége, eá megkívánja, a lemondás Ű űi u"r"tő tisztségviselő megv álasztásával, ennekhiénYában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik"napon válik hatáTyossá.
7,) A fenti 4/e-g Pontok eselében a megbizatás az ok az Elnökség tudomására jutásának időpontjában sztínikmeg, A megszűnést az Elnökség határozatban állapítjameg, és á ro"g;nite. 

"Íe 
tariu.

8,) Az egYesÜleti feladatokat a tisztségviselők közérdekű önkéntes munkások, és szükség, valamint lehetőségszerint rész- vagY teljes munkaidőben foglalkoáatottak, alkalm 
77o!ak, tir;"iJ;íjusok, továbbá alkalmilagfeladatokat vállalÓk kÖzreműkÖdésével iatnatlar, 

"r. 
a iti"gyűlés hatfuozata egyesületi tisáség betöltését

9A2O17,május15-itisztújitókÖzgyulésválasáásieredménye 
alapjartaK.7./2017.05.15.és aK.8./2017.05.15.számúhatározatok, és a K. 18./2017.05.15, számri határozat

'o A20l7,május 15-itisztújítókÖzgyűlés választásieredménye alapjánaK.9j2017.05.15. és aK,10./2017.05.15. számúhattrozatok, és a K. l8./20l7.05.15. számú haténozat
11 A második mondattól kezdve a20l7.májusi l5-i közgyűlés kiegészítése aK. 19./2017.05.15. számú határo zatával
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aktív tagsági viszonyban eltcilt<itt időhöz, iskolai végzettséghez kötheti, a Polgári Törvénykönyv a testiileti
tagságra választást eryéb feltételekhez is kötheti,

9.) Az Egyesület tisztségviselői:
a) egyesületi munkájukat általában dijazás nélkül végzik, de a Közgyűlés haténozatának megfelelő

jogviszony szerinti díjazásban is részesíthetők.
b) feladataik megoldása során felmerülő szükséges és indokolt közlekedési, szállás,leírói, posta, és egyéb

kiadások megtérítésére az Elnökség határozata alapján, annak keretei között, a hatályos pénzügyi
szabályok szerint jogosultak az Egyesület vagyonából.

1 0.) Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:
a) Yezető tisztségviselő (az Elnökség tagja) az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátoáák (Ptk. 3:22.§(1) bek.
b) Nem lehet vezető tisztségviselő (az Elnökség tagia) az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amigabüntetett előélethez fllződő hátrányos következmények alól
nem mentesült. (PTK. 3:22.§ (a) bek.)

c) Nem lehet vezető tisztségviselő (az Elnökség tagja) az, akit e foglalkoástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató Egyesület vezető tisztségviselője nem lehet, (ftk. 3:22.§ (5) bek.)

d) A vezető tisáségviselő igyvezetői feladatait személyesen köteles ellátni. (Ptk. 3:22.§ (3) bek.)
e) Az eltiltást kimondó hatátozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő (az Elnökség

tagja), akit eltiltottak avezető tisáségviselői tevékenységtől. (Ptk. 3:22.§ (6) bek.)
0 A döntéshoző szew (Közgytílés), valamint az igyvezető szerv (Elnökség) határozathozatalában nem

vehet résá az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozőja (aPolgári Törvénykönyv szerint) a
határozat alapjén:

_ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy;
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendö jogügyletben vagy a hatfuozat

meghozata|ában egyébként érdekelt. (Ectv. 38.§ (1) bek.)
- nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül

igénybe vehető, illetve a tagságijogviszony a|apján az Alapszabály szerint nyujtott nem pénzbeli
szolgáltatás. (Ectv. 38.§ (2) bek.)

g) A vezető tisáségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett szervezetet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt

h) Nem lehet a Felügyelőbizottság Elnöke, vagy taga az a személy, aki:
- v ezető ti sztsé gvi se |ői me gb izatásb ől kizfulak;
- az Elnökség elnöke vagy tagsa;
- az Egyesülettel amegbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére, egyéb munkavégzésre irányuló

jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik;
- szewezet célszerinti juttatásából részesül - kivéve a brárki által megkötés nélkül igénybe vehető

nem pénzbeli szolgáltatásokat és az Egyesület tagjrának, a tagsági jogviszony alapjan nyitjtott, az
Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatását; - illetve az előzőekben írt személyek
hozzátarlozója.

i) A tagok a döntéshozó szerv ülésén szavazássalhozzákmeghatározataikat.
j) Ahatérazat meghozatalakor nem szavazhat:

ja) akit ahatározat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, va1y a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;

jb) akivel ahatározat szerint szerződést kell kötni;
jc) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
jd) akinek otyan bozzátartozőja érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem taga vagy

alapnőja;
je) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban átl; vagy
jf) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

k) A tagok határozatukat ahatározatképesség megállapitásánál figyelembe vett szavazatok többségével
hozzák meg. Ha a törvény egyszerű, vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő a hatálrozat
meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró
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rendelkezése semmis@
ettől eltérő rendelkezése semmis.

ír elő ahatánozat

1) Az Összeferhetetlenségi szabályok alkalmazása során közel i hozzátartozőnak minősülő személyekkÖrét a Polgrári Törvénykönyv 1iots.évi V. to.verry; ,"erint kell megtitiiorni.
11.) Alapító elnök:l2

a) Az EgYesÜlet KÖzgYŰlése az elnökség javaslatéra alapitőelnöki címet adom ányozFarkas Zsolt részére.b) Az alaPÍtő elnÖk a cím viselésén tú-llogosuit iunaártozási joggal részt venni az egyesület testtiletiszerveinek ülésein.
c) Az alaPÍtő 

.elnÖk_eryidejűlegválasztott tisáséget is betölthet az egyesületben.d) Az EgYesÜlet elnöksége, 
"lnok" megbí?hffi 

'-alapítő.rotlr.Ót,-rró megltatározott eseményen,rendezvénYen az egYesÜlet képviseletében, annak elveit, ceyáit 
-r$rezenálva 

megielenjen, ésmegnyilatkozzon.

v. A KÖzcvfu,rs
l ') A KÖzgYulés az EgYesÜlet döntéshozó szerve. A Közgyrílést a rendes tagok összessége alkotja.
2.) Aközgyűlés az egyesületet érintő minden kérdésben jogosult dönteni.
3.) A Közgyűlés kizrárólagos hatáskörébe tartozik:

a) AzEgYesÜlet AtaPszabálYának elfogadása és módosítása a jelen lévő szavaz-ati joggal rendelkező tagokháromnegyedes többségével.
b) Az EgYesÜlet Elntikénók, az ElnÖkség további négy tagjrának, a Felügyelőbizottság Elnökének és kéttagjának 5 évre tÖrténő megvátasűáru, ui.."ufiíuása, esetleges díjazásuk meg}taározása titkosszavazással.
c) Az Egyesület megszűnésénelq más eryesüIettel való egyesülésének, beolvadásának kimondása azÖsszes szavazati joggal rendelk ező taghá-.n"gy" des szavazattöbbségével.d) Az Elnökség beszámolóján ak megtar§yura.u e, ZiÁguo ása egyszerű ,]iiiÁttaabséggel.e) Az EgYesüIet éves költségvetJséŰ, g-au.ági ; eszaÁőrcian* 1-Zir"g, eredmény levezetés,kiegészítő melléklet) elfogadása e5zszerű iruu *uiobbséggel.0 A tagdíj, pártoló tagdfi ösizegéneÉmegállapitása.
g) A vezető tisáségviselők, a nóltigyelőb} rÁagBtnot. és tagiai visszahívási ügyében batánozathozatal,az EgYesÜlet tag|rának kizárása az e célrafeké; bizottság i"á"itu,tnyu uÜp;ao ternu.rnudos többséggel.h) Gazdálkodási, vállalkozási tevékenység elindíüása.i) Yezető tisáségviselő tekintetében munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisáségvi selő azEgyesülettel munkaviszonyban áll.j) olYan szerződés megkótésének jóváhagyása, amelyet az Eryesület saját tagsával, vezetőti sztsé gvi s e lőj éve l, v agy ezek ho zzátártozőjű ú ttit.

Az egYesÜlet hirdetési, reklám, ill:ry: k"::etítési jogokkal kapcsolatosan egy évnél hosszabb időreszerződést csak a döntéshozó szerv külön tetnatatmaz sa alapjan kothet-- 
-

k) Jelenlegi és korábbi egYesületi 
^go|1.y::?tő 

ii.arói*lők vagy más egyesületi szervek tagjaivalszemben kártérítési igények érvényesítéséről való dontzs.
1 ) választott könywizsg.íló megválas ztása, dijazásának megállapítása.
m) DÖntés végelszámolási eljrárás kezdeményelereá, 

^-réeelszámoló 
kijelölése.n) DÖntés mindazokban az ÚgYekben, amely_eket jogszaaaty vaw az Alapszabálykizárólagos hatáskörbeutal, illetve amelyben a dOniest magának fenntártőUa,

4') Az EgYesÜlet KÖzgYŰlését legalább évente egyszer össze kell.hív_n], a mérleg, az éves beszámoló bíróságiIetétbe helyezésének jogszabalyban előirtuegaá iaoporuat i*a:* 31.) megelőzően.

*ffffi.f;:.§-:Í"."i"É,t:Yí.o""' otyin rretys"in ., urórv u tágra§ tit rÁára tekintettel megfelelő

5,) Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha:

12 AlaPÍtó elnÖki tisásé q 
.alaPitásaés adományozása Farkas Zsolt elnökne k a 2017 ,május l 5-i közgyrílésK.20.12017 ,05.15. száriú hitározata u|uiiii'' 

-
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- eíTe az Elnökség határozata szerint szükség van;
- a Felügyelőbizottság indifuányozza;
- a tagság eg;,tizede - az ok és a cél megjelölésével írásban kéri;
- a törvényességi ellenőrzést ellátó ügyészség felhívására, illetve a bíróság döntése alapján.

6.) Az üg;rvezető szerv köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha:
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

7.) Az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése
érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. A Közglulést az Egyesület
Elnöksége hívja össze, a napirendet és ahatározati javaslatokat íaftalmazó meghívókat aKözgyűlés napját
legalább 15 nappal megelőző szétküldésével postai, éslvagy elektronikus úton. A meghívót közzé kell tenni
az Egyesület honlapján és más alkalmas módon (sajtó, hirdetmény). A rendkívüli Közgytílés tartásának
kezdeményezése esetén az Elnök köteles 15 napon belül a Közgyűlést összehívni. Ha ezt elmulasája, a
Közg;dilést a Felüryelőbizottság is összehívhatj a.

8.) A meghívónak tartalmaznia kell:
a) azEgyesületnevétésszékhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét;
d) figyelmeáetést a napirend kiegészítésére és ahatározatképtelenség következményeire;
e) a megismételtKOzgyűlési időpontját, helyét.l3

9.) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltiintetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni
kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

10.) A Közgyűlésre meg kell hívni az Egyesület rendes tagjait, szavazatijoggal, tanácskozási joggal a pártoló
tagok, és más személyek is meghívhatók.

1 1.) A Közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számitott 5 napon belül a rendes tagok és az
Egyesület szervei az Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik akiegészités indokolásával. A kiegészített
napirendet is átvételt igazoló módon kell közölni a tagokkal.
A kérelem tárgyában az Elnök dönt. Ha nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, a Közgyűlés a napirend
elfogadását megelőzően külön dönt a napirend kiegészítése térgyában, A Közgyulésen a szabályszeníen
közölt napirenden szereplő kérdésben hoáató hatírozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak
háromnegyedela jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához e§h-angúlag
hozzájérul.(Ptk. 3 : 1 7. § (6) bekezdés)
Ha a Közgyűlést nem szabályszeflien hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a tagok
háromneryede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásrához. A Közgyűlés napirendjére
hízött üryekre vonatkozóan azigyvezetés a tagnak - kérelmére - köteles felvilágosítást adni.ls

I2.\ A Közg;riílés ülései nyilvánosak.
A Közglulés akkor határozatképes, ha a Közgyűlésen a leadhatő szavazatok tobb mint felét képviselő
szav azásra jogosult r észt v esz,

- minősített szavazattöbbségú határozathozatal szükségessége esetén a minősített többségnek
megfelelő szátmű eryesületi tag- és még egy tag jelen van. Ha a Közgldilésen a tagok a
hatÍrozatképességhez szükséges számban nem jelennek meg, az ülést el kell halasáani és új
idÖpontra kell összehívni. Az így megismételt Közgyű|és az eredeti napirendi pontok tekintetében
a megjelentek létszámára tekintet nélkül határozatképes, kivéve a minősített többségu döntést

13 A20l7. május l5-i közgyűlés aK.21.12017.05.15. számú határozataalapjánmódosította
14 Módosított a a2017 . május 15-i közgyrilés ,,... h8 valamennyi részvételre jogosult jelen van" szöveg helyébe a K.
22./2017,05.15. számú határozat szerint

'5 Beiktatta a20l7.évmájus l5-iközgyűlésaK.22.12017.05.15. hatánozataalapján
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igénylő kérdéseket. A" 
"redekell kikÜldeni. Erre azelső Közglnílés meghivójaban a meghívottukut figyehiáztetni kell.

13,) A KÖzgYŰlést az Elnök vezeti, levezető elnökként. A Közgyűlé s baátozatait áttalában nyilt szavazással,egYszerű szótÖbbséggel hoz:za. Így tt rténik a gazdasá!Í beszámoló (mérleg, eredmény levezetés)olfogadása is. Szavazategyenlőség Ósetén meg kellilhpítani, hogy döntés nem született. A Közgyűlésenmegjelent rendes tag9k háromnegyedes tobbségének egybeháÁgzó akaratny ilvánítása szukŰ'ges azAlaPszabálY elfogadásához, módosításához, ; ng:yesiitet tágiának kilárasához, tisaseglriserovisszahívásához. Az összes szavazatijogú tag legaHbÜháro.n"gyJae""k jeienléte és igenlő szavazata
szÜkséges az EgYesÜlet megszÍinésenók, beolvúsanak kimondáiráh oz. A, hatfuozatképességet mindenszavazás előtt meg kell vizsgálni. A Közg)nílés nyilt szavazással, egyharmados szavazaát uarmetykérdésben titkos szavazást rendelhet el.

I4.) A KözgyűIésen szavazássalhozákmeg a Határozatokat.
A határozatkéPességet minden határozathozatalnát vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nemszavazhat, Őt az adotthatÍrozat meghozatalánáI ahatínoíatképesség 

^"g;líupitara 
sorián figyelmen kívülkell haglmi.

15.) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kÖtelezettsé 8 vaw felelősség alól mentes it, vagy az Egyesület terhére másfajta

előnyben részesít;
b) akivel a hatátozat szerint szerződéstkell kötni;
c) aki ellen a haározat alapjánpert kell indítani;
d) akinek olyanhozzátartozójaérdekelt a döntésben , aki azEgyesületnektagtra;
e) aki eryébként személyesen érdekelt a döntésben.

16,) A KÖzg5nílés tagai hatfuozatukat a .hatátozatkepesség megállapításánál figyelembe vett szavazatoktÖbbségével hozzlk meg. A tisáségviselők megválasztása"titkoi szavazássa|tört?nik.
A KÖzgYtÍlésről készÜlt jegYzőkörryvet aleveiető Elnök (az Egyesület elnökével azonos) és a Közgyűlésálál egYszerő szau.azattÖbbséggel, nyilt szavazással megvál asnott jegyzőkönyvvezető és két szavazű iogútaghitelesítőkéntirjaalá. aJ--'----J ' '

A jegYzőkÖnYv tartalmazzaazEgyesület 
"p!é.lzszékhelyét, 

aKözgyítés helyét, idejét, alevezetőelnök, ajeryzőkÖnYwezetŐ, a jegyzőkÖnyv-hitelesítőftj nevét, árorgyűtesen lezajlott fontosabb eseményeket, azelhangzott indítvánYokat, ahatározatijavaslaiolat, aíeadott szavazatok,a támogatók , az ellene szavazők,és atartózkodók szrámát. A KÖzgyulé.sin illewe a megismételt Közgólá..o u *"g"lent tagokról jelenléti
Ívet kell készíteni, amelyen fel kell ttíntetni a tagok n-evét, és lakóülyet. a jeútet i ívet azülés levezetőelnÖke és a jegYzőkÖnYwezető aláfuásával hitélesíti. Az,Egyesütei tigyvézetése köteles a KözgyűlésjegYzőkÖnYvét, valamint a jelenléti 

.ívet az Egyesület dokúenfumai]i.ózöft elhelyezni és megőrizni.BármeIY tag a KÖzgYŰlési jegyzőkönyv másLlatanak vagy a jeryzőkönyv egy részét tartalmazőkivonatrának a kiadását kérheti az i;gyvezétéstőlló
A KÖzgYulés a titkos szavazás esetére háromtagú szavazatszámlálő bizottságot köteles választani, nyiltszau azáss al, e gy szerű szav azattöbb sé gge l.
A KÖzgYulés minden tagiának egy szávazatavan. Szavazni csak személyesen lehet.

17,) A JelÖlőbizottság elnÖkének és két tagáyak amegválasztása aKözgyűlés elnökének javaslatára atisztűjitőKÖz$nílést megelőző Közgyűlésen tórténik. a rótotoUizottság a túségviselőú vonatkozó javaslatát azegYesÜleti tagok véleménYének ismereteben teszi meg a tiJztaiito Kö'"Úlér.n. A Jelölőbizottság kétKÖzg)nílés kÖzÖtti időben javaslataival támogatja az Elnökség s"e-et}i munkáját. A Jelölöbizottságtagairae feladatuk teljesítése során a tisaségviJetón. uonutt oz{szabályot< inan}aaon

W. AZEGYEStJLET ELNÖKSEGE
l,) Az ElnÖkség az EgyesÜlet Ügyvezető szerve. Az Elnökség 5 tagú. A Közgyűlés által 5 évre válasáott és

16MÓdosította, illetvebeiktattaa3. bekezdésta2017,május 15-iközglilés K.23./2017.05.15. számú haíározaá
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2') Az ElnÖkség gondoskodik a KözgYíléshatározatainak végreh ajásáről,az egyesületi vagyon kezelésérő!, azAlaPszabáIYban meghatározott 
-ieladatok 

megvatásitai,erot. Az Elnökség a Közgyűlésnek tartozikfelelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.

3.) AzElnökséghatáskörébe tartozikkülönösen: |l

a) két KÖzgJ^Ílés kÖzÖtti időben az e$zesületi munka érdekében szükséges döntések meghozatala, azegyesületi varyon kezelése;
b) az EgYesÜlet Szervezeti és MŰködés i Szabályzatának elfogad ása,haennek szükségét látja;
"' ű:oflr|lll" 

*o"oolése által létrehozott'vállalkozás tékinteiében a tulajdono-si, feítigyeleti jogok

d) az ElnÖkség éves munkatervének elfogadása az Egyesület éves költségvetésének, az éves gazdaságibeszrámoló és mellékletei (közhaszrúsá§i melléklei[j elozet.r."gtar§!ta.u;e) dÖntés olYan megállaPodások engúélyezéséről, amelyek az Egyesület anyagi eszközeinekfelhasználásával jámak, és nem tuio^uk a rolgyiles-kizrárólagoÍ"hatískorébe, kivéve azokat,amelYek nYertes PálYázatokhoz kapcsolódó támogatÁi .""."oaer"tuZ" rosr"ft feladatok teljesítéséhezszÜkségesek, v&9Y a munkatervben, éves koltségvltésben meghatáro zotlak;0 tagdíjmentesség engedélyezése;
g) a tagsági viszony felmondása;
h) a KÖzgltŰlés elé terjesztendő kérdések, javaslatok előzetes megvitatás4 a Közgyűlés hatfuozaáivégrehajtásának megszervezése, ellenőrzé"se, a tisáségviselők bázámoltatása, döntés a közgyűlésösszehívásáról, helyéről, idejéről, napirendjéről (a meghivó turta^ió;i) döntés alkalmazotti státusz letesítéséiol, -óg.Áoi"le.iror;j) feladata, hory figYelemmel kísérje az Egyeűr"i -utáao- és fizetőképességé! haveszélyeztetve látja, amegtartásuk érdekében a szükséges döriéseket 

^ighouu,ideértve Önatii,tiii Közgyűús ársr"r,iuasat

k) felhatalm azást adhat utalványozási jog gyako rlására;
1) dÖntés minden olYan ÜgYben, amely neiitartozik u ro"gyute, kizrárólagos hatáskörébe,

4') Az ElnÖkség Üléseit legalább három havonként taftla. Ahatáskörébe tartozőkérdésekben nyilt szavazással,e5'szerű szótÖbbséggelhatánoz- Szavaz,ategyenlősJg esetén meg kell állapítani,hogy döntés nem született.Hatátr ozatkép e s s é géhez 3 tagj ának j e lenl éte ;üks é ge;.
A szavazásraa KÖzgYŰlés i szavazásra_v.9nat!9zó sÁuatyolr.értelemszeníen irányadók.Ha az ElnÖkség határozatkéPtelen, az ülést el kell halasnani,és új időpontra t.Íiti..".rri, ni. Azplnökségetaz elnÖk hívja Össze tíznaPi időközzel, a napirendei e. u rr.tarÓ"uti;u*rrutot at tarÁlmazo meghívónakPostai, vagY elektronikus Úton történő közlésével. az túsút 3egyzőkönyv tJ."rt"nao, amelyet az EgyesületElnöke és ajeryzőkönyvvezető ir alá,

5') Az ElnÖkség kÖteles. végzett munkájáról írásban aKözgyőlésen beszámolni, a tagai általhozzá intézettkérdésekre válaszolni.

vII. A FELÜGYE tőslzorTsÁG
1') Ha az egyesÜleti tagok száma a százfrt meghala dja, vagy éves bevétele eléri az öfuenmillió forintot, illetveamennyiben a tagok több mint fele nem termésietes személy, a razgyíitz. tái"r., Felügyelőbizottságotválasztani, Az Egyesület Felügyelő szerve a Felügyelő bizottság, amely a ]Közgyűlés által 5 évre választottelnÖkből és2tagből.áll. A Kö;Ó/íílésnek tartoztiFéŰ'7ffi*r, általa visszahívható.A FelÜgYetőbizottság !?q" Ű'a nagykoru 

"""rnety 
LtiJt, *1"k 9;91.úát"rességét a tevékenységeelláásához szÜkséges k<iiben nem ko-rlátoxák. Nem terrei a Felügyelőbi zottságtagia, akivel szemben avezető tisáségviselőkre vonatkoző kizárő ok áll fenn, tovább á, ű,"gv 

"tir;-t 
a hozzátartozőja a jogiszemély vezető tisáségviselője. A Felügyelőbi zottságtéstiitekent működik.

2') A FelÜgYelőbizottság feladata az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. Ennek során a

visszahívható. Elnökből es tovabbi + tagbol ráll_

t7KiegészÜIta"",ésvisszahívhatÓ"szÖvegrésszela2017.május15_iközgyulés 
K,24./2017.05.15.határozataszeint
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vezető tisztségviselőktől jelentést, az E
kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe éiirataiba betekinthet, azokátmJgvÜsgálhatja.

3,) A FelÜgYelőbizottsr{g ElnÖke és tagja az Egyesület vezető testiileteinek (Közgyrílés, elnökségi ülés) ülésén
tanácskozási joggal részt vehet.

4,) A FelÜgYelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult testiiletet tájékoztafui és annak összehívását
kezdeménye zni, ha aruől szereztudomást, hogy:
a) a szervezet műkÖdése során olyanjogszáúálysértés vaw a szervezetérdekeit egyébként súlyosan sértőeseménY (mulasztrás) tÖrtént, amelynek megszüntetése vagy következményeáek etbfuítása, illetve

enYhítése az intézkedésre jogosult testi,ileti s"""u döntését tesi'szükségessé;
b) avezető tisztségviselő felelősségét megalapo ző tény merül fel.

5,) Az intézkedésre jogosult testtiletet a Felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított 30naPon belÜl - Össze kell hívni. E határidő eredmériytelen eltelte esetén a testiilet összehívásiára aFelügyelőbi zottság is j ogosult.

6,) Ha az aÍrajogosult testtileti szefit a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseketnem teszi meg, 1.FelÜgYelőbizottság köteles haladéktalanu] értesíteni a törvényességi}elügyeletet ellátószeryet (ügyészség)

7.) A Felügyelőbizottság működése:
a) A FelÜgYelőbizottság (FB) köteles az Elnökség éves gazdasági beszrámolóit, valamint az Egyesület

tevékenYségét évente legalább egy alkalommal megvizsgálni, az eredményről az Elnökséget
tájékoztatni és a KÖzgJnilésnek beszámolni. Egyébkéú a Felügyelőbizottság, mint Testiilet, éves
munkatervben rÖgzítheti a tárgyév során általa tóiotytatanaó áltaáos vagy ceTinlnyos vizsgálatainak
tervét. A munkatervben előirányzott célvizsgálatok lefolyt atását aFB Elnöió ,r"*"ii 

^"g,b) AmennYiben az EgYesÜlet, az Elnökség vagy vezetőtisáségviselők tevékenységével összefiiggésben aFelÜgYelőbizoítságltoz bejelentés érkeiik, JTestület dönt flálános vagy céliizsgálatlefolfiatásráról.c) A FB vizsgálaíénőljegYzőkönyv készül, amelyben avizsgálateredmjnyét, a javasolt intézkedéseket isfel kell tÜntetni. A jegyzőkönw az Egyestilet ElnökéneÉ bemutatandÓ. ar-Etnot a jegyzőkönyvben
foglaltakra észrevételt tehet, amelyet-iagy zéradélr,ként kell a jegyzőkörryvre vezetni, vagy ahhozmellékelni.

d) A FelÜgYelőbizottság avizsgálatol<hoz azEgyesület költségére külső szakértőket is igénybe vehet.e) A FelÜgYelőbi_zottság évente legalább két aúalommal, egyébként szükség szerint tait űtest, amel}ét aBizottság ElnÖke_hív összeo a napirendet is tartalmará Áégni"d kozlésév'el, írásban vagy elektronikus
Úton, A Testiilet határozatképes, ha azon valamennyi tag áegjelent. A FB; mint Testiil ethatározatait
nYÍlt szavazással, egYszeni szótöbbséggel hozza. A FB ÚlésrBi jegrzőkőnyv készül, amelyet u, .trrot
és jegYzőkÖnYvvezető ir alá. A jegtzőkönyvbe belefoglalandók a Testiilet általhozott döntések.

8,) A FelÜgYelőbizottság működésének részletes szabályait(ügyrendjét) maga átlapítja meg.

vm. Az EGYESÜLET ELNÖKE
1.) Az elnök feladatai:

a) önállóan ellátjaaz Egyesület általrános vezetését,képviseletét;
b] felelős az Egyesület törvényes és Alapszab ályszerű'működéséért;
c) beszámol az Egyesület tevékenysé geiat akö;gyűlés előtt.
d) kapcsolatot tlt az ElnÖkség iagjaivat. Gond=Óskodik arról, hogy intézkedéseik a Közgyűlés és azElnÖkség határozataival összhangban legyenek. Kapcsolat ot árt fenn azEgyesület, valarriínt potiiit ui,társadalmi és gazdálkodó szewezetek között.
e) saját felhatalmazásánakkeretei között az Egyesület nevében szerződéseket, megállapodásokat köthet.f) vezeti a testÜleti Üléseket (Közgyűlés, nhókseg;, a Közryűlés elé terjesái az Elnöks ég javaslatai|

beszámolóját.

9) önállóan gyakorolja az utalványozási jogkört.
h) munkáltatói jogokat gyakorol az Egyestilet alkalmazottai tekintetében.i) folyamatosan firyelemmel kíséri áz Egyesület működőképességének, fizetőképességének alakulását,
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saját hatáskörében a megtartásuk érdekében szükséges intézkedéseket megteszi, kezdeményezi az
Elnökség vagy a Közgyűlés összehívását;

j) gondoskodik arról, hogy az Egyesület gazdasági beszámolója és a szükséges mellékletek az előirt
hatráridőben a törvény szerint bírósági letétbe helyeztessenek és az egyesület honlapjára felkerüljenek.

k) az Egyesület számára előnyök szerzése vagy károk elháritása érdekében, amennyiben az Elnökség
összehívásához nincs elegendő idő, az Elnökség tagjainak rövid úton történő megkérdezése után, a
többségi véleménynek megfelelően megteheti az Elnökség hatáskörébe tartoző intézkedéseket,
meghozhat döntéseket, amelyek jóvábagyásátől a soron következő Elnökségi ülésen kell haüározni;

l) eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgnílés, vagy az Egyesület más szerve, illetőleg
tisáségviselőj e hatáskörébe.

2.) AzEgyesület elnöke jogosultságai egyes elemeit írásban tartósan, vagy esetileg, az Elnökség egyetértésével
más elnökségi tagra áttruhénhatja.

IX. AZ ELNÖKSEG TOVÁBBI TAGJAI
Az Elnökség határozaíai alapján az egyesületi tevékenységi körök, szakterületek vezetését látják el.
Meghatározott feladatok végzésére munkacsoportokat szerveznek. Az érintettek kívánságára életkor vagy egyéb
szempontok alapján klubokat hoznak létre. Ellátnak minden olyan feladatot, amelyeket az Elnökség
hatáskörükbe utal.

X. AZEGYESt]LET ÜGYlNrrzrsn (IRODÁJA)

1.) Megfelelő pénntgyi. személyi és targyi feltételek birtokában az Egyesület irodát működtethet a rendszeresen
visszatérő és mindennapi feladatoknak számon kérhető mennyiségben és minőségben való ellátása
érdekében, az Egyesület Elnökének alárendelten. Az irodában önkéntesek, teljes vagy részmunkaidős
alkalmazottak,tiszteletdijasokisalkalmazhatők.

2.) Azirodavezető
Azirodavezető az egyesület kinevezett alkalmazottjavagy megbízottla. E feladatkört az Egyesület Elnöke is
betöltheti. Feladatát egyedül vagy az 1.) pontban írt munkatrársak közreműködésével, saját felelőssége
mellett látja el.
Feladatai:
a) Közglnilés, az Elnökség üléseinek előkészítése, határozataik, az egyesületi tisáségviselők

intézkedéseinek végrehajtásához szükséges személyi és árgyi, ügyviteli, ügykezelési feltételek
biztosítása;

b) azEgyesület nyilvántartásainak, iratainak kezelése, az egyesület honlapjrának karbantarüása;
c) kapcsolattartás az egyesület tagjaival, ügyek intézése, azigyintézés megszervezése;
d) részvétel pály ánatok és beszámolók előkészítésében,
e) eljár azokban a feladatkörökben, amelyekre az Elnökség yagy azEgyesület Elnöke felhatalmazza.

3.) A nyilvánosság követelményének telj esítése:
a) Az irodavezető gondoskodik arról, hogy az Egyesület működési rendjére vonatkozó iratok, a testiileti

ülések jegyzőkönyvei, a HatiározatokTára, az Egyesület munkaterve, költségvetése, beszámolói, éves
gazdasági beszrámolója és mellékletei bármely érdeklődő szátmára az űgyfétfogadási napokon, az
Egyesület irodájában, vagy előzeíesen egyeáetett időpontban és helyen megtekinthetők legyenek,
kivéve a zárt üléseken keletkezett jegyzőkönyvi részleteket. Gondoskodik a jogszabályban írtakszerint
egyesületi dokumentumok honlapra helyezéséről és ott tartásaról.

b) Az Egyesület éves beszámolóját és mellékleteit bárki megtekintheti, és anól másolatot készíttethet
saját k<iltségén.

c) Az irodavezető feladata az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módjára, rendjére, feltételeire,
idejére vonatkozó információkat, vagy az Egyesület honlapján, v&gy más, az érintettek szélínára
elérhetőséget b iaosító módon (hirdetmény, saj tó, rendezvény) nyilvánossá gr a hozri.

4.) Könyvelő:
a) Az Egyesület Könyvelője alkalmazottként vagy tiszteletdíjasként, vállalkozóként, önkéntesként az

Egyesület Elnöksége által adott megbízás alapján látla el feladatát, Tanácskozási joggal részt vesz a

I
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Közgnílés,azElnökségülésein.Véleményénekmeghallgatása
aZ Egyesület gazdálkodását számottevően érinti. E feladatot csak pénziigyi (számviteli)
szakképzettséggel igazoltanrendelkező, a könyvelök nyilvántartásában szereplő-szeméfu láthatja el.

b) A KÖnYvelő feladata az Egyesület vagyonának gondos, takarékos, hatékony kezelésének bihosítása,
gYaraPitása, megóvása. Ellátja a szokásos könyvelői tevékenységet. Előkészíti az Egyesület
költségvetését és gazdasági beszámolőját, részt vesz az egyesület gazdasági ügyeinek viteIében, a
Pénzngyi jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályok betarhásával. Részt vesz
P álY ánatok é s beszrámo lók e lőké szíté séb en, E l l enőrzi az ltalv ány ozásokat.

5.) Jegyzőkönyvek, határozatok:
a) Az Egyesület testiileteinek üléseiről jegyzőkönyv készítendő. A jegyzőkönyvnek tartalmaniakel| az

Ülésen tÖrténtekre utalást, az elhangzottak lényegét a megnyilatkoző személy megjelölésével, valamint
külön sorszámmal ellátva a testiilet Határozaáit.
Az egYes Határozatok mellett feltüntetendő a javaslatot ámogatók, és ellenzők szátma,lehetőség
szerint személye. A jegyzőkönyvet az ülést vezető személy,,.és a jegyzőkönywezető iqa alá. A
Közgyűlésről készült jegyzőkönyvet két jelenlévö tag hitelesíti. Őket a Közgyűlésbizzameg.

b) Az EgYesület testiileteinek ülésén hozott Hatátozatokat a jegyzőkonyvbői kiemelten a Határozatok
Tátrában testületenként elkülönítve, külön is nyilván kell tartani (K: Közgrilés, B :Elnökség, FB :
FelÜryelőbizottság). A Határozatokat évente kezdődő, folyamatosan veáetett sorszámmal, iö.ue a
hatÍrozathozatal évének, hónapjának és napjrának meg|elölésével kell nyilvántartani.
AHatározatok Tárából ki kell hínnie aHatározattaítatmanak, személyi és időbeli hatályának, illetve a
döntést támogatók, ellenzők és a szavazástól tartózkodók számának.

c) Azokat a Határozatokat, amelyek rendelkezéseket tartalmarutak egyes személyekre, v&Ey
szervezetekre, az érintettek szánára írásban, az átvétel módját, idejét igazoló módon, á rendelkezés
meghozatalától számított legkésőbb 8 napon belül az érintettek tudomásra kell hozni azqlnök áltat.

d) Azokat a Határozatokat, amelyek az érintett emberek, vagy közösségek nagyobb számára
rendelkezéseket, ismereteket, tájékoztatasokat tarálmaznak, az Egyesület honlapj én, vaglt más
alkalmas módon, p|. az Egyesület hivatalos helyiségeiben történő kifiiggesztéssei, szóróúpokon,
rendezvényeken nyilvánosságra kell hozni.

XI. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
1.) Az EgYesÜlet gazdasági - vállalkozási tevékenységet csak Alapszabályában meghatározottcéljainak elérése

érdekében, e célok megvalósulását nem veszélyezteMe folytathat. Eredményéinem oszthatjá fe| azt csak
AlaPszabályában Írt tevékenysége fejlesáésére, megvalósíására fordíthatja. Az egyesület vafoon át céljának
megfelelően használhatja, vagyonát nem osáhatja fel tagjai között, éi a tagok részére n}ereségei nem
juttathat.

2.) Az Egyesület vezető tisztségviselőit, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozőjátt - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatások, illetve az
egYesÜlet által a taql{r{ a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létósítő okiratnak megfelelő juttatás
kivételével - cél szerintijuttatásban nem részesítheti.

3.) AzEgyesület anyagi alapjai
Az Egyesület bevételei lehetnek:

a) Az Egyesület tagsági díjakból származő bevételei, pártoló tagokhozzájtírulásai.
b) A személyi jövedelemadó egy százalékáról rendeikezés alapján az időhatóság áltat átutalt összeg, a

törvényi feltételek teljesítése esetén.
c) Vállalkozások, gazdálkodó szervezetek és magránszemélyek által nyujtott támogatások, - közérdektí

adománYokat csak megfelelő írásbeli felhatalmazással ellátott személy végezhet ai Egyesület számára,
az adoménygyűjtés nem járhat az adományoző zak|atásával, személyiségi jogokat, eáberi méltóságot
nem sérthet.

d) Az EgYesület által, az alapcélok elérése érdekében szewezett kiállítások, rendezvények, akciók,
kiadványok, Alapszabálynak megfelelő tevékenysége során keletkezett bevételei.

e) A tagoknak és más érintett személyeknek nyujtott alapcélok szerinti szolgáltatásokból, és az egyesület
eszközeinek alapcélok szerinti hasznosításábóI származó bevételek.
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f) Pályénati fonásokból szátmaző működési, vagy meghatározott célra juttatott támogatások.
g) Önkormányzatok és más szervezetek által, a működés biztosítására, v&Ey meghatározott célra nyujtott

támogatások,
h) AzEgyesület általvégzettvállalkozásitevékenységbevételei. '

4.) Az Egyesület kiadásait a jogszabályban előírt beszámolási kötelezettség rendje szerint kell nyilvrántartani.
Külön az alapcél szerinti tevékenységre és a gazdasági-vállalkozási tevékenységre, valamint a működésre
fordított kiadásokat.

5.) Az Egyesület gazdálkodása:
a) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíjfizetésen tul - az Egyesület

tartozásaiért nem tartoznak anyagi felelősséggel.
b) Az Egyesület gazdálkodási és pénzügyi tevékenységéről a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek

megfelelő, a kettős könywitel szabályai szerint kialakított könyveket, számviteli és analitikus
nyilvántartásokat vezet, továbbá naptári évente, gazdasági- pénzugyi beszámolót, eredmény-
kimutatást, mellékletet készít, mindezeket a jogszabályban írtak szerint letétbe helyezi (május 31. -
OBH), honlapján nyilvránosságra hozza és az e|őirt ideig (2 év) ott tartsa.

c) Az Egyesület működésének biztosíüása érdekében alkalmazottakat foglalkoztathat, szakértő|
vál lalkozót bizhat me g.

d) Az Egyesület a hatályos számviteli törvény, a civil szervezetek gazdasági tevékenységéről szóló
jogszabályok, az egyesülési jogról szóló törvény, illetve egyéb, a gazdálkodő szewezetekre vonatkozó
hatályos jogszabályok szerint folytatja gazdálkodő tevékenységét.

e) Az Egyesület pénzügyi bevételeinek nyilvántartása érdekében bankszrámlaszámot nyit, illetve tart fenn.
f) Az Egyesület bankszrámlája, illetve pénztára felett a rendelkezési jogot, a törvényes képviseletet ellátó

Elnök, és egy elnökségi tag18_ az Egyesület hatályos Gazdasági és Pénzügyi Szabályzatában foglalt
részletezés szerint együttesenlg gyakorolja.

g) A bankszámla feletti rendelkezés jogával felruhéaott két elnökségi tagot a Kőzgyllés válasája meg
ny ílt szav azással ötéves időtartamr a.20

h) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem follat erre tekintettel Befektetési Szabályzatot nem
alkot.

XII. AZ EGYESÜLET ELLENŐnznsn G,ELÜGYELETE)
I.) AzEgyesület általános felügyeletét a nyilvántartó Bíróság (Törvényszék) látja el.

2.) Az Egyesület tekintetében az adőellenőrzést az Egyesület székhelye szerint illetékes állami adóhatóság, a
működés feletti törvényességi ellenőrzést pedig a reáitányadő szabályok szerint azigyészség látja el.

3,) Az Egyesületet a székhelye szerint illetékes megyei Törvényszék külön kérelemre veszi köáasznúsági
nyilvántartásba.

4.)Ha az Egyesület neve, székhelye, illetve törvényes képviselője megváltozik,yL5! Alapszabálya módosul, ezt
a tén5rt az illetékes bíróság számára a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint be kell jelenteni. A
bejelentés az Egyesület Elnökének feladata.

5.) Ha az Egyesület működő-, és fizetőképességének feltételei megszűnnek, az Egyesület Elnöke köteles ezt a
tényt 60 napon belül a Bíróságnak bejelenteni.

6.) Az Egyesület taga, vezető tisztségviselöje, és a Felügyelőbizottság tagja kérheti a bíróságtól az Egyesület
szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő
okiratba ütközik.

7.)Ha a törvényes működés helyreállítása érdekében tett intézkedések nem vezetnek eredményre, anyilvántartő

'8Módosítottaa20l7.május l5-iközgyűlés K.25./2017.05.15. számú hatérozata
19 Kiegészítette a20|7. május l5-i közgyűlés az ,,egyiittesen" szóval aK.25.12017.05.15. számú határo zatával

'o A 2017, május l 5-i közglílés a K. 1 4./2017.05. l 5. számű határozatával
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bíróság megszünteti az egyesiiGtet

XIII. AZ E GYESÜLET MEGSZÚNESE, ILLETVE MEGSZÜINTETESE
l.) AzEgyesület jogutódlással vagy jogutód nélkül szűnhet meg.

2,) lz EgYesÜlet jogutódlással szÍÍnik meg, !a, más egyesülettel egyesülését (beolvadását), vagy szétvátásátaKözglólés valamennyi szavazati jo,gú tag háromne§,e des szavazattöbbségével kimondja.
EgyesüIet csak egyesülettel eryesülhet és csat egyJstiletekre válhat szét.

3,) AzEgYesÜlet megszűnésekor a hitelezők igényeinek kielégítésére különös figyelemmel kell lenni.
4,) AzEgyesületjogutód nélkül szűnik meg, ha:

a) a közgnilés háromnegyedes többseggel kimondja megszűnését;b) az egYesÜlet megvalósította céIlát rigy ur.gy.Űl"t .Z5,eo* mlgvalósítrása lehetetlenn é váIt,és új céltnem határoáak meg; vagy
c) az egYesÜlet tagiainak számahat hónapon kereszttil nem éri el atízfőt;d) a BÍÓság (TÖrvénYszék) elrendeli fetsiremolas átvagy megáltapitjamegszűnését.

5,) Az egYesÜlet jogutód nélkÜli megsztÍnése esetén ahitelezőkköveteléseinek kiegyenlítése után fennmaradóvagYonról aKÖzgYŰlés dÖnthet, ennek hiányábana nyilvrántartó bíróság altal kijil<itt -, az eryesület céljávalmegegYező vagY hasonló cél megvalósítására létrejött szervezetnek keliatadni. 
-

A jogutód nélkül megszűnt civil szervezet fennmaradt pénzbeli uug!;nu, a létesítő okirat eltérőrendelkezése, a KÖzglnilés rendelkezése hiányában a Bíróság döntése szerint a civil szervezetektámogatására való felhaszrálás céljából a iogszábalyuan meghaáozott szeryezetet illeti meg. A vagyonfelhasználására vonatkoző adatokataiogszaUá'iyb* 
"lOi.t 

módin nyilvánosságru 11grr ho,,ú.
6,) Az egYesÜlet jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha azegyesület nem fizetésképtelen, és e törvényeltérő rendelkezést nem tartalm az - végelszámolás lefolytatrásánJi uun helye. Ha azegyesület Közgyűlésehatároz az egYesÜlet jogutód nélküli megszűnéséről vágy határozatban megállapítja, hogy az egyesületmegszűnt, egYÚttal_határoz a végelszárnolás kezdeméíyezésérőt megálhííqia a végelszámolás kezd,őidőpontját és megválasztja a végelslámolőt.

7,) Az egYesÜlet jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisáségviselőkkel szemben e minőségükben azegYesÜletnek okozott károk miatti kártérítési.ieényt - a jogerős oiiosagi törléstől számítottegy éven belül _
az egYesÜlet tÖrlésének időPontjában tagsági jogviszon/Uai állő tag rígy *érvényesítheti, akinek a tészétea megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át keiett adni, vigy Ű rcttuoinu uugyon, át kellett volnaadni.

8,) Az egYesÜlet megszűnését megelőző két_ évben íisáségben lévő vezető tisztségviselők az egyesületmegszűnésétől számított két évig egyetemlegesen köteles;k helytállni - "g}"rtil.t 
hitelezőivel szembenmindazon tartozásokért, amelyeket az egyesülét vagyona nem fedezett.

9,) Az egYesÜlet jogut9d,nélkÜli megszűnése esetén végelszámolási eljárásnak, kényszer végelsámolásieljárásnak, felszrámolási illetve egyszerűsitett törlési eljáasnak lehet hjye azoit.eviclxxv. törvény II.fejezetében és az ott hivatkozott j ogszabályokban foglaitak szerint.
l0,)Az EgYesÜlet kÖtelezettségeiért saját vagyonával köteles helytállni, tagtrai azEgyesület tartozásaiért nemfelelnek a tagdíj megfizetésén tul.

xrv. ZÁRÓ ns vncyns RENDELKEZESEK
1,) A műkÖdés során szÜkségessé váló részletes szabályokatazElnökség illetve aKözgyűlés szükség szerintalkotja meg.

2,) Az ElnÖkség minden részletre kiterjedő Szervezetiés Működés i Szabályzatot is alkothat.
3.) Az Egyesület, hivatalos megielenése során bélyeg zőt alkalmaz.
4,) Az EgYesÜlet hivatalos megjelenése sorián alkalm azott arculatávat, logőjával, nyomdai, vagy vizuálismegielenésével kaPcsolatos döntés előkészítése az Elnökség feladata,jővaTriúii^a Közgnilés hatáskörébe
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tartozik.

5.) A jelen AlaPszabályban nem szabályozott kérdésekben, ),az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról" szőlő 2011.- é;i CLXXV. törvén}, 

-illetve 
a

hatálYos Polgári Törvénykönyv (2013, évi V. törvény harmadik könyve) megfelelő rendelkezésóii, tovabbá
a civil szervezetekre vonatkozó egyéb rendelkezéseket kell alkalmazni. -

zÁnq,DÉr
Az AlaPszabály ezen szövegét a Egyesület Közgyűlése 2018. év május hő 14. napjrán hozott K.I7l2018§5.14.
számű határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadta.

d-L-*o.\e -S
az Egyesület e

MirÍ. az egYesÜlet elnöke igazolom, hogy a fenti Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a
léte sítő okirat mó do s ítás ok alapj án hatályo s tartalmának

Dunaújvráros, 20 1 8. május 14.

e^§
lnöke

Mozgáskorlátozottak
Együtt Egymásé11 Egyesülete

2400 Durraújváros. Apáczai Cs. J. u. 1i
Adószárn: 1 8488591 -1-07

BankszámIaszám:
OTP: 1,í 736037-20556833

Előtti.ink, mint tanúk előtt:

Név: I'4),,\a, , 7-, L: , i)ct *ln

Lakcím: 
-btul..L-,41a9l.u_ ] Ár..t- b |h .., lb ] u r

Narás:. | Í

-h3,, {,12. 7* ,u, br,L.r-Ln

13-{sz "z -

.JArL"cj'.,§§ e*--§
az Egyesület elnöke

Név:

Lakcím:
2.1na) Ounq L7,vá ró3í jz]n.r;r< ll,| . u -

Aláírás: \>#\

15/15 oldal


