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Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület Alapszabálya
I.
Általános rendelkezések
1. Az egyesület neve: Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület.
2. Az egyesület rövidített neve: CIKK Egyesület.
3. Az egyesület székhelye: 1108 Budapest, Mádi utca 173.
4. Az egyesület működési köre: Az egyesület Budapest X. kerület (Kőbánya) területen fejti
ki tevékenységét.
5. Az egyesület jogállása:
a)

Az egyesület a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 2011. évi
CLXXV. törvény (civil törvény), alapján jogi személy, és közhasznú szervezet, mely
a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Az egyesület önálló ügyintéző és
képviseleti szervvel, valamint önálló költségvetéssel rendelkezik. Az egyesület
képviselője a névben, székhelyben, címben, képviseletben történő változásokat és a
megszűnést

köteles

a

regisztrációját

székhelye

szerint

végző

Fővárosi

Törvényszéknek haladéktalanul bejelenteni
b) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának
folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi
személy.
c)

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

6. Az egyesület autonómiája. Az egyesület Magyarország jogrendjének megfelelően,
alapszabálya, valamint szervezeti es működési szabályzata alapján működik. Működésébe,
döntéseibe más civil szervezetnek, állami szervnek, jogi, vagy magánszemélynek
meghatározó befolyása nincs. Az egyesület jogosult más, a céljait elismerő szervezetekkel
kapcsolatot kiépíteni, szövetséget alapítani, vagy szövetségbe belepni.

II.
Az egyesület célja és feladatai
7. Az egyesület célja, tevékenysége. Az egyesület a sajátos települési szerkezetben, döntően
az átlagosnál rosszabb életkörülmények között élő tizenéves kőbányai fiatalok társadalmi
beilleszkedésének segítésének, érvényesülési lehetőségeinek bővítése érdekében fejti ki
tevékenységet.
7.1. Ilyen tevékenységek:
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-

a fiatalok társadalmi-politikai ismeretei elmélyítése érdekében az egyesület
a politikai rendszer szervezetei (országgyűlés, minisztériumok, más
országos hatáskörű szervek, települési és kisebbségi önkormányzatok, stb.)
működése megismerése érdekében helyszíni látogatásokat szervez,

-

Tanoda illetve tanoda típusú projektek működtetése, fiatalok iskolai
felzárkóztatását segítő és iskolai lemorzsolódását csökkentő programok
megvalósítása.

-

Önkéntesek fogadása, közösségi szolgálat szervezése, azok teljesítéséről
igazolás kiállítása.

-

a harmadik évezred Magyarországa társadalmi tagozódásának közvetlen
megismerése

érdekében

az

egyesület

etnikai-nemzetiségi,

vallási

közösségek körében látogatásokat szervez,
-

az "állampolgári ismeretek" gyűjtőfogalommal körülírt ismeretanyag
kiegészítő oktatása, elmélyítése érdekében az egyesület a neki otthont adó
középiskolával

együttműködve,

székhelyen

politikai,

közigazgatási,

érdekképviseleti előadásokat, tájékoztatókat, vitaköröket szervez,
7.2. A közhasznú tevékenységet végez, az alább felsorolt jogszabályok szerint:
- 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)b) alapján: Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre
szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló
kulturális célok megvalósításának támogatása
- 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1) alapján: A természetvédelmi
kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása
- 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19.
alapján: Helyi környezet- és természetvédelem
- 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 15.
alapján: sport és ifjúságügyek
7.3. A közfeladathoz kapcsolódóan az egyesület a következő konkrét tevékenységeket
látja el:
- A fiatalok környezettudatosságának erősítése érdekében az egyesület
programokat, akciókat szervez,(A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a
természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása, Helyi környezet- és
természetvédelem)
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-

a szabadidő hasznos eltöltése érdekében az egyesület természetjáró
kirándulásokat szervez, illetve részt vesz sport és kulturális rendezvények
megvalósításában és megszervezésében,(Kerületi sport és szabadidősport
támogatása, ifjúsági ügyek)

-

érdekképviseleti tevékenysége körében tisztségviselői útján a hozzá forduló
fiatalok

részére

továbbképzési,

továbbtanulási,

pályaválasztási,

jogi,

életvezetési tanácsot ad. (sport, ifjúsági ügyek)
8. Az egyesület alapítóit, az 1. számú melléklet tartalmazza, mely nem nyilvános
dokumentum.

III.
Az egyesület szervezete és működése
9. Az egyesület szervei: a közgyűlés, az elnökség, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB) és
a munkacsoportok (szekciók).
9.1. A közgyűlés
9.1.1. A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve, mely a tagok
összességéből áll.A közgyűlést igény szerint, de évente legalább egy alkalommal
össze kell hívni. A meghívónak tartalmaznia kell:
a) az egyesület nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
9.1.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)
az alapszabály módosítása;
b)
az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c)
a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása;
d)
az éves költségvetés elfogadása; az éves beszámoló és ezzel egyidejűleg a
számviteli beszámoló elfogadása, 1.000.000.-Ft-ot meghaladó összegű
kötelezettségvállalás
e)
az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
f)
a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
g)
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt;
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h)

i)
j)
k)

a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása;
a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása; és
a végelszámoló kijelölése.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben hozott határozat érvényes
meghozatalához az éves munkaprogram elfogadását kivéve, a jelenlevő tagok 2/3-nak igenlő
szavazata szükséges. A tisztségviselőket a közgyűlés csak nyílt szavazással választhatja meg.
Amennyiben az elnökség visszahívása esetén az új elnökséget azonnal megválasztani nem
sikerül, három hónapig a közgyűlés általi egyszerű többséggel megválasztott ügyvivő
elnökség látja el az elnökség teendőit, az egyesületet pedig ügyvivő elnök képviseli. (E tényt
az ügyvivő elnök köteles képviseleti tevékenysége során harmadik személyek tudomására
hozni.) Amennyiben a három hónapon belül megtartott rendkívüli tisztújító közgyűlés sem
tud érvényesen új elnökséget választani, az ügyvivő elnökség haladéktalanul kezdeményezi az
egyesület megszüntetéséről való közgyűlési határozat meghozatalát. Ebben az esetben, ha
bármely ok miatt érvényesen a megszüntetés kérdésében három napon belül döntés nem
születik, az ügyvivő elnökség köteles haladéktalanul az ügyészséghez írásbeli bejelentést
tenni. Az ügyvivő elnökség hatásköre az iratok őrzésére, a közgyűlés összehívására, az
egyesület vagyonának megóvásara, valamint a halaszthatatlan kérdésekben való döntésre
terjed ki.
9.1.3. Az elnökség 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.
A Ptk. 3:81. § (1) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az
egyesület megszüntetéséről dönteni
9.1.4. A közgyűlést az elnök (akadályoztatása esetén az elnökség bármely tagja, az
elnökség akadályoztatása esetén a tagok 25%-a) hívja össze, írásbeli meghívóval,
postai úton, vagy interneten keresztül e-mail-ben, melyben a napirend tervezetét
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is közli. A meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 8 napnak el
kell telni. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50%-a+egy fő
megjelenik, valamint a megjelentek legalább 2/3-a a napirendi kérdésekben való
határozathozatalhoz hozzájárul. A rendkívüli közgyűlés (mely más, rövid úton
került összehívásra) csak akkor határozatképes, ha minden tag megjelent és a
közgyűlés, valamint a döntés ellen egyik tag sem tiltakozik. A meg nem jelent
tagok miatt határozatképtelen közgyűlést - azonos napirenddel - az eredeti
közgyűlés időpontjától számított harmadik és tízedik napon belüli időpontra újra
össze kell hívni. A megismételt közgyűlés az eredeti meghívóval is összehívható,
azonban a tagokat a távolmaradás következményeire a meghívóban
figyelmeztetni kell. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes.
9.1.5. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni. A közgyűlést az
elnök, vagy a megjelentek legalább 2/3-os döntésével kijelölt levezető elnök
vezeti. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyet a levezető elnök (az
egyesület elnöke, akadályoztatása esetén más, a tagok közül egyszerű többséggel
választott személy), a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő tag ír alá. A
jegyzőkönyvben rögzíteni kell a közgyűlési határozat tartalmát, időpontját,
hatályát, ill. a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges,
személyét). A határozat meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy
akinek közeli hozzátartozója (Ptk8:1 (1) 1.), ill. élettársa a határozat alapján
kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben
részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. (Nem előny az
egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás.)
9.1.6. A tagok vagy az alapítók a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg
határozataikat. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi
személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem
tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben
9.1.7. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell
hagyni.
9.1.8. A közgyűlési határozatot, valamint a számviteli beszámolót a közgyűlés
felhatalmazása
alapján
az
elnökség
az
egyesület
honlapján
(www.cikkegyesulet.hu) közzéteszi.
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9.1.9. A közgyűlési határozatot az érintettekkel az elnökség közli amennyiben a
határozat meghatározott személyekhez szóló, tértivevényes vagy elektronikus
levélben, amennyiben az érintettek köre tágabb (a kerület lakosságát, illetve még
szélesebb társadalmi rétegeket érintő határozat) a helyi önkormányzat honlapján
való közzététel elegendő. A közgyűlés meghatározhatja a határozat sajtó útján
való közzétételének kötelezettséget is.
9.1.10. A közgyűlés nyilvános mely nyilvánosság, az Ectv. 37§ (1) bekezdése szerint,
csak a jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
9.1.11. A közgyűlési határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul
jegyzőkönyve kell rögzíteni. A jegyzőkönyvbe bejegyzett közgyűlési
határozatából megállapítható kell, hogy legyen a határozat tartalma, időpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya.
9.1.12. Az éves beszámoló jóváhagyása és a számviteli beszámoló elfogadása a
közgyűlés hatásköre. A számviteli beszámoló tervezetét az elnök eljuttatja a PEB
elnökéhez, majd összehívja a közgyűlést az arra irányadó szabályok szerint. A
közgyűlési meghívóhoz a jelentés tervezetet csatolni kell. Az éves beszámoló és
a számviteli beszámoló elfogadására összehívott közgyűlésen a PEB tagja
értékeli a jelentést, ezután bármely tag javaslatot, észrevételt tehet. Amennyiben
további hozzászólás nincs, az elnökség nyílt szavazásra szólítja fel a tagokat,
akik kézfeltartással szavaznak a számviteli beszámoló és az éves beszámoló
elfogadásáról. Az éves beszámolót, illetve a számviteli beszámolót a közgyűlés a
megjelent tagok 2/3-nak igenlő szavazatával fogadja el. Amennyiben a
közgyűlésen az éves beszámolót, vagy a számviteli beszámolót a tagság nem
fogadja el, ebből a célból a közgyűlést 30 napon belüli időpontra össze kell hívni.
9.1.13. A közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
9.2. Az elnökség
9.2.1. Az elnökség az egyesület operatív ügyintézését ellátó, a tagok közül
megválasztott háromtagú vezető szerv. Az elnököt a közgyűlés választja meg.
9.2.2. Az egyesületet a mindenkori elnök önállóan képviseli a bíróságok, hatóságok
és harmadik személyek fele. Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot
az egyesület elnöke gyakorolja. Az elnök képviseleti jogkörét két tanú által
hitelesített magánokiratba foglalt meghatalmazással eseti jelleggel, vagy az
ügyek bizonyos csoportjára vonatkozóan két elnökségi tagra, vagy másik két
egyesületi tagra átruházhatja
9.2.3. Az elnökség
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
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d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó,
a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
Az elnökség tagjait a közgyűlés 3 évre választja, a tagok újraválaszthatók. Az elnökség
határozatképes, ha három elnökségi tag megjelent. Az elnökség határozatait egyszerű
szótöbbséggel, nyílt, kézfeltartással történő szavazással hozza. Szavazategyenlőség
esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és következő alkalommal ismét szavazásra
kell bocsátani. Az elnökség döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, (jegyzőkönyv)
melyben fel kell tüntetni a határozat szövegét, annak keltét és hatályát, valamint a
meghozatalban részt vevő személyek (a döntést támogatók és ellenzők nevét) szavazatát
név szerint.
9.2.4. Az elnökség szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. Az
ülést az elnök - akadályoztatása esetén bármely elnökségi tag ajánlott levélben
vagy elektronikus levélben elküldött meghívóval, a napirend egyidejű közlésével
hívja össze úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés között legalább öt napnak
el kell telni. A nem szabályosan (rövid úton) összehívott ülés csak akkor
határozatképes, ha azon minden elnökségi tag megjelent és az ülés megtartása,
valamint a határozathozatal ellen egyikük sem tiltakozik. Az elnökség
határozatait az elnökközli az érintettekkel. Az elnökségi határozatok közlésének
és nyilvánosságra hozásának szabályaira egyebekben a közgyűlési határozatok
közlésének szabályai irányadók.
9.2.5. Az elnökség ülései nyilvánosak, mely nyilvánosság, az Ectv. 37§ (1) bekezdése
szerint, csak a jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
9.2.6. A határozat meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója (8:1.(1).1.), ill. élettársa a határozat alapján kötelezettség,
vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. (Nem előny az egyesület cél
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szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatás.)
9.2.7. A tagság egyharmada kezdeményezheti tisztújító közgyűlés összehívását. A
tudomásszerzést követően a közgyűlést az elnök, ennek hiányában az elnökség
tagjai 15 napon belül köteles összehívni. Amennyiben e kötelezettségüknek nem
tesznek eleget, a tagok egyharmada a közgyűlést összehívhatja.
9.2.8. A pénzügyi beszámoló és a számviteli beszámoló elkészítésért az elnök felelős,
továbbá ellátja a napi gazdálkodási teendőket is, mely tevékenységéről az
elnökségnek utólag beszámol.
9.3. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB)
9.3.1. A PEB az egyesület tagjai közül a közgyűlés által választott háromtagú
felügyelő szerv. Feladata az egyesület gazdálkodásának ellenőrzése a tagság
érdekében. A PEB tagjai az elnökségi üléseken tanácskozási joggal jelen
lehetnek, a keletkezett iratokba betekinthetnek. A tagokat a közgyűlés 5 évre
választja. A tagok újraválaszthatók. A PEB ülései nyilvánosak, mely
nyilvánosság, az Ectv. 37§ (1) bekezdése szerint, csak a jogszabályban
meghatározott esetekben korlátozható.
9.3.2. A PEB az egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése során az
elnökségtől jelentést,a munkavállalóktól illetve a könyvelőtől tájékoztatást, vagy
felvilágosítást kérhet. Az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
9.3.3. A PEB köteles a közgyűlést összehívni, ha arról szerez tudomást, hogy - az
egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy más szervezet érdekeit
sertő esemény történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése a közgyűlés döntését teszi szükségessé, az elnökség
felelősségét megalapozó tény merült fel. Az elnökséget a PEB indítványának
megtételétől számított 15 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte után a közgyűlést a PEB hívja össze. Ha az elnökség a törvényes működés
helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a PEB
köteles haladéktalanul értesíteni az Ügyészséget. A PEB köteles megvizsgálni az
elnökség elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést (pl. számviteli
beszámoló), továbbá az éves beszámolót.
9.3.4. A PEB határozatképes, ha három tag megjelent. A PEB határozatait egyszerű
szótöbbséggel,
nyílt,
kézfeltartással
történő
szavazással
hozza.
Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és következő
alkalommal ismét szavazásra bocsátani. A PEB döntéseiről jegyzőkönyvet kell
vezetni melyben, fel kell tüntetni a határozat szövegét, annak keltét és hatályát,
valamint a meghozatalban részt vevő személyek (a döntést támogatók és ellenzők
nevét) szavazatát név szerint.
9.3.5. A PEB szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. Az ülést a
PEB elnök akadályoztatása esetén bármely PEB tag ajánlott vagy elektronikus
levélben elküldött meghívóval, a napirend egyidejű közlésével hívja össze úgy,
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hogy a meghívók elküldése és az ülés között legalább nyolc napnak el kell telni.
A nem szabályosan (rövid úton) összehívott bizottsági ülés csak akkor
határozatképes, ha azon minden PEB tag megjelent és az ülés megtartása,
valamint a határozathozatal ellen egyikük sem tiltakozik. A PEB határozatait az
elnök közli az érintettekkel. Az PEB határozatok közlésének és nyilvánosságra
hozásának szabályaira egyebekben a közgyűlési határozatok közlésének
szabályai irányadók.
9.3.6. A határozat meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója (Ptk 8:1 (1) 1.),, ill. élettársa a határozat alapján
kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben
részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. (Nem előny az
egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás.)
9.4. A munkacsoportok
9.4.1. Az elnökség az egyesület céljai megvalósítása érdekében végzett részfeladatok
ellátására munkacsoportokat (szekció) hoz létre. A munkacsoportok vezetését a
szekcióvezető látja el, aki az elvégzett tevékenységről folyamatosan tájékoztatni
köteles az elnökséget, továbbá évente egyszer beszámolni köteles a
közgyűlésnek.
9.4.2. A
munkacsoportok
létrehozásáért,
megszüntetésért,
működésének
meghatározásáért és ellenőrzéséért az elnökség felelős.
9.5. Összeférhetetlenségi szabályok
9.5.1. Nem lehet a PEB elnöke, vagy tagja, aki az elnökség elnöke vagy tagja
9.5.2. A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető 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.
c) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki
d) döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
e) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
f) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület
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által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak
megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
g) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
9.5.3. 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
9.5.4. Ha a tag a napirend kiegészítésére a napirend részletezettségére vonatkozó
szabályoknak megfelelő javaslatot tesz, az általa megjelölt kérdést napirendre
tűzöttnek kell tekinteni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal
közli a tagokkal és az ügyvezetővel.
9.5.5. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e
foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói
ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet
folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
9.5.6. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a
hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

IV.
A tagsági viszony tartalma
10. Az egyesület tagja lehet minden magyar es külföldi természetes és jogi személy, aki a
tagságra vonatkozó szabályoknak eleget tesz.
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Az egyesület tagja lehet, aki:

10.1.
-

az egyesület cél kitűzéseit elfogadja,

-

elfogadja az egyesület alapszabályát,

-

belepési szándekát írásban az elnökségnek bejelenti, az elnökség pedig belépését
határozatával, ideiglenes hatállyal elfogadja (a tagfelvételt végleges hatállyal a
következő taggyűlés hagyja jóvá),
Megszűnik a tagsági viszony:

10.2.
-

a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével, kilépéssel,

-

ha a tag írásbeli felszólítás - mely felszólítás tartalmazza a mulasztás
jogkövetkezményeit is - ellenére sem fizeti ki legalább fél éven keresztül fennálló
tagdíjtartozását,
ha a tagot a közgyűlés az egyesület céljaival és feladatával össze nem egyeztethető

-

magatartása miatt az ok megjelölésével kizárja (ilyen ok különösen, ha a tagot, vagy
képviselőjét jogerősen szabadságvesztés büntetéssel sújtják). A kizárás ellen az
értesítést követő 30 napon belül bírósághoz lehet fordulni. A kizárás alá vont tagot
értesíteni kell az eljárás megindításáról. Lehetőséget kell biztosítani a védelmében
felhozható tények és bizonyítékok előadására. A tag kizárását kimondó határozatot
írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni. Az indoklásnak tartalmaznia kell a
kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati
lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
ha a tag 2 éven keresztül semmilyen programon, rendezvényen nem vesz részt és az

-

elnökség tagság megszüntetését kezdeményezi.
ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik.

-

Az egyesület tagjának jogai:

10.3.
-

részt vehet az egyesület rendezvényein, az egyesület tisztviselőjének választásában
részt vehet és választható,

-

betekinthet az egyesület irataiba, az elnökségtő1 felvilágosítást kérhet,

-

az elnökség ülésein javaslat tételi, indítványozási joggal részt vehet,

-

megilleti a jogvédelem, ha feladata ellátása során sérelem, vagy joghátrány éri.
Az egyesület tagjának kötelezettségei:

10.4.
-

a tevékenységét szabályozó jogszabályokat ismerje meg,
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-

az alapszabály rendelkezéseit tartsa be,

-

az esedékes tagdíjat fizesse meg,

-

óvja az egyesület vagyonát,

-

az egyesület céljaihoz és feladataihoz il1ő magatartást tanúsítson.

10.5.
Az egyesület tagjainak nyilvántartása
10.5.1. az egyesület elnöksége tagnyilvántartást vezet. A tagnyilvántartás vezetése a
belépési illetve- kilépési szándéknyilatkozatok alapján történik.

V.
Az egyesület működése, gazdálkodása
11.
11.1.
Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a
létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem
veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a
létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. A vagyon
felhasználásáról a közgyűlés felhatalmazása alapján az elnökség dönt. Az elnökség az
egyesület vagyonát a jó gazda gondosságával köteles kezelni.

11.2.
Nyilvánosság
11.2.1. A számviteli beszámolóba és az egyesület egyéb, működésével kapcsolatos
irataiba, a közgyűlés, vagy az elnökség, illetve a PEB határozataiba bárki
szabadon betekinthet, arról saját költségen másolatot készíthet, ennek során
írásban kell értesíteni az érdeklődőnek az elnökség valamely tagját, aki az
iratbetekintést 3 munkanapon belül lehetővé teszi
11.2.2. Az egyesület közhasznú szolgáltatásai nyilvánosak, azokat bárki igénybe
veheti.
11.2.3. Az egyesület működése nyilvános, mely nyilvánosság, az Ectv. 37§ (1)
bekezdése szerint, csak a jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
Mind a közgyűlési, mind az elnökségi határozatokba (jegyzőkönyvbe) bárki
betekinthet, arról saját költségén másolatot készíthet.
11.2.4. Az egyesület éves beszámolóját, valamint bárki által igénybe vehető
szolgáltatásait egyesület honlapján nyilvánosságra hozza.
11.3.
Az egyesület vagyona pályázatokon elnyert támogatásokból, vállalkozási
tevékenységéből, egyéb támogatásából tevődik össze. Az egyéb támogatás
elfogadásáról az elnökség dönt feltételesen, melyhez a közgyűlés végleges hatállyal
hozzájárul.
11.4.
Jelen alapszabályt az egyesület közgyűlése a 2015. április 29. hozott
határozatával a Fővárosi Törvényszék 77.Pk.60.432/2001/12. sorszámú végzése
alapján módosította és egységes szerkezetbe foglalva elfogadta a mai napon. Jelen
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alapító okiratban külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló. 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: Budapest, 2015. június 30.
Elkülönítette melléklet:


Az egyesület alapító tagjai

