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Módosításokkal

egységes szerkezetbe foglalt alapszabály

A MOZGÁSSÉRÜLTEK BONYHÁDI EGYESÜLETE Közhasznú Szervezet - 2018.
február 27-én tartott küldöttgyűlése - a 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezéseire
figyelemmel, a Szekszárdi Törvényszék Pk. 60. 048/1991/45. sz. végzése alapján
bejegyzett Egyesület - legutóbb 2014. május 09-én módosított és egységes szerkezetbe
foglalt - alapszabályát módosította. Az egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapszabálya a következő:

I. § Általános Rész
1. Az Egyesület neve: MOZGÁSSÉRÜLETK BONYHÁDI EGYESÜLETE
Közhasznú Szervezet
2. Székhelye: 7150 Bonyhád, Dózsa György utca 32. /2018.02.27-én elfogadott
alapszabály módosítás 1./pontja/
3. Működési területe: Bonyhád közigazgatási területe és Tolna megye, Baranya megye
regionális vonzáskörzete.
4. Az Egyesület jogállása: Az egyesület jogi személyiséggel rendelkező közhasznú
társadalmi szervezet, amely politikailag semleges, közvetlen politikai tevékenységet
nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az egyesület
országgyűlési képviselői, megyei, helyi önkormányzati választáson, kisebbségi
önkormányzati választáson jelöltet nem állít, nem támogat. Az egyesület vállalkozási
tevékenységet csak közhasznú „vagy a létesítő okiratban meghatározott alap”
/2014.05.09-én elfogadott alapszabály módosítása 1./pontja/ céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az egyesület a gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott közhasznú
tevékenységére fordítja. Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más
is részesülhet. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei,
munkavállalói, hanem bármely rászoruló személy számára korlátozás nélkül
biztosítja. Az Egyesület közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásainak
elérhetőségét, azok igénybevételére vonatkozó feltételeket székhelyének
hirdetőtábláján, a helyi önkormányzat hirdetőtábláján, valamint rendszeres, illetve
eseti kiadványaiban, továbbá rendezvényein nyilvánosságra hozza.

II. § Az egyesület célja és feladatai
A.) Az Egyesület alapfeladata:
A fogyatékossággal élő, ezen belül elsősorban a súlyosan mozgássérült emberek társadalmi
életben való egyenrangú részvételét segítő, a fogyatékosságból eredő sajátos érdekek
képviseletét, szükség esetén védelmét is ellátó, civil szervezeti keretek közt működő segítség,
támogatás nyújtása, melyet, a társadalmi gondoskodási és ellátó rendszer mellett, leginkább az
ugyanezen hátrányokkal élő emberek által létrehozott civil szervezetek segítségével és
közreműködésével kaphat meg.
B.) Az egyesület működésének alapvető célja
A fogyatékossággal élő, de különösen, a mozgáskorlátozottság következtében tartósan
fogyatékossá váló emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme,
számukra szolgáltatások szervezése és nyújtása.
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E
célok
megvalósulása
érdekében meghatározott további alapcélok
--- A fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára lelki támasz, továbbá a
társadalomban való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi
tanácsadás, jogi, információs és rehabilitációs segítség nyújtása.
--- Érdekérvényesítő, érdekképviseleti, érdekvédelmi hálózat létrejöttének elősegítése és
működtetése, fogyasztóvédelem.
--- Az érintett emberek és hozzátartozóik részére hiányt pótló szociális, képzési,
egészségügyi és egyéb életvitelt segítő szolgáltatások nyújtása, illetve ilyen
szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése.
--- A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatások nyújtása az életvitel, a
kultúra, a művészet, az önmegvalósítás, a sport, a szabadidősport, az egyéb szabadidős
tevékenységek, a pihenés és rekreáció, a fejlesztés, a képzés, átképzés, felnőttképzés, a
rehabilitációs célú foglalkoztatás területén.
C.) Az egyesület feladatai és közfeladatai
1. Együttműködés a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek esetében a mozgásszervi
gyógyító és rehabilitációs intézmények vezetőivel és a szakmai személyzetével, a
legfrissebb tudományos és kezelési eredmények megismertetése, az ezekhez való
hozzáférésre vonatkozó információk terjesztésével.
2. Érdekérvényesítő eszközök és az átélésen alapuló szakértelem, továbbá a szakmai
tapasztalatok felhasználásával elismertetni és elfogadtatni a sorstársak rehabilitációjához
elengedhetetlenül szükséges gyógyszerek, segédeszközök és életvitelt segítő eszközök,
különös tekintettel, a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek megfelelő gyógyászati
segédeszközzel való ellátásának, társadalombiztosítási rendszer által történő támogatását.
3. Olyan közérdekű és közhasznú szociális, egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészséget
helyreállító, ismeretterjesztő, tanácsadó közfeladatok és szolgáltatások ellátása, illetve
ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, amelyek az állami, önkormányzati és
társadalombiztosítási rendszerek esetleges hiányait pótolják, vagy azokat kiegészítik.
4. Az Egyesület a közérdekű, közhasznú feladatainak ellátása érdekében intézményeket,
nonprofit közhasznú gazdasági társaságokat, illetve alapítványokat hozhat létre. Az ilyen
szervezetek létrehozására vonatkozó javaslatot a Vezetőség előterjesztése alapján a
Küldöttközgyűlés hagyhatja jóvá.
5. Hatékony közreműködés a betegség, baleset, vagy egyéb ok következtében tartósan
fogyatékossá váló emberek egészségügyi, képzési, átképzési, foglalkoztatási és szociális
rehabilitációjának elősegítésében, a sorstársi tanácsadás, az információ szolgáltatás, a
közösségi rendezvények, kulturális, művészeti, szabadidősport, szabadidős programok,
kiadványok, tanácskozások készítése, továbbá a személyes meggyőzés, az interperszonális
kapcsolatok és a közösség példaadó, meggyőző ereje eszközeinek alkalmazásával.
6. Érdekérvényesítő, érdekvédelmi közfeladatok ellátása a tartósan, súlyosan fogyatékossá
váló emberek és családjaik számára országos és helyi önkormányzati szinteken egyaránt.
7. Az Egyesület által folytatott, közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a társadalom és az
egyén közös szükségleteinek kielégítését elősegítő:
- érdekérvényesítő,
- közérdekű szolgáltatások szervezését és nyújtását végző,
- rehabilitációt támogató,
- érdekvédelmi,
- a fogyatékossággal kapcsolatos közérdekű, közhasznú Információkat nyújtó
tevékenységre a jelen Alapszabályi rendelkezések elfogadásának időpontjában hatályos,
következő jogszabályok adnak az Egyesület számára felhatalmazást:
a.) Magyarország Alaptörvénye
hitvallás „valljuk, hogy az emberi lét alapja a méltóság.”
„valljuk, az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.”
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b.) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.
évi XXVI. Törvény
1. §
- I. fejezet, Alapelvek 2.§ (1) (4) bekezdés, 3.§
- I. Fejezet Értelmező rendelkezések 4.§ a), b), c) pontjai,
- III. Fejezet 12.§ (3) pont.
- IV. Fejezet 19.§,
- VII. Fejezet 26. §
c.) Az Országos Fogyatékosügyi programról szóló 10/2006. OGY. Határozat:
- 6. a) és c) pontja,
- Melléklet I. Fejezet „személyhez fűződő jogok elve” 3. bekezdés, „rehabilitáció
elve”, „semmit rólunk, nélkülünk elve”
- III. Fejezet 1. Rehabilitáció elve, 2. Társadalmi szemlélet kedvező irányú
megváltoztatásának elve 2.1. utolsó bekezdés: az érdekvédelmi szervek
tevékenységének támogatása 4. A társadalmi életben való aktív részvétel
segítésének elve 4. 1. Érdekvédelem, érdekérvényesítés, érdekképviselet
támogatása.
d.) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. Törvény:
1.§
4.§ f) és h.)pontja
5. § c.) és d.) pontja,
8. § g.) pontja,
és 18. §-a.
e.) A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és jegyzőkönyv
kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. Törvény:
1.cikk, 3. cikk, 4. cikk 1/a,b,c,e,h és i pontjai, 4. cikk 3. pontja, 6. cikk, 8. cikk, 9.cikk,
10. cikk, 19. cikk, 20. cikk, 21. cikk a,c és d pontja, 24. cikk 1/a és 1/b pontja, 26.. cikk
1/b pontja, 27. cikk 1/d pontja, 28. cikk 1/c. pontja, 29. cikk b. pontja, 30. cikk 1,2 és 3
pontja, 5/c, d, e pontja, 32.cikk 1/b és 1/c pontja, 33. cikk 3 pontja.
f.) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CIV.Törvény:
38. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése, 45. § (1) bekezdése.
g.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgáskorlátozott
személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. §
e.) pontjában, az éves támogatási keretszám meghatározására vonatkozó, a MEOSZ
számára jogként, illetve kötelezettségként meghatározott egyetértési jog gyakorlását
elősegítő közösségi álláspont kialakításában.
h.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgáskorlátozott
személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8.
§ (3) bekezdés a.) pontjában , az éves támogatási sorrend meghatározására jogosult
bizottságban, a MEOSZ számára jogként, illetve kötelezettségként meghatározott
döntési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában, illetve a MEOSZ
elnöke által meghatalmazott egyesületi képviselő biztosításában.
Az egyesület elősegíti, hogy a mozgáskorlátozottak , így az egyesület tagjai is maximálisan
részesüljenek az egyénenkénti szükséges rehabilitációs szolgáltatásokban, megkapjanak
minden segítséget és lehetőséget ahhoz, hogy csökkenjenek a rokkantsággal járó nehézségeik,
ennek alapján mind teljesebb, emberibb életet élhessenek, és másokkal egyenlő eséllyel
vehessenek részt a társadalmi élet jobbításában. Az egyesület céljainak megvalósítása
érdekében felméri működési területén a mozgássérültek helyzetét, és folyamatosan
figyelemmel kíséri annak alakulását. Rendezvényeket szervez és tart. Tájékoztatja a
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közvéleményt a települések lakosságát a mozgássérült
személyekkel
programokról, akciókról, kedvezményekről, ösztöndíjakról és pályázatokról.

kapcsolatos

D./ Az egyesület a 2011. évi CLXXV tv. rendelkezései alapján az alábbi közfeladatokat látja
el:
- szociális ellátás bentlakás nélkül, a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI: tv.
alapján állami feladat
- a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az
egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés, az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. alapján állami feladat
- hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának
támogatása, a sportról szóló 2004. évi I. tv. alapján állami feladat
- fogyatékos
személyek
esélyegyenlőségének
támogatása,
rehabilitációs
szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek,
családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében, állami feladat a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. alapján
- helyi közösségi közlekedés biztosítása, a fogyatékkal élők biztonságos közlekedéséhez
szükséges feltételek felmérése, javaslatok a közfeladatot ellátó önkormányzatok felé,
az önkormányzat feladata az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
alapján.
/ a 2014. 05. 09-én elfogadott alapszabály módosítás 2./pontja /

3. § Az egyesület tagsága
Az egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár, jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdálkodó szervezet, önkormányzat, aki elfogadja az egyesület alapszabályát és vállalja az
alapszabályban leírt kötelezettség teljesítését. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú csak
törvényes képviselője hozzájárulásával válhat az egyesület tagjává. Cselekvőképességében
részlegesen korlátozott személy pedig a rá vonatkozó korlátozásra tekintettel, az arra irányadó
szabályok szerint válhat az egyesület tagjává. A belépési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a
belépni szándékozó adatait, szándéknyilatkozatát és azt, hogy a felvételit kérő az egyesület
alapszabályának minden rendelkezést magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat vezetőség általi elfogadásával jön létre.
Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, és egyenlő kötelezettségek terhelik.
A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
Az egyesület tagja tagsági jogait személyesen, vagy képviselő útján gyakorolhatja.
„ 3/A §. A tagsági viszony megszűnése
A Tagsági viszony megszűnik:
a tag kilépésével, a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével, tag kizárásával.
A tag tagsági viszonyát az egyesület tisztségviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor indokolás nélkül megszűntetheti.
A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy a küldöttgyűlés határozatát súlyosan
vagy ismételten sértő magatartása esetén bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv
kezdeményezésére a küldöttgyűlés a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. Kizárási
eljárás lefolytatásának helye van akkor is, ha az egyesület tagja ismételt felszólítás ellenére
sem fizeti be a tagdíjat. A küldöttgyűlés által lefolytatott kizárási eljárás alapján hozott
határozattal a tagot kizárhatja a küldöttgyűlés az egyesületből. A tagdíj meg nem fizetése
esetén a kizárási eljárás megindítását megelőzően a tagot határidő tűzésével fel kell hívni arra,
hogy elmulasztott kötelezettségét teljesítse, és a tagdíjat fizesse be. A kizárási eljárás során a
küldöttgyűlés köteles a tagot meghallgatni, a szükséges bizonyítási eljárást lefolytatni. A tag
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kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni, és indokolással kell ellátni. A
határozatnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, és a
jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal írásban,
tértivevényes úton kell közölni. A tag a küldöttgyűlés határozata ellen a kézhezvételtől
számított 30 nap alatt keresetet nyújthat be az egyesület székhelye szerinti járásbírósághoz,
mely keresetet 3 példányban kell az egyesülethez benyújtani. A keresetet a keletkezett
iratokkal együtt az egyesület küldi meg az illetékes bíróság részére.
4.§
A tag jogai és kötelezettségei
Az egyesület tagjai a tagértekezleten tanácskozási, felszólalási, javaslattételi,
észrevételezési és szavazati joggal rendelkeznek. Az egyesület tagjai részt vehetnek az
egyesület tevékenységében és rendezvényein. Az egyesület tagjai az egyesület
küldöttgyűlésébe küldötteket választhatnak, és tisztségre választhatók. Az egyesület tagjai
észrevételeket, javaslatokat tehetnek, illetve véleményt nyilváníthatnak. Részesülhetnek
az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból.
Az egyesület tagja köteles:
A szervezeti életben részt venni, tisztségbe történő megválasztása esetén azt a legjobb
képességei szerint ellátni.
- A tagsági díjat rendszeresen megfizetni.
- Az egyesület alapszabályát és más szabályzatait betartani.
Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségeket
teljesíteni. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az
egyesület tevékenységét.
-

5 . § Az egyesület szervei és tisztségviselői
Az egyesület szervei:
- tagértekezlet
- küldöttgyűlés
- vezetőség
- ellenőrző bizottság
6.§. A tagértekezletek
Az egyesületi tagértekezletek a következők:
Körzet
Bonyhád: Majos, Tabód, Kakasd, Tabód-Szerdahely
Aparhant: Nagyvejke, Mucsfa, Kisvejke, Lengyel
Hidas: Mecseknádasd, Ófalu
Nagymányok: Kismányok, Váralja, Györe
Mőcsény: Cikó, Grábóc, Bátaapáti, Mórágy, Szálka
Tevel: Bonyhádvarasd, Kisdorog, Závod
A választható küldöttek száma településenként 30 tagig 1 fő, ha a településen élő tagok száma
ezt meghaladja, akkor 30 tagonként 1-1 fő.
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Az egyesület tagértekezletein a tagok nyílt szavazással, a jelenlevő tagok több, mint felének
igen szavazatával választják meg a küldötteket. A küldöttek megválasztása 4 évre szól.
Az egyesület tagértekezleteit évente legalább egy alkalommal kell összehívni a
küldöttgyűléseket megelőző időpontokra. A tagértekezletek a jelenlevő tagok számától
függetlenül határozatképesek. A tagértekezleteket az egyesület vezetősége hívja össze, a
meghívókat az érintett tagok részére a tagértekezlet időpontját megelőzően legalább 15 nappal
írásban kell eljuttatni. A meghívóban fel kell tüntetni a tagértekezlet helyét idejét, és a
megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat. A tagértekezlet meghívóját a tagértekezlettel
érintett települések önkormányzatának hirdetőtábláján a nyilvánosság érdekében ki kell
függeszteni. A tagok a tagértekezlet időpontja előtt legkésőbb 8 nappal bármely kérdés
napirendre vételét indítványozhatják. Az ilyen indítványt a tagértekezlet köteles napirendre
venni, és szükség esetén az egyesület küldöttgyűlésén is meg kell az indítványt tárgyalni. A
tagértekezleten bárki részt vehet, de szavazati joga csak az egyesület tagjainak van. A
tagértekezlet az egyesület tagjainak évenkénti teljes körű tájékoztatását szolgálja. Az
egyesület vezetősége a tagértekezleten tájékoztatja a tagságot az egyesület éves
gazdálkodásáról, az elvégzett munkáról, tervekről, beteglátogatásokról, közös tervezett
programokról.
A tagértekezlet megnyitása után meg kell választani a tagértekezlet levezető elnökét a
jegyzőkönyv vezetőjét és hitelesítőit. A tagértekezletről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely
tartalmazza a megjelent tagok számát, a megtárgyalt napirendi pontokat, az elhangzott
hozzászólások, vélemények lényegét, és a hozott határozatokat. A határozatok meghozataláról
készült jegyzőkönyvi részből ki kell derülnie az igen, nem és tartózkodó szavazatok
arányának. A tagértekezlet jegyzőkönyve nyilvános, abba bárki az egyesület székhelyén
betekinthet, és másolatot kérhet. A tagértekezlet megválasztja az egyesület küldötteit a tagok
sorából.
7.§ A küldöttgyűlés
Az egyesület legfelsőbb szerve a küldöttek összességéből álló küldöttgyűlés. Az egyesület
küldöttgyűlései nyilvánosak a közhasznúságra vonatkozó rendelkezések miatt.
A küldöttgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Össze kell hívni a
küldöttgyűlést akkor is, ha tagok legalább 10 %-a írásban kéri az ok és a cél pontos
megjelölésével. Az egyesület küldöttgyűlését akkor is össze kell hívni, ha azt az ellenőrző
bizottság írásban indítványozza. Az egyesület küldöttgyűlésére szóló meghívót az
egyesület székhelyén levő hirdetőtábláján, az egyesület székhelyén működő önkormányzat
hirdetőtábláján, és a tagértekezletek szerinti önkormányzatok hirdetőtábláján közzé kell
tenni a nyilvánosság érdekében. A küldöttgyűlést a napirendi pontok megjelölésével, a
közgyűlés időpontját megelőző legalább 15 nappal korábban elküldött ajánlott postai
küldeményben a vezetőség hívja össze. A meghívóban fel kell tüntetni a küldöttgyűlés
időpontját, helyét, a megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat és a határozatképtelenség
miatt ismételten összehívásra kerülő küldöttgyűlés időpontját, helyét és a megismételt
küldöttgyűlés határozatképességére vonatkozó rendelkezést. A küldöttek a küldöttgyűlés
időpontját megelőző legkésőbb 8 nappal bármely kérdés napirendre tűzését
indítványozhatják a kiegészítés indokával. A javasolt kérdést a küldöttgyűlés napirendjére
fel kell venni.
A küldöttgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik.
A küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a küldöttek több mint a fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén a három napon túli, de legkésőbb 15 napon belüli időpontra
összehívott megismételt küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes, kivéve az egyesület alapszabályának módosítását, az egyesület jogutód
nélküli megszűnésének vagy szétválásának elhatározását, a tagfelvétel, és a tag kizárása
kérdésében hozott döntéseket.
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A küldöttgyűlés megnyitása után meg kell választani a küldöttgyűlés levezető elnökét, a
jegyzőkönyv vezetőjét, és hitelesítőit, a szavazatszámlálót. A jelenléti ív alapján meg kell
állapítani a jelenlevő tagok számát, és a határozatképességet.
A küldöttgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az egyesület jogutód nélküli
megszűnése, egyesülése és szétválása tárgyában azonban az összes küldött három
negyedének igen szavazta, alapszabály módosítása és tag kizárásra tárgyában a jelenlevő
küldöttek háromnegyedének igen szavazata szükséges.
A határozat hozatalában nem vehet részt az a tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója,
élettárs/ a továbbiakban közeli hozzátartozó / a határozat alapján kötelezettség vagy
felelősség alól mentesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, ill. az egyesület tagjának a
tagsági viszony alapján nyújtott, az egyesület alapszabályának megfelelő cél szerinti
juttatás.
Az egyesület köteles olyan nyilvántartásokat vezetni, amelyekből a tagértekezletek, a
küldöttgyűlés, a vezetőség határozatainak tartalma, időpontja és hatálya, a döntést
támogatók és ellenzők számaránya / amennyiben lehetséges, személye/ megállapítható. Az
egyesület küldöttgyűlése és vezetősége köteles döntéseit az érintettekkel írásban a döntés
meghozatalától számított 15 napon belül írásban közölni. Az egyesület küldöttgyűlése és a
vezetőség döntéseit az egyesület székhelyén levő hirdetőtáblán, az egyesület székhelye
szerinti önkormányzat hirdetőtábláján, lehetőség szerint a a tagértekezletek szerinti
önkormányzatok hirdetőtábláján nyilvánosságra kell hozni a meghozatalt követő 15 napon
belül.
A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik:
- alapszabály elfogadása és módosítása
- egyesület megszűnésének és szétválásának elhatározása
- vezetőség és ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk
megállapítása,
- éves költségvetés elfogadása,
- - éves beszámoló – ezen belül az egyesület ügyvezető szervének az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló beszámoló – elfogadása
- közhasznúsági melléklet / 2014. 05. 09-én elfogadott alapszabály módosítás 3./ pontja/
elfogadása
- tag kizárása
- olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, az ellenőrző bizottság tagjával, vagy ezek hozzátartozóival
köt,
- végelszámoló kijelölése,
- ösztöndíjak adományozása, pályázat kiírása, díjak adományozása
- mindazok a kérdések, amelyeket a Ptk., más törvény, vagy jelen alapszabály a
küldöttgyűlés hatáskörébe utal.
A küldöttgyűlés bármely kérdésben a döntést határozattal a hatáskörébe vonhatja.
Az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról a küldöttgyűlés legkésőbb
minden év május 25-ig köteles határozni. / a 2014. 05. 09-én elfogadott alapszabály
módosítás 4./pontja /
A szavazás nyílt. Bármely tag indítványára egyszerű szótöbbséggel titkos szavazás
rendelhető el.
A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: az egyesület
elnevezését, a küldöttgyűlés helyét, idejét, a jegyzőkönyv vezetőjének nevét, és
hitelesítőit, résztvevők számát, a határozatképességre vonatkozó megállapítást, a
küldöttgyűlés napirendjét, a küldöttgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az

8
elhangzott indítványokat, a szavazás nyílt, vagy titkos módját, a határozatokat, az azokra
leadott szavazatok és ellen szavazatok, valamint a tartózkodások számát. A
jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelenléti ívet. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvezető és a
közgyűlés elnöke írja alá az erre megválasztott tag hitelesíti.
8.§ A közhasznúsággal kapcsolatos rendelkezések
Az egyesület közhasznú működésével kapcsolatos iratokba bárki az egyesület székhelyén
betekinthet, azokról másolatot készíthet, saját költségén.
Az egyesület beszámolóit, így a közhasznúsági mellékletet / a 2014. 05. 09-én elfogadott
alapszabály módosítás 3./pontja / is, a székhelyen levő hirdetőtáblán, a székhely szerinti
önkormányzat hirdetőtábláján, a tagértekezletek szerinti önkormányzatok hirdetőtábláján,
és lehetőség szerint a helyi kábeltévé útján a nyilvánosság érdekében közölni kell.
Az egyesület közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti, az erre vonatkozó igényét az
egyesület elnökének jeleznie kell. A közhasznú szolgáltatás igénybevételének lehetőségét
az egyesület székhelyén levő hirdetőtáblán, az egyesület székhelyén működő
önkormányzat hirdetőtábláján, a tagértekezletek szerinti önkormányzat hirdetőtábláján, és
lehetőség szerint a helyi kábeltévé útján közzé kell tenni a nyilvánosság érdekében.
Az egyesület közhasznú céljai elérése érdekében díjakat adományozhat, a tehetséges
fiatalokat ösztöndíjban részesítheti, és pályázatokon vehet részt. Az egyesület pályázatot
is írhat ki közhasznú céljaival összhangban működési területén. A küldöttgyűlés által kiírt
pályázatokat a nyilvánosság érdekében az egyesület székhelyén levő hirdetőtábláján, az
egyesület székhelye szerinti önkormányzat hirdetőtábláján, a tagértekezletek szerinti
önkormányzatok hirdetőtábláján közölni kell. A pályázatokról a határidő lejártát követően
a küldöttgyűlés dönt.
Az egyesület éves közhasznúsági mellékletébe / 2014. 05. 09-én elfogadott alapszabály
módosítás 3./pontja / bárki betekinthet, arról saját költségén másolatot készíthet.

9.§ A vezetőség
A küldöttgyűlés a tagok sorából nyílt szavazással, 4 évi időtartamra 11 tagú
vezetőséget választ. A vezetőség tagja csak nagykorú, cselekvőképes természetes
személy lehet.
A vezetőség a vezetőségi tagok sorából nyílt szavazással megválasztja az egyesület
elnökét.
A vezetőség az egyesület általános hatáskörű szerve, amely ellátja mindazokat a
feladatokat, melyeket jogszabály, alapszabály nem utal a küldöttgyűlés, az ellenőrző
bizottság, vagy a tagértekezlet hatáskörébe. A vezetőség ellátja az egyesület általános
vezetését a küldöttgyűlés és a vezetőség határozatainak megfelelően. Felelős az
egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért, gondoskodik arról, hogy a
vezetőség intézkedései összhangban legyenek a küldöttgyűlés határozataival, az
alapszabállyal, a vonatkozó jogszabályokkal. Gondoskodik a határozatok
végrehajtásáról.
A vezetőség dönt az évente fizetendő tagdíj nagyágáról, dönt a tagfelvételről, szervezi
a beteglátogatásokat, irányítja az egyesület munkaszervezetét, szervezi az egyesület
programjait. Vezeti az egyesület tagnyilvántartását, szervezi a tagértekezleteket,
összehívja és előkészíti a küldöttgyűléseket, előterjeszti és elkészíti a küldöttgyűlés
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elé
tejesztendő
beszámolókat, irányítja az egyesület gazdálkodását
jogszabályok, a küldöttgyűlés határozatainak és az alapszabálynak megfelelően.
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A vezetőség feladata az egyesület napi ügyeinek vitele, a beszámolók előkészítése, és
azok küldöttgyűlés elé terjesztése, az éves költségvetés elkészítése és annak a
küldöttgyűlés elé terjesztése, az egyesületi vagyon kezelése, a választások
előkészítése, küldöttgyűlés, tagértekezletek összehívása, tagság nyilvántartása, az
egyesület könyveinek, a határozatok, egyéb okiratok megőrzése. A vezetőség köteles
összehívni a küldöttgyűlést, ha az egyesület vagyona tartozásait nem fedezi, ha az
egyesület céljának elérése veszélybe került, vagy az egyesület előreláthatóan az
esedékességkor nem lesz képes tartozásait kiegyenlíteni.
A vezetőség szükség szerint, de legalább két havonta egy alkalommal ülésezik. A
vezetőséget bármely vezetőségi tag összehívhatja írásos meghívóval, amely
tartalmazza az ülés napirendi javaslatát.
A vezetőség ülései nyilvánosak.
A vezetőség határozatképes, ha a vezetőség ülésén a vezetőségi tagok több, mint fele
jelen van.
Határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
A vezetőség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, és a hozott döntésekről
nyilvántartást kell vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma,
időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya.
A vezetőségi ülés összehívására, az elnökségi ülés határozathozatali rendjére, a
határozatokról szóló nyilvántartásra, a határozatok nyilvánosságára, az abba való
betekintésre, a határozathozatalban való részvételre a, jegyzőkönyv vezetésére a
küldöttgyűlés szabályai megfelelően irányadók a nyilvánosság érdekében. A
vezetőség határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül köteles az
érintettekkel írásban olyan módon közölni, hogy abból az átvétel időpontja és az
átvevő személye megállapítható legyen. A vezetőség határozatait a székhelyén, a
székhelye és a működési területe szerinti önkormányzatok hirdetőtábláján a
nyilvánosság érdekében közzé teszi. / a 2014. 05. 09-én elfogadott alapszabály
módosítás 6./pontja. / A vezetőség működéséről a végzett munkájáról évente egy
alkalommal köteles beszámolni a küldöttgyűlésnek.
A vezetőség tagjai az egyesület vezető tisztségviselői. Megbízásuk a
megválasztásukat követően elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre. A vezetőség
tagjai az egyesületnek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.
A vezetőség tagjai önállóan jogosultak az egyesület képviseletére.
A vezető tisztségviselőket titoktartási kötelezettség, és felvilágosítási kötelezettség
terheli. A vezető tisztségviselő jogosult az iratbetekintéshez írásbeli titoktartási
nyilatkozatot kérni. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az
iratokba való betekintést, ha az az egyesület üzleti titkát sértené, vagy ha a
felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy nem ad titoktartási
nyilatkozatot.
Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő,
akit tisztségviseléstől, vagy olyan foglalkozás gyakorlásától eltiltottak, ami az
egyesület megjelölt tevékenysége, vagy akit a közügyek gyakorlásától eltiltottak.
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Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője, a közhasznú szervezet
megszűnését követő 3 évig 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 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 adó és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d/ amelynek adószámát az állami adó és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte / a 2014. 05. 09-én elfogadott alapszabály
módosítás 7./pontja /
-

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a megválasztás időtartamának lejártával,
a tisztségviselő halálával
amennyiben a vezető tisztségviselő elveszti cselekvőképességét, vagy vele szemben
kizáró vagy összeférhetetlenségi ok következik be,
a tisztségviselő lemondásával,
a tisztségviselő visszahívásával.

A küldöttgyűlés bármikor visszahívhatja a vezető tisztségviselőt, ha tisztségben maradása az
egyesület céljait veszélyezteti, ha nem látja el megfelelően a tisztségét, nem tud
együttműködni a többi vezető tisztségviselővel, ha a vezetőség munkájában tartósan nem vesz
részt, vagy akadályozza a vezetőség munkáját.
Összeférhetetlenségi szabályok:

Az egyesület vezetősége, az ellenőrző bizottság tagjai egymásnak, valamint az egyesület
felett törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet dolgozójának közeli hozzátartozói
nem lehetnek.
Nem lehet az ellenőrző bizottság tagja, az egyesület vezetőségének tagja, az egyesület
elnöke az, aki az egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a
jogszabály másként nem rendelkezik. Nem lehet az sem az ellenőrző bizottság tagja, aki
az egyesület cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az egyesület tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást-, ill. az
előzőekben írt személyek hozzátartozója.
Nem lehet az egyesület tisztségviselője az, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött beannak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az
adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásait nem egyenlítette ki.
10.§ Az egyesület elnöke
Az egyesület elnökét a vezetőség választja meg 4 éves időtartamra a vezetőség tagjai
sorából.
Az elnök feladatai:
- vezetőségi ülések előkészítése
- a szervezet törvényes működésének biztosítása
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- a vezetőségi ülés összehívása
- előterjeszti az egyesület programjának, költségvetésének tervezetét, beszámol a
vezetőségnek a két vezetőségi ülés között végzett munkáról
- az egyesület elnöke irányítja az egyesület munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói
jogokat
11.§ Az egyesület cégjegyzése
Az egyesület cégjegyzése úgy történik, hogy az egyesület vezető tisztségviselője, a
vezetőség tagja az egyesület előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégnevéhez saját
névaláírását csatolja hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.

12.§ Az ellenőrző bizottság
A küldöttgyűlés nyílt szavazással 4 éves időtartamra megválasztja a 3 tagból álló ellenőrző
bizottságot. Az ellenőrző bizottság tagjai maguk közül megválasztják a bizottság elnökét.
Az ellenőrző bizottság tagja csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet, akivel szemben a
vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.
Az ellenőrző bizottság tagjai az egyesület vezetését ellátó tisztségviselőktől, a vezetőségtől
függetlenek, nem utasíthatók tevékenységük során. Feladatukat, munkájukat személyesen
kötelesek ellátni.
Az ellenőrző bizottsági tagság a megválasztást követően elfogadó nyilatkozat aláírásával jön
létre. Az ellenőrző bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselő megbízatás
megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
Az ellenőrző bizottság ellenőrzi a közhasznú egyesület gazdálkodását és működését.
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja, Az ellenőrző bizottság az egyesület fizetési számláját, pénztárát,
szerződéseit megvizsgálhatja, és szakértő közreműködésével megvizsgáltathatja.
Az ellenőrző bizottság bármely tagja az egyesület tagértekezletén, küldöttgyűlésén, a
vezetőségi ülésén tanácskozási joggal részt vehet, ill. részt vesz.
Az ellenőrző bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
-

az egyesület működése során olyan jogszabálysértés, alapszabálysértés, vagy az
egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek
megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az intézkedésre
jogosult szerv döntését teszi szükségessé,

-

a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az intézkedésre jogosult vezető szervet az ellenőrző bizottság indítványára össze kell
hívni 30 napon belül E határidő eredménytelen eltelte esetén az ellenőrző bizottság
jogosult a küldöttgyűlés, ill. a vezetőség összehívására.
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Ha az arra jogosult egyesületi vezető szerv a törvényes működés helyreállítása
érdekében nem teszi meg a szükséges intézkedést, úgy az ellenőrző bizottság köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
Az ellenőrző bizottság szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. Az
ellenőrző bizottság ülését bármely ellenőrző bizottsági tag összehívhatja írásos
meghívóval, amely tartalmazza az ülés napirendi javaslatát.
Az ellenőrző bizottság határozatképes, ha a tagoknak, több, mint a fele jelen van.
Határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az ellenőrző bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, és a hozott döntésekről
nyilvántartást kell vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma,
időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya.
Az ellenőrző bizottsági ülés összehívására, az ellenőrző bizottság határozathozatali
rendjére, a határozatokról szóló nyilvántartásra, a határozatok nyilvánosságára, az
abba való betekintésre, a határozathozatalban való részvételre, a jegyzőkönyv
vezetésére a küldöttgyűlés szabályai megfelelően irányadók a nyilvánosság
érdekében. Az ellenőrző bizottság munkájáról évente egy alkalommal köteles
beszámolni a közgyűlésnek.

13.§ Az egyesület vagyona és gazdálkodása
Az egyesület vagyona az alábbiakból tevődik össze:
- tagdíj,
- a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-ból származó bevételek
- magán és jogi személyek támogatásai, adományok
- rendezvények bevétele
- reklámtevékenységből származó bevétel
- állami, társadalmi szervek, szervezetek illetve szövetségek által nyújtott támogatások
Az egyesület vagyonával, a pénzügyi jogszabályok, valamint az egyesület alapszabályának, a
közhasznú szervezetekről szóló jogszabályoknak a gazdálkodási rendre vonatkozó
rendelkezései szerint gazdálkodik. Az egyesület nevében, vagy javára történő adománygyűjtés
nem járhat az adományozók, ill. más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és
az emberi méltóság sérelmével.
Az egyesület a tartozásaiért a saját vagyonával felel.
A tagok – a tagdíj megfizetésén túl- az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.

14.§ Az egyesület megszűnése
Jogutódlással szűnik meg az egyesület, ha más egyesülettel egyesül, vagy szétválik.
Jogutód nélkül szűnik meg az egyesület, ha
- tagjainak száma hat hónapon át nem éri el a tíz főt,
- elhatározza jogutód nélküli megszűnését
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Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén végelszámolási eljárást kell lefolytatni.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után maradó vagyonát
a székhely szerinti önkormányzatnak kell juttatni.

15.§ Záró rendelkezések
Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Ptk., a civil törvény, továbbá a társadalmi
szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok az irányadók. / a 2014. 05. 09-én
elfogadott alapszabály módosítás 8./pontja /
Kelt: Bonyhád, 2018. 02. 27.

…………………………
levezető elnök

………………………………….
elnök

………………………………..
jkv. vezető
…………………………
jkv. hit

…………………………………
jkv. hit.

