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Fiatalok Képzését Szervező, Polgári Nevelését Támogató Egyesület Alapszabálya
5./2014. (II.28.) FIKSZ PONT Egyesületi határozattal elfogadva

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény ( Ectv. ) alapján az egyesület tagjai
elhatározták, hogy a Közgyűlés a 2014. február 28. napján hozott határozatai alapján az
alapszabályt módosítják és egységes szerkezetbe foglalják az alábbiak szerint:
1. Általános rendelkezések
1.1. Az egyesület
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

Neve: Fiatalok Képzését Szervező, Polgári Nevelését Támogató Egyesület.
Az Egyesület rövidített neve: FIKSZ PONT Egyesület
Székhelye: 4242 Hajdúhadház, Kazinczy u. 8.
Működési területe: Hajdúhadház
Bélyegzője: körbélyegző, felirata:
FIKSZ PONT Egyesület
4242 Hajdúhadház, Kazinczy u. 8.
1.2. Cégszerű aláírás: bélyegző és elnök aláírása önállóan
1.3. Törvényességi felügyeletet gyakorló szerv:
Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség
1.4. Az Egyesület önálló jogi személy, amelyet az elnök képvisel
1.5. Az Egyesület a gyermek és ifjúságvédelmet szolgáló prevenció, munkaerő-piaci
szempontból a munkanélküliség veszélyének kitett fiatalok munkaerő-piaci és szociális
kirekesztődésének megelőzése, a leghátrányosabb rétegek munkába illeszkedésének
érdekében iskolán kívüli képzés, tanácsadás, foglalkoztatás jellegű közhasznú tevékenységet
folytat, lehetővé teszi, hogy a közhasznú szolgáltatásaiba más is bekapcsolódjon, illetve az
igénybe vehesse.
2. Az egyesület működésének elvi alapjai, célja és feladatai
2.1. Az Egyesület működésének elvi alapjai:
 Az Egyesület olyan társadalmi (civil) szervezet, amely a képzés, tanácsadás,
foglalkoztatás elvi alapjain, önkéntesen szerveződik, és ennek szellemében működik,
 magát a demokratikusan civil társadalom alkotórészének tekinti,
 ,közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 politikailag és ideológiailag semleges,
 Országgyűlési, helyi önkormányzati, illetőleg helyi kisebbségi önkormányzati képviselő
jelölteket nem támogat és nem állít,
 nem nyereségelvű szervezet, minden bevételét az egyesület céljára fordítja, a rászorultak
érdekeit képviseli, és szolgálja,
 az Egyesület szolgáltatásait bárki igénybe veheti,
 az Egyesület rendezvényeiről a tagok közvetlenül, másokat sajtón keresztül értesíti,
 Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők és az
egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú
szolgáltatásaiból.
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2.2. Az Egyesület célja:
 fiatalok munkaerő-piaci kirekesztősédének megelőzése,
 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése és megvalósítása,
 a munkanélkülivé válás következményeként kialakult kedvezőtlen mentális,
egzisztenciális problémák csökkentése, megszüntetése,
 gyermek- és ifjúságvédelem,
 szociális szolgáltatások szervezése, nyújtása,
 roma családok társadalmi integrációjának segítése,
 előítéletek csökkentése,
 interetnikus kapcsolatok szélesítése.
2.3 . Az egyesület céljai megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket
végzi:
1. Szociális tevékenység: 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről 1.- 6. §. , a
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13§. (1)
bekezdés 8 . pont, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról 56. §. ( 1) (2), 57.§ (1) e)pontjai alapján látja el.
 Az egyesület szakemberei segítségével az egyének és a családok részére
nyújt szociális, tanácsadási, jóléti, közvetítői és hasonló szolgáltatásokat.
 Tanácsadási tevékenység gyermekek és fiatalkorúak részére.
 A rászoruló személyek, családok részére segítő beszélgetéseket biztosít,
információt nyújt a különböző szociális, társadalombiztosítási,
családtámogatási, egészségügyi és gyermekvédelmi ellátásokról, továbbá
ügyintézésükkel kapcsolatban, ügyintézésbeli segítséget biztosít,
adományokat gyűjt és juttat el a rászorulók részére, valamint
csoportfoglalkozásokat tart, közösségfejlesztő tevékenység keretében.
2. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatásának
elősegítése és rehabilitációs foglakoztatás: Alaptörvény 12. §. (2) bekezdése,
1991. IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
1. §, 8.§, 13/A. § ( 1).bekezdése alapján látja el.
 A szervezet munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújt munkanélkülieknek,
hátrányos helyzetű embereknek,
 Munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása,
 Munkatanácsadás,
 Pályatanácsadás (pályaválasztási és/vagy pályamódosítási tanácsadás),
álláskeresési tanácsadás,
 Álláskeresők klubjának működtetése, támogatása,
 Rehabilitációs tanácsadás,
 Pszichológiai tanácsadás,
 Regisztrált álláskeresők számára álláskeresési technikák oktatása,
 Munkaerő – piaci mentori szolgáltatás,
 Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás,
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 Üzleti vállalkozások számára szolgáltatások, tanácsadások szervezése,
 Humánerőforrás-gazdálkodás és –menedzsmenti feladatok ellátása megbízások
alapján.
3. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet :2011. évi
CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13.§. (1) 8.
pontja alapján látja el.
 Családi-kapcsolati nehézségek során segítő beszélgetések, mediáció
biztosítása, információ, ügyintézésbeli segítség nyújtása, tájékoztatás az
ügyekben érintett intézmények és szervezetek elérhetőségeivel
kapcsolatban, szabadidős programok, nyári táborok szervezése a
rászoruló gyermekek részére.
 Prevenciós programok szervezése.
 Nemzetközi programok lebonyolítása, ahol a fiatalok érdekképviseltét és
készségfejlesztését látja el a szervezet.
4. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
valamint az emberi és az állampolgári jogok védelme: 2003. évi CXXV. törvény 4.
§ alapján látja el
 A hátrányos helyzetűeknek nyújtott speciális, az igényeknek megfelelő
munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása,
 Mentor, vagy speciális célcsoportnak szervezett tréningek,
 Megváltozott munkaképességűek, tartósan munkanélküliek,
fogvatartottak számára programok szervezése, pártfogó felügyelet alatt
álló fiataloknak tanácsadás, információnyújtás,
 Érdekképviselet, érdekérvényesítés.
5. Kulturális, közművelődési tevékenység: 1997.évi CXL. tv. a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 76.§. (1)
(2) a- h pontjai alapján látja el.
 Az egyesület tájékoztató előadásokat, szabadidős tevékenységeket szervez.
 Kapcsolatot tart a kulturális intézményekkel, hagyományőrző
csoportokkal, szervezetekkel.
 Az érdeklődő és rászoruló személyek részére képességfejlesztő
foglalkozásokat
tart,
ismeretterjesztő
előadásokat,
szabadidős
programokat, játszóházakat szervez közösségfejlesztés céljából.
 Civil szervezetek szervezetfejlesztését és helyi közösségek létrehozását
támogatja.
 Nemzetközi kulturális és közművelődési programok szervezése,
lebonyolítása.
6. Kutatási tevékenység: 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatásfejlesztésről és a
technológiai innovációról szóló törvény 5.§. (3) bekezdése alapján látja el.
 Kutatás és kísérleti fejlesztés a társadalomtudományok területein,
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 Mintaprojektek kidolgozása ,
 Kutatás és kísérleti fejlesztés a humán tudományok területein,
 Gyakorlati útmutatók és kutatási eredmények nyilvánosságra hozatala.
7. Felnőttképzés, nevelés és oktatás, képesség-, kompetenciafejlesztés,
ismeretterjesztés (1997.évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről 76.§. (1) (2) a.) és e.) pontja alapján
látja el)
 Állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés
biztosítása,
 Támogatott egyéb szakmai képzés szervezése,
 Felsőfokú szociális képzésben résztvevők számára szakmai gyakorlati hely
biztosítása, hallgatók fogadása,
 Öntevékeny, önképző körök szervezése az egyesület célcsoportjába tartozó
lakosságnak,
 Felnőttképzési tevékenység munkaerőpiaci szolgáltatásokkal összefüggésben,
 Rendhagyó osztályfőnöki órák a munkaerő-piaci ismeretekről,
 Minőségbiztosítási rendszer kialakítása,
 Szervezetfejlesztés,
 Közösségfejlesztés,
 Célcsoportunknak
érdekképviselet
biztosítása,
támogatás
az
érdekérvényesítésben.
2. 4. .Az Egyesület céljai elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket is
folytatja:
 munkaerő-piaci szempontból a munkanélküliség veszélyének kitett fiatalok munkaerőpiaci és szociális kirekesztődésének megelőzése,
 a gyermek- és ifjúságvédelmet szolgáló prevenciós programok szervezése, működtetése,
 a szociokulturális körülményei miatt hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
egyenlőségének elősegítése,
 a munkaerő-piac hagyományos eszközeivel már nem segíthető rétegek, csoportok,
egyének képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, rétegprogramok szervezésével,
működtetésével,
 a leghátrányosabb rétegek (tartós munkanélküliek, pályakezdők, csökkent
munkaképességűek, romák, stb.) munkába illesztésének elősegítése,
 a munkaképesség-csökkenéssel élő, vagy más speciális hátránnyal, fogyatékossággal
küzdő személyek reintegrálása a munka világába,
 személyes gondoskodást nyújtó, újszerű szociális ellátások szervezése, megvalósítása
 családsegítés,
 egyéb nehéz helyzetben lévő családokat segítő szolgáltatások szervezése, működtetése,
 alapvető szocializációt elősegítő életvitel program működtetése,
 célok, feladatok megvalósításában együttműködés a település és térség állami,
önkormányzati, társadalmi (civil) szervezeteivel, gazdasági egységeivel, külföldi
partnerekkel.
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2.5. Az Egyesület tevékenységét:
 képzések, szabadidős programok, tanfolyamok szervezésével, pályaválasztási,
pályakorrekciós, foglalkoztatási, szociális tanácsadás, személyes szolgáltatások nyújtása
és más módon fejti ki.

3. Az Egyesület tagsága:
Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, akik az Egyesület
célkitűzéseit elfogadják és vállalják, hogy az egyesületi célok megvalósításában tevékenyen
részt vesznek.
3.1. Az egyesületi tagság formája:
a.) rendes tagság,
a.) Az Egyesület rendes tagja lehet az a jogi személy és magánszemély, aki a belépési
szándéknyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó
kötelezettségek teljesítését vállalja.
Az Egyesület tagjává fogadást a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat
benyújtásával – kérelmezheti. A nyilatkozathoz – amennyiben jogi személy kéri felvételét –
mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az
Egyesület tagságában.
A belépéshez a belépési szándéknyilatkozatot az Egyesület titkárának kell benyújtani, aki a
nyilatkozatot az Elnökség elé terjeszti.
Nyilvántartásba kell venni a tagokat ( tagjegyzék ), melyben szerepel:
tag neve
címe
tagság kezdete.
tagsági viszony megszűnésnek napja és módja
Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján
gyakorolják.
Az Egyesület rendes tagjainak jogai:
a / részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén;
b/ tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen;
c/ bármely társasági tisztségre választhatnak és megválaszthatók;
d/ jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein;
e / igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket;
f / a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak;
betekinthetnek az egyesület irataiba, nyilvántartásaiba,
g/ észrevételeket, javaslatokat, ajánlásokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az
Egyesület, valamint annak szervei működésével kapcsolatban,
h./ a tagok saját aktivitásuk alapján a tevékenységi köröket bővíthetik a céloknak
megfelelően.
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Az Egyesület rendes tagjainak kötelezettségei:
a/ kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit,
illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait;
b/ kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt
feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek
megvalósítását;
c/ kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni.
Az éves tagdíj mértéke a rendes tagok esetében 4.000 forint, melyet egy összegben kell
befizetni folyó év január 31. napjáig az egyesület bankszámlájára, vagy a titkár kezéhez
kell átadni készpénzben.
Tagsági jogviszony létrejötte
Rendes tagok felvételéről az egyesület Elnöksége dönt egyszerű szótöbbséggel, mely döntés
ellen a Közgyűléshez lehet jogorvoslattal fordulni. Az elnökségi határozat hozatalának
napjától számított 15 napon belül lehet fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé.
A tagsági viszony létrejöttének az időpontja:
Rendes tagok estében a tagsági viszonyt megállapító elnökségi ülés napjának az időpontja.
b.) Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az Elnökség felkérése alapján – az a személy aki az
Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja,
segíti. tiszteletbeli tagoknak adományozható címek például: tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli
társelnök.
A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók. A tiszteletbeli tag tisztségre
nem választható, szavazati joga nincs, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a
rendes tagokéval.
Tiszteletbeli tag felvételéről az Elnökség dönt egyszerű szótöbbséggel.
c.) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személy, társadalmi vagy gazdálkodó szervezet,
aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és
folyamatos támogatására. A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja.
Az egyesület pártoló tagja lehet továbbá az a természetes személy, aki társadalmi munkájával
kívánja támogatni az egyesületet.
A pártoló tag részt vehet az Egyesület testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére
nem választható, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.
A pártoló tag tagdíjat nem fizet, az egyesületnek adott támogatás mértékét szabadon állapítja
meg.
A pártoló tag felvételéről az Elnökség dönt egyszerű szótöbbséggel.

7

Fiatalok Képzését Szervező, Polgári Nevelését Támogató Egyesület Alapszabálya
5./2014. (II.28.) FIKSZ PONT Egyesületi határozattal elfogadva

3.2.

A tagsági viszony megszűnik:

a/ a tag kilépésével, amelyet a Közgyűléshez kell írásban bejelenteni tájékoztatatásképpen;
b/ Kizárással az alábbi két ok megléte estén:
 a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatt; vagy
 ha a tag tevékenységével vagy magatartásával az Egyesület céljainak megvalósulását
veszélyezteti;
A fegyelmi eljárási szabályai:
Az egyesület elnöksége felszólítást küld meg írásban a tag nyilvántartott címére, hogy vele
szemben kizárási ok áll fent. A felszólításra a tag személyesen vagy írásos formában
reagálhat a kézhezvételtől számított 5 napon belül. Az ötnapos határidő elmulasztása esetén
igazolásnak nincs helye, a tagsági viszony megszűnik az ötödik napon. Amennyiben a tag
személyesen tesz nyilatkozatot a kizárási okra vonatkozóan az Elnökség biztosítja számára a
személyes meghallgatást és megadja a védekezési lehetőséget. A személyes meghallgatás
során a tag nyilatkozhat, hogy hogyan kívánja a kizáró okot elhárítani (tagdíj befizetése
megjelölt határidőn belül, az egyesületet sértő magatartás és tevékenység megszüntetésével).
Az elnökség a tag által előadottak alapján dönt a tagsági viszony megszűnéséről, vagy
határidőt tűz ki a tagi vállalások teljesítésére (kizáró ok elhárítása). A döntés ellen a
határozathozatal napjától számított 15 napon belül a tag fellebbezéssel élhet a Közgyűlés előtt
c./tag halálával, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével;
d/ egyesület megszűnésével.
Tagsági viszony megszűnése esetén a Közgyűlés a tagot a nyilvántartásból törli.
Tagsági jogviszony megszűnésének esetén tagdíj, adomány, támogatás nem követlehető
vissza.

4.Az Egyesület szervezete és tisztségviselői
TISZTSÉGVISELŐK

4.1. Az Egyesület tisztségviselői:
 az Egyesület demokratikusan épül fel és működik,
 a tisztségviselőket a tagok közvetlenül választják,
 az Egyesületnek (egyben az Egyesület elnökségének) elnöke, alelnöke, titkára van,
 az Egyesület ellenőrző bizottságának elnöke, elnökhelyettese, tagja
4.2.A tisztségviselők megbízatásának megszűnése:
 a mandátum lejártával,
 visszahívással
Az Elnökségnek a tagok egyharmada írásban indítványozhatja a tisztségviselők
visszahívását, ebben az esetben rendkívüli közgyűlést kell összehívni.
 lemondással,
 elhalálozással.
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4.3. Összeférhetetlenségi szabályok
A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet 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.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy,
aki
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide
nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek
be),
b) a közhasznú szervezettel e 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 az egyesület által
tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően
nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben
legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
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.

A tisztségviselőket a Közgyűlés választja meg titkos szavazással. Az elnök, alelnök, titkár
megbízatása a megválasztás napjától öt évre szól. Az ellenőrző bizottság elnöke,
elnökhelyettese, tagja és megbízatása visszavonásig, illetve lemondásig tart.
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KÖZGYŰLÉS
4.4. A közgyűlés:
 az Egyesület legfőbb szerve,
 a közgyűlést a rendes tagok alkotják,
 A Közgyűlésen a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt, természetes
személy tagok csak személyesen.
 A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente kétszer
tart.
 Közgyűlésre a meghívót 15 nappal a közgyűlés időpontja előtt postázni kell, úgy hogy az
tartalmazza a napirendi pontokat és a napirendi pontoknak megfelelő anyagokat. Gyors
döntést igénylő esetben lehetséges a sürgősségi összehívás is, mely történhet telefonon
vagy más alkalmas módon,
 a közgyűlés összehívásáról az Elnök gondoskodik,
 a közgyűlést az elnök vezeti, akadályoztatása esetén az elnököt e feladatában az alelnök
helyettesíti. Mindkettőjük akadályoztatása esetén a korelnök (a közgyűlés legidősebb
tagja) a közgyűlés levezető elnöke,
 a szabályosan összehívott közgyűlés határozatképes mindaddig, amíg a szavazati joggal
rendelkező tagok több mint fele jelen van,
 közgyűlésen tanácskozási joggal rendelkeznek a pártoló tagok és tiszteletbeli tagok, de
szavazati joguk nincs,
 a pártoló tagok és tiszteletbeli tagok jelenléte a határozatképesség szempontjából nem
vehető figyelembe,
 Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál
alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy órán belüli időpontra
ugyanazon napirendi pontokkal új Közgyűlést kell kitűzni, amely a megjelent tagok
számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelen Közgyűlés az eddig
megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét
a meghívóban előre felhívják.
 a közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza
meg,
 a megalakulás, a feloszlás, az egyesülés, illetve az alapszabály elfogadása, módosítása
esetén kétharmados többség szükséges.
 Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok
egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben
titkosan történik. Titkos szavazás elrendelése esetén Szavazatszámláló Bizottságot kell
felállítani.
 A Közgyűlés ülései nyilvánosak,
 A Közgyűlés üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből
megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számaránya /ha lehetséges személye/. A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a
határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület
iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az Egyesület alelnöke látja el.
 A Közgyűlésen a jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik.
 A Közgyűlésről rögzített jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlésen az elnök
által két felkért tag hitelesít.
 A Közgyűlés döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható
módon – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület székhelyén a hirdetőtáblára
kifüggeszti.
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Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén –
az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban - bárki betekinthet, azokról
saját költségére másolatot készíthet.
Az Egyesület székhelyén a hirdetőtáblára kifüggeszti, és nyilvánosságra hozza az
Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok
mértékét és feltételeit.
Az Egyesület a székhelyén a hirdetőtáblára kifüggeszti, és nyilvánosságra hozza a
közhasznú szervezet működésének adatait és egyéb szakmai, pénzügyi beszámolókat.
Az Egyesület alelnöke gondoskodik az államháztartás alrendszereitől kapott támogatások
(annak mértéke, feltételei) nyilvánosságra hozataláról a Hajdúhadházi Lapokban.
A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk.685.§.b/pont), élettársa /a továbbiakban együtt: hozzátartozó/ a
határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az 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, alapszabálynak megfelelő cél szerinti
juttatás.

4.5. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 az alapszabály és az egyesület egyéb szabályzatai jóváhagyása és módosítása,
 az éves költségvetés és az Sztv. szerinti egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása,
legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig,
 az elnökség előző évi munkáról szóló beszámolójának elfogadása,
 az elnökség beszámolójának elfogadása a két ülés közötti időszakról,
 az elnökség beszámolójának elfogadása az előző évi költségvetés végrehajtásáról,
 az elnökség által készített közhasznú beszámoló elfogadása,
 az Egyesület elnökének, alelnökének, titkárának, az Ellenőrző Bizottság tagjainak
megválasztása, illetve beszámoltatása,
 az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság rendkívüli beszámoltatása,
 minden olyan eset, mellyel az Egyesület számára jelentős vagyoni kötelezettségek
keletkeznek,
 az elnökség határozatai elleni fellebbezés elbírálása,
 feloszlás, megszűnés, vagy más szervezettel történő egyesülés kimondása, illetve ebben
az esetben a vagyonnal való rendelkezés,
 elismerő címek, kitüntetések alapítása.
 határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és
kialakítja az Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles
képviselni;
 meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét;
 fegyelmi eljárás szabályai alapján jogosult eljárni tagi kizárás ügyében másodfokon,
 tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat;
 a tisztségviselőket visszahívja és lemondásukat elfogadja;
 határozatot hoz minden olyan kérdésben, melyet jogszabály a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal, vagy amelyet az alapszabály vagy jogszabály nem utal más szervezeti
egység vagy tisztségviselő hatáskörébe.
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4.6. Rendkívüli közgyűlés:
 rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok egyharmada kéri, vagy az elnökség úgy
ítéli meg, a bíróság elrendeli,
 ha a tagok egyharmada kezdeményezi tisztségviselők visszahívását,
 az összehívással kapcsolatos előkészítő teendőket az elnökség látja el, az ülést az elnök
hívja össze,
 a rendkívüli közgyűlés összehívása sürgőséggel is lehetséges,
 egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó előírások a meghatározók.
ELNÖKSÉG
4.7. Az Elnökség feladat és hatásköre:
 az Egyesület működését 3 tagú elnökség irányítja, melyet közvetlenül a közgyűlés
választja meg öt éves időtartamra,


az Elnökség köteles a Sztv. szerinti egyszerűsített beszámolót elkészíteni és
elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszteni.



Az egyesület elnöksége gondoskodik arról, hogy az Ectv. alapján az egyesület
beszámolóját letétbe helyezzék, közzétegyék.



biztosítja az Egyesület működését,




végrehajtja a közgyűlés határozatait,
összeállítja az Egyesület éves munkatervét, költségvetését, melyet előzetes
véleményezésre az ellenőrző bizottságnak átad,
beszámolót készít az előző évi költségvetés végrehajtásáról, melyet előzetes
véleményezésre az ellenőrző bizottságnak átad,
beszámolót készít a két közgyűlés közötti időszak munkájáról, melyet előzetes
véleményezésre az ellenőrző bizottságnak átad,
közhasznú beszámolót készít az előző évi gazdálkodásról, valamint a tárgyévet követő
április 15-ig egyszerűsített beszámolót készít a számviteli törvény szabályai szerint az
előző évi gazdálkodásról, melyet a közgyűlésnek elfogadására legkésőbb május 31.
napjáig előterjeszt,
gondoskodik a közgyűlés összehívásáról, a napirendi pontoknak megfelelő anyagok
eljuttatásáról 15 nappal a közgyűlés időpontja előtt,
előkészíti az üléseit,
napi kapcsolatot tart más társadalmi, állami, önkormányzati, gazdasági szervezetekkel,
valamint előkészíti az azokkal kötendő megállapodásokat, elfogadása esetén gondoskodik
a végrehajtásról,
dönt a tagok, illetve pártoló tagok, tiszteletbeli tagok felvételéről, kizárásáról,
fegyelmi eljárás szabályai alapján jogosult eljárni tagi kizárás ügyében elsőfokon,
dönt az elismerő címek odaítéléséről,
rendkívüli közgyűlés elé terjeszti a tagok egyharmadának visszahívási indítványát a
tisztségviselőkkel kapcsolatban,
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javasolja tiszteletbeli tag megválasztását a közgyűlésnek
Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés
előtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá. Az Elnökség döntéseiről két
közgyűlés között tájékoztatja az Egyesület tagjait.

4.7.1. Az Elnökség tagjai:
 az Elnökség létszáma 3 fő
 az Elnökség tagja csak olyan magyar állampolgár lehet, aki nincs eltiltva a közügyek
gyakorlásától, és nem áll jogerős büntető ítélet hatálya alatt,
 az Elnökség elnöke, az alelnöke, illetve az elnökség tagjai, valamint azok közeli
hozzátartozói nem lehetnek az Ellenőrző Bizottságnak tagjai,
 a tagjai a feladataikat társadalmi munkában látják el,
 az Elnökségi határozathozatalban nem vehet részt az, akinek közeli hozzátartozója a
határozat alapján közvetlenül érintett, valamint az a tag, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a vagy élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól
mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül ilyen előnynek a közhasznú szervezet célszerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján
nyújtott létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatás.
4.7.2. Az Elnökség működése:
 az Elnökség maga állapítja meg az ügyrendjét és munkatervét,
 az Elnökség szükség szerint, de legalább évente négyszer ülésezik,
 az elnökségi ülést az elnök hívja össze, de azt az elnökség legalább egy tagja is
kezdeményezheti,
 az Elnökség határozatképes, ha legalább 2 fő jelen van. Az Elnökség határozatait
egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha 2 tag van jelen, mert ebben az esetben
egyhangú szavazat szükséges a döntéshez. Határozatképtelenség esetén azonos
napirenddel az ülés ismét összehívható akár sürgőséggel is,
 szavazategyenlőség esetén az elnök szavazat dönt,
 az elnökségi ülésekről emlékeztető készül, melyet az elnök és egy választott hitelesítő ír
alá,
 az ülés helyéről, a napirendről, az előterjesztések megküldésével, legalább 7 naptári
nappal előbb értesíteni kell az elnökség tagjait, de gyors döntést igénylő esetben a
sürgősségi összehívás alkalmazható,
 az elnökség határozatait nyilvántartja, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés
tartalma, időpontja, hatálya, a támogatók és ellenzők számaránya,
 az elnökség határozatairól a meghozatalát követő 15 naptári napon belül- igazolható
módon írásban- az érintetteket értesíti, valamint az Egyesület székhelyén a
hirdetőtáblára kifüggeszti.
 az elnökséget, illetőleg magát az egyesületet az elnökség elnök képviseli,
 az Elnökség ülései nyilvánosak.
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ELNÖK

4.8. Az Egyesület elnöke a közgyűlés által közvetlenül választott tisztségviselő:
 irányítja az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását, aláírási és képviseleti jogot önállóan
gyakorol,
 képviseli az Egyesületet az állami, az önkormányzati, a társadalmi és más szervek előtt,
 összehívja és elnököl a közgyűlésen és az elnökségi üléseken,
 közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés,
 tevékenységéért a közgyűlésnek felelős,
 szervezi és végzi az éves tagsági érvényesítéssel kapcsolatos munkát,
 ellátja az adminisztratív és ügyviteli teendőket,
 előkészíti az elnökségi üléseket,
 irányítja az elnökséget az előző évi gazdálkodásról szóló beszámoló elkészítésében,
 utalványozási jog gyakorlása az alelnökkel együttesen,
 munkáltatói jogok gyakorlása az egyesület alkalmazottai felett.
ALELNÖK
4.9. Az Egyesület alelnöke a közgyűlés által közvetlenül választott tisztségviselő:
 az elnök távollétében vagy annak akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel
ellátja az elnöki teendőket,
 összehangolja az Egyesület tevékenységét,
 a szakmai munka irányításában részt vesz.
 az elnök konzultánsaként működik,
 tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról,
 előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok
végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli.
 az Elnökség elé terjeszti a belépési szándéknyilatkozatot tevő rendes tagok nyilatkozatait,
 gondoskodik az elnökség döntéseinek nyilvánosságra hozataláról és közléséről,
 nyilvántartást vezet az elnökség döntéseiről, a szervezet tevékenységéről, legfőbb
programjairól, megnyert pályázatokról, gondoskodik az államháztartás alrendszereitől
kapott támogatások (mértéke, feltételei) nyilvánosságra hozataláról sajtó útján.
 gyakorolja a munkáltató jogokat az egyesület elnöke felett.
4.10. Az egyesület titkára közgyűlés által közvetlenül választott tisztségviselő:
 az Egyesület gazdasági tevékenységének szervezése,
 pénzkezelési szabályzat kidolgozása,

Az egyesület képviselete
a/ Az egyesület képviseletét az elnök egy személyben jogosult és kötelezett gyakorolni.
b/ A bankszámla feletti rendelkezési jogot az elnök az alelnökkel együttesen gyakorolhatja.
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ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
4.11. Az Ellenőrző Bizottság
 a közgyűlés az Egyesület működésének, gazdálkodásának, vagyonkezelésének
ellenőrzésére 3 tagú Ellenőrző Bizottságot választ,
 Határozatképes, ha 3, vagy 2 tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel
hozza, de ha 2 fő van jelen, akkor a döntéshozatal egyhangúan történik,
 Összehívásáról az elnök intézkedik. A bizottsági ülésre a meghívót 15 nappal a ülés
időpontja előtt postázni kell, úgy hogy az tartalmazza a napirendi pontokat és a
napirendi pontoknak megfelelő anyagokat.
 Ülései nyilvánosak.
 Az Ellenőrző Bizottság határozatairól a meghozatalát követő 15 naptári napon
belül- igazolható módon írásban- az érintetteket értesíti, valamint az Egyesület
székhelyén a hirdetőtáblára kifüggeszti.
 az Ellenőrző Bizottság saját tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ egyszerű
többséggel, nyílt szavazással,
 nem lehet a bizottság tagja, aki:
a.) az elnökség elnöke, alelnöke, titkára,
b.) az egyesülettel megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban is áll
kivéve, ha jogszabály ezt megengedi,
c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásaiból 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 célszerinti juttatás,
d.) az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója (Ptk. 685.§.)
valamint élettársa,
e.) a közhasznú szervezetekről szóló törvény 9.§/l/ bekezdésében foglaltak alapján
ki van zárva.









az Ellenőrző Bizottsági határozathozatalban nem vehet részt az, akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján közvetlenül érintett, valamint az a tag, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója vagy élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól
mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül ilyen előnynek a közhasznú szervezet célszerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján
nyújtott létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatás.
tagjai a feladataikat társadalmi munkában látják el,
a Bizottság tagjai csak olyan nagykorú magyar állampolgár lehet, aki nincs eltiltva a
közügyek gyakorlásától és nem áll jogerős büntető ítélet hatálya alatt,
a tevékenységet az éves ellenőrzési terv alapján végzi, amelyről az Elnökséget értesíteni
kell,
a Bizottság munkáját az elnök irányítja,
a Bizottság évente legalább 2 alkalommal, de szükség szerint ülésezik,
üléseiről emlékeztető készül, melyet a levezetést folytató elnök és egy választott hitelesítő
ír alá,
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határozatit nyilvántartja, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya /ha lehetséges személye/.
Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így
különösen: jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést,
tájékoztatást, illetve munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja. A Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehet,
jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak
összehívását kezdeményezni.
A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását, melynek
során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja;
A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási
joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha a jogszabály vagy a létesítő okirat így
rendelkezik;
A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény /mulasztás/ történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé;
a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;
 Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak
megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni, mely határidő
eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult;
 Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

4.11.1. Az Ellenőrző Bizottság hatásköre:
 az Ellenőrző Bizottság az egyesület felügyelő szerve,
 ellenőrzi az egyesület közhasznú működését és gazdálkodását, ennek érdekében a
tisztségviselőktől jelentést kérhet, továbbá az egyesület könyveibe, irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja,
 az Egyesület gazdálkodása törvényességének ellenőrzése, a pénzügyi és gazdasági
tevékenység rendszeres vizsgálata és szakmai segítése,
 az Egyesület éves beszámolójának költségvetési tervezetének és a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolónak véleményezése,
 a Bizottság észrevételeiről, tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja az Elnökséget,
 a Bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felel, annak köteles beszámolni,
 a Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg,
 az Ellenőrző Bizottság elnöke, elnökhelyettese és rendes tagja az elnöki ülésen
tanácskozási joggal részt vehet,
 a Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervnél eljárni, ha az Egyesület működése
során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit súlyosan sértő mulasztás
történik, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása az elnökség soron
kívüli döntését igényli, a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel,
 amennyiben a döntésre jogosult szerv 30 napon belül nem kerül összehívásra, akkor azt
az Ellenőrző Bizottság is összehívhatja,
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ha a törvényes működés feltételeit nem állítják helyre, akkor a Bizottság köteles értesíteni
a törvényességi felügyeleteket ellátó szervet haladéktalanul.
5. Az Egyesület gazdálkodása, vagyona

5.1. Az Egyesület gazdálkodása:











az Egyesület a közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik,
az Egyesület gazdasági- vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak
elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez,
a gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban
megfogalmazott tevékenységre fordítja,
az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki,
valamint a vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységet veszélyeztető
mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államigazgatási alrendszereitől kapott
támogatást hitel fedezetéül, illetve hiteltörlesztésre nem használhatja fel,
az Egyesület a cél szerinti tevékenységeiből, illetve a vállalkozási tevékenységből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani,
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok az egyesület kötelezettségeiért
a tagdíj befizetéséig vállalnak felelősséget, saját vagyonukkal nem felelnek.
Az Egyesület megszűnése esetén vagyon felhasználása az alábbi szabályok szerint
alakul: A tagok között a tagsági viszonyban eltöltött idő alapján szétosztandó a
pénzvagyon.
A közösségi vagyontárgyak hasznosítására a hasonló funkciót ellátó szervezeteknek
rövid határidejű pályázatot kell kiírni, melyet a Közgyűlés bírál el.

5.2. Az Egyesület bevételei:
 tagdíj, pártoló tagok befizetései,
 állami, önkormányzati, alapítványi és egyéb támogatások,
 rendezvényi bevételek,
 pályázatokon nyert pénzek,
 szolgáltatási tevékenységek ellenértéke,
 a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
 szponzorálás,
 egyéb bevételek.
5.3. Az Egyesület költségei:
 a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások),
 az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerülő közvetlen költségek,
 a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő közvetlen költségek
 közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenységek érdekében felmerült költségek, elosztása
bevétel arányosan történik.
5.4. Az Egyesület vagyona lehet:
 készpénz,
 követelés,
 ingó és ingatlan vagyon,
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értékpapír,
tőkerészesedés.
6. Záró rendelkezések:
Az Egyesület megszűnik, amennyiben a Közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja a
feloszlást vagy más egyesülettel való egyesülést. Az Egyesület megszűnik akkor is, ha a
bíróság feloszlatja, vagy a megszűnését megállapítja.
az Egyesület tagjai kötelezik magukat arra, hogy az Egyesülettel kapcsolatos vitás
ügyeikkel mindaddig nem fordulnak bírósághoz, amíg az Egyesület elnöksége a vitás ügy
megoldását nem kísérelte meg.
ezeket az ügyeket az Elnökség 30 napon belül köteles megvizsgálni és arról az érdekelt
felet határozatban értesíteni, a határozat ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni,
a közgyűlés által hozott határozat ellen 30 napon belül a Bírósághoz lehet jogorvoslattal
fordulni,
jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor érvényes és vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Alapszabály elfogadásának időpontjai: 2001, május 2., 2011. május 24., 2014. február 28.

7. Záradék
Jelen Alapszabály a Közgyűlés 5./2014. (II.28.) FIKSZ PONT egyesületi határozat alapján
módosult.
Jelen létesítő okiratban módosított rendelkezések vastagon szedve kiemeltek. A korábbi
létesítő okirat Ectv-nek megfelelő része, létesítő okirat kötelező tartalmi elemei: dőlt betűvel
kiemeltek. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat alábbi változásai adtak
okot:
 2.1./ 3. bekezdés pontosítása jogszabálynak megfeleően
 2.3.tevékenységek, közfeladatok megjelölése jogszabályi hivatkozásokkal,
 2.4. cím módosítása,
 3.1. a.) rendes tag kötelezettsége a tagdíj befizetése: tagdíj mértéke változott 4. 000,- Ft-ra
és a fizetés módja lett pontosítva,
 4.1./ 4. bekezdésében az Ellenőrző Bizottsági póttag törlése, mert a tisztség megszűnt.
 4.3. összeférhetetlenségi szabályok módosítása Ectv.-nek megfelően,
 4.4. / 5. bekezdés pontosítása, mert a meghívó a napirendi pontokat is tartalmazza
 4.4./22. bekezdés módosítása, mert a nyilvánosság a közhasznú szervezet működési
adataira is vonatkozik,
 4.5. /12. közhasznúsági jelentés elfogadásának törlése,
 4.7. /2. bekezdés beszámolót a Közgyűlés elé kell terjesztenie az Elnökségnek
elfogadásra,
 4.7./3. korábbi közhasznúsági jelentés tartalmának törlése és a beszámoló
letétbehelyezésének szabályi feltüntetése,
 4. 7. 2. /4. bekezdés határozatképesség szabályainak pontosítása,
 4. 7. 2. /9. bekezdés elnöki határozatok nyilvánossága
 4. 7. 2. /9. elnökség ülései nyilvánosak
 4. 11. / 1. bekezdésben a póttag törlése, mert a tisztség megszűnt
 4.11/ 1. bekezdése után négy új rendelkezés: határozatképesség, összehívás szabályai,
ülések nyilvánossága, döntések közlése és nyilvánossága.
 4.11/11. bekezdésben a határozatok nyilvántartásának pontosítása,
 4. 11./12. bekezdés után jogszabályi hivatkozás törlése,
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 4.11.1. póttagra vonatkozó rendelkezések törlése,
 5.1. /2. bekezdés pontosítása : gazdasági- vállakozási tevékenység,
Alulírott Nánási Zsuzsánna szervezeti képviselőként a fentebbi határozat mellékelésével
igazolom, hogy a létesítő okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő
okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.
Hajdúhadház, 2014. február 28.

Nánási Zsuzsánna
Egyesület Elnöke
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