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Az Ifjúsági Centrum Encsencs Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 

törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. 

törvény 61. és következő §-i alapján, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 

törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon  a módosításokkal egységes szerkezetben 

foglalt ALAPSZABÁLYÁT az alábbi tartalommal fogadta el: 

 

Az Ifjúsági Centrum Encsencs Egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal 

rendelkező társadalmi szervezet, mely jelen alapszabályában meghatározott céljaira alakul, 

nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére, közhasznú tevékenységének 

végzésére szervezi tagjainak tevékenységét. 

 

 

I. 

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 

 

 

1.) Az Egyesület neve: Ifjúsági Centrum Encsencs Egyesület 

                                     (Rövidített elnevezése: ICEE) 

 

2.) Az Egyesület székhelye: 4374 Encsencs, Fő út 31. 

 

3.) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. 

 

4.) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet. 

 

 

II. 

Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége 

 

 

1.) Az Egyesület célja: 

 

1. 1. gyermek- és ifjúsági szabadidős programok szervezése, 

1. 2. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 

1. 3. szabadidős tevékenységek, ismeretterjesztő, oktatási és kulturális programok szervezése, 

1. 4. népi hagyományok szellemi értékeinek és technikai ismeretének, tapasztalatainak 

felelevenítése, továbbéltetése, 

1. 5. kulturális tevékenység, 

1. 6. kulturális örökség megóvása, 

1. 7. műemlékvédelem, 

1. 8. természetvédelem, állatvédelem, 

1. 9. környezetvédelem, 

1.10. sportrendezvények szervezése, nyári táborok, kirándulások lebonyolítása, 

1.11. egészségmegőrző és drog-prevenciós programok bonyolítása, 

1.12. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 

1.13. fogyatékosok felkarolása, az egészséges társadalomba való beilleszkedésének segítése, 
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1.14. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 

1.15. szociális tevékenység, családsegítés, 

1.16. számítástechnikai ismeretek elsajátítása, információs hálózat kiépítése, 

1.17. településfejlesztés. 

 

 

2.) Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban: 

Kszt.) 26.§ c) pontjában megjelölt tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket 

végzi: 

 

2. 1. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 

        (Kszt. 26.§ c) 2. pontja) 

2. 2. kulturális tevékenység, 

        (Kszt. 26.§ c) 5. pontja) 

2. 3. kulturális örökség megóvása, 

        (Kszt. 26.§ c) 6. pontja) 

2. 4. műemlékvédelem, 

        (Kszt. 26.§ c) 7. pontja) 

2. 5. természetvédelem, állatvédelem, 

        (Kszt. 26.§ c) 8. pontja) 

2. 6. környezetvédelem, 

        (Kszt. 26.§ c) 9. pontja) 

2. 7. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 

        (Kszt. 26.§ c) 10. pontja) 

2. 8. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 

        (Kszt. 26.§ c) 11. pontja) 

2. 9. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal 

kapcsolatos tevékenység, 

        (Kszt. 26.§ c) 13. pontja) 

2.10. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével, 

         (Kszt. 26.§ c) 14. pontja) 

2.11. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe 

vehető – szolgáltatások, 

         (Kszt. 26.§ c) 20. pontja) 

 

 

3.) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is 

részesülhessen - kérelem útján – közhasznú szolgáltatásaiból. 

 

4.) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú 

céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, végezhet.  

 

5.) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet, a gazdálkodása során elért eredményét nem 

osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 
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6.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

7.) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki igénybe 

veheti. 

 

8.) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működésének, működési módjának, szolgáltatásai 

igénybevételének módjáról, a nyilvánosságra vonatkozó rendelkezéseiről és a beszámolóinak 

nyilvánosságáról hirdető-tábláján, a www.encsencs.hu/icee címen elérhető honlapján és a 

Kelet-Magyarország nevű napilapban történő megjelentetés útján gondoskodik. Az elfogadott 

éves beszámolóját a közhasznúsági jelentéssel együtt önállóan is megjelenteti a Kelet-

Magyarország nevű napilapban. 

 

9.) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet lehetővé teszi, hogy a működésével kapcsolatosan 

keletkezett bármilyen iratba bárki betekinthessen, arról saját költségén másolatot készítsen. 

Iratbetekintés során irat, okirat, beszámoló eredeti példányát székhelyről vagy/illetve iratőrzési 

helyéről még átmenetileg sem lehet ki,- illetve átadni. Az iratbetekintés helye és időpontja: Az 

egyesület székhelyén, minden hétfőn du. 15,00 – 18,00 óra között. 

 

10.) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet a vállalt közhasznú tevékenységeit meghatározó 

részben tagjainak sorában lévő szakemberekkel végzi és látja el. Egyes tevékenységek 

megvalósítására –mint pl.: a szociális tevékenység, családsegítés, a gyermek- és 

ifjúságvédelem, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése- a 

helyi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás keretében történik. További 

vállalt tevékenységeinek ellátási módjában fontos szerep jut a helyi civilszervezetekkel kötött 

együttműködési szerződéseknek, megállapodásoknak. A vállalt tevékenységek forrása a 

folyamatos önkéntes tagi szerepvállalás mellett a saját bevételek, a helyi Önkormányzat 

rendszeres támogatása, valamint a fejlesztést szolgáló projektek megvalósításában az 

államháztartás alrendszereitől és uniós forrásból származó pályázati lehetőségek.  

 

 

 

 

III. 

Az Egyesület tagjai 

 

 

1.) Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen 

alapszabályban foglalt célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét (belépési nyilatkozatát) az 

Elnökséghez benyújtja. A felvételt kérőnek kérelmében (belépési nyilatkozatában) 

nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület alapszabályát ismeri 

illetve/vagy megismerte, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait elfogadja, 

valamint vállalja, hogy az éves tagdíjat határidőben megfizeti. 

 

2.) A tagsági jogviszony keletkezésének időpontja a tagfelvételi kérelem (belépési nyilatkozat) 

Elnökséghez történő érkezésének napja. A tagsági jogviszony létrejöttéhez külön jóváhagyó, 

elfogadó döntésre nincs szükség az Egyesület egyetlen szerve, tisztségviselője részéről sem. 

http://www.encsencs.hu/icee
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3.) Az Egyesület tagjai a tagegyenlőség elvéből fakadóan egyenlők, azaz minden tag egy 

szavazattal rendelkezik. 

  

4.) Az Egyesület Elnöksége az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást köteles vezetni. 

 

5.) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki az 

Egyesületet rendszeres vagyoni hozzájárulással, vagy más felajánlással támogatja és 

tagfelvételi kérelmét pártoló tagként kéri.  

 

6.) A pártoló tagsági jogviszony keletkezésének időpontja az ez irányú tagfelvételi kérelem 

Elnökség által történő elfogadásával jön létre. A tagfelvételi kérelemnek tartalmaznia kell, 

hogy az Egyesület alapszabályát ismeri és elfogadja, valamint az irányadó rendszeres vagyoni 

hozzájárulását, vagy a felajánlott támogatás megnevezését, vállalásának teljesítési ütemezését. 

 

7.)  A pártoló tag jogosult az Egyesület Közgyűlésén részt venni, tanácskozási jogát 

gyakorolni, felszólalni, véleményét kinyilvánítani és javaslatot tenni, egyben köteles az 

alapszabály rendelkezéseit betartani, az egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni. 

 

8.) A pártoló tag tagdíjat nem fizet. 

 

9.) A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik.  

 

10.) Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az egyesület tagjai közül az a természetes személy, 

akit arra az Elnökség érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagságra az Egyesület bármely szerve 

javaslatot tehet. 

 

11.) A tiszteletbeli tagság a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. 

 

12.) A tiszteletbeli tag jogosult az Egyesület Közgyűlésén részt venni, tanácskozási jogát 

gyakorolni, felszólalni, véleményét kinyilvánítani és javaslatot tenni, egyben köteles az 

alapszabály rendelkezéseit betartani, az egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni. 

 

13.) A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet. 

 

14.) A tiszteletbeli tag szavazati joggal nem rendelkezik. 

 

15.) Az Egyesületi tagság, a pártoló tagság és a tiszteletbeli tagság megszűnik: 

 

15. 1. A természetes személy tag halálával,  

15. 2. A nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével, 

15. 3. A kilépés bejelentésével, 

15. 4. Kizárással, 

15. 5. Az Egyesület megszűnésével. 

 

16.) Az Egyesület tagja, pártoló tagja és tiszteletbeli tagja kilépési szándékának bejelentésével 

egyező időpontban a tagsági jogviszonya automatikusan megszűnik. 
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17.) A Közgyűlés kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő 

kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegte. Ilyen különösen: ha a három hónapnál 

régebben lejárt esedékességű tagdíjat -a befizetési határidőt követő harmadik hónap utolsó 

napján, vagy azt követően kiküldött- írásbeli felszólításra, a felszólítás kézhezvételétől 

számított 15 napon belül sem fizette meg. Ezen írásbeli felszólításban a taggal közölni kell, 

hogy ha ezek után sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, tagsági viszonya kizárással 

megszüntethető. 

 

18.) A Közgyűlés kizárhatja azt a tagot, pártoló tagot és tiszteletbeli tagot tagjai sorából, aki az 

Egyesület céljával, szellemiségével, vagy az alapszabállyal össze nem egyeztethető 

magatartást tanúsít. 

 

19.) A Közgyűlés kizárással megszüntetheti a pártoló tagságát annak, aki az általa felajánlott 

rendszeres vagyoni hozzájárulását, vagy az általa tett egyéb felajánlását megvonja. 

 

20.) E Fejezet 17.), 18.), és 19.) pontjában foglalt eljárásokban csak azt követően hozható 

kizárásról szóló határozat, ha a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére 

lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő 

körülmények ismertetésére, értékelésére sor került. 

 

21.) A kizárásról szóló határozatot az érintettel írásban is közölni kell, biztosítva részére, hogy 

amennyiben azzal nem ért egyet, 30 napon belül lehetősége van azt a bíróságnál megtámadni. 

 

 

IV. 

A tagok jogai és kötelességei 

 

 

1.) Az Egyesület tagja jogosult: 

 

1. 1. Részt venni az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, 

1. 2. A természetes személy tag választhat és választható az Egyesület bármely szervébe, 

bármely tisztségére, míg a nem természetes személy tag választhat, 

1. 3. A Közgyűlésen felszólalni, véleményt nyilvánítani, kérdést feltenni, javaslatot tenni, 

tanácskozási és szavazati jogával élni, 

1. 4. Az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól 

számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadni. 

 

2.) Az Egyesület tagja köteles: 

 

2. 1. Az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit megtartani,  

2. 2. A Közgyűlésnek a tagokra nézve kötelező érvényű határozatai szerint eljárni, 

2. 3. A tagdíjat határidőben megfizetni. 

 

3.) A nem természetes személy tag képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és 

kötelességeit. 
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V. 

Összeférhetetlenségi szabályok 

 

 

1.) Az Egyesület Elnökségének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője az lehet, aki a 

közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és  

1. 1. magyar állampolgár, 

1. 2. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 

1. 3. bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező nem 

magyar állampolgár. 

 

2.) Az Egyesület Elnökségének határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy 

akinek közeli hozzátartozója, élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: 

 

2. 1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

2. 2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek az Egyesület, mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai 

keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az 

egyesület tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabályának megfelelő cél 

szerinti juttatás. 

 

3.) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 

3. 1. az Egyesület elnöke, vagy Elnökségének tagja, 

3. 2. az Egyesülettel, mint közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység 

kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

3. 3. az Egyesület, mint 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 nyújtott, alapszabályának megfelelő cél szerinti juttatást 

-, illetve 

3. 4. a 3. 1.-3. 3. pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

4.) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 

megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás 

rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

 

5.) 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. 

 

6.) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, 

valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 

szolgáltatások, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 

alapszabályának megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
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VI. 

A Közgyűlés 

 

 

1.) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, melyet a tagok összessége alkot. A Közgyűlést 

évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, olyan időpontra tekintettel, hogy az 

elfogadott közhasznúsági jelentést az előírt módon és helyeken a nyilvánosság számára, 

határidőben közzé lehessen tenni. 

 

2.) A Közgyűlést az Elnök hívja össze, valamennyi egyesületi tag írásbeli értesítésével. A 

meghívó tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a javasolt napirendi pontokat, valamint az 

esetleges határozatképtelenség esetén megtartandó megismételt Közgyűlés helyét és idejét. A 

meghívót úgy kell kézbesíteni, hogy azt a tagok az ülés előtt nyolc nappal kézhez kaphassák.  

 

3.) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha tagjainak 50 %-a plusz egy fő jelen van. A 

határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendek 

tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a 

távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. 

 

4.) A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság vagy a törvényességi felügyeletet 

ellátó ügyészség elrendeli, valamint  ha a tagok legalább egyharmada az ok és a cél 

megjelölésével kívánja. 

 

5.) A Közgyűlés ülései nyilvánosak.  

 

6.) A Közgyűlés hatásköre: 

 

6. 1. Az alapszabály megállapítása, módosítása, 

6. 2. Az éves költségvetés meghatározása, 

6. 3. Az éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének elfogadása, 

6. 4. Az Egyesület más Egyesülettel történő egyesülésének kimondása, 

6. 5. Az Egyesület feloszlásának kimondása, 

6. 6. Az Egyesület Elnökségének megválasztása, 

6. 7. Az Egyesület Felügyelő Bizottságának megválasztása, 

6. 8. A tagdíj mértékének és fizetési határidejének megállapítása, 

6. 9. A tagjai, a pártoló tagjai és a tiszteletbeli tagok sorából történő kizárás, 

6. 10. Az Egyesület vezető tisztségviselőinek visszahívása. 

 

7.) A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait  általában nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

8.) A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó 6.1., 6.4., 6.5., 6.9. és 6.10. pontokban nyílt 

szavazással, de minősített, azaz kétharmados többséggel hozza határozatát. 

 

9.) A Közgyűlést az Elnök vezeti. Akadályoztatása esetén levezető elnököt kell választani.  

 

10.) A Közgyűlésen jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell vezetni . A jegyzőkönyv vezetőjét és 

annak két hitelesítőjét az ülés elején a Közgyűlésnek meg kell választania.  
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11.) Szavazategyenlőség esetén a szavazást maximum két alkalommal meg kell ismételni. 

Amennyiben a harmadik szavazás is szavazategyenlőséggel zárul, a határozati javaslatot 

elvetettnek kell tekinteni. 

 

12.) A Közgyűlés a vezető tisztségviselőit a tisztségükből visszahívhatja, ha az Egyesület 

céljával, szellemiségével, vagy az alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, 

illetőleg az alapszabályban foglalt kötelességeinek huzamosabb ideig nem tesz eleget. 

 

13.) A visszahívásról szóló határozatot az érintettel írásban is közölni kell, biztosítva részére, 

hogy amennyiben azzal nem ért egyet, 30 napon belül lehetősége van azt a bíróságnál 

megtámadni. 

 

14.) A Közgyűlési határozatokat az érintettekkel az Egyesület Titkára nyolc napon belül 

írásban közli, valamint azokat közzé kell tenni az egyesület hirdető-tábláján és honlapján. A 

Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe kell helyezni. A 

Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés 

döntésének száma, időpontja, tartalma és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők, 

esetleges tartózkodók számaránya megállapítható. A Határozatok Könyvét az egyesület 

székhelyén illetve/vagy iratőrzési helyén őrzik, ahol az bárki által megtekinthető. 

 

 

VII. 

Elnökség 

 

 

1.) Az Egyesület vezető szerve a háromtagú Elnökség, melynek tagjai az Elnök, az 

Elnökhelyettes és a Titkár. 

 

2.) Az Elnökség tagjait a Közgyűlés négy év időtartamra választja. 

 

3.) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az Elnökség 

ülései nyilvánosak.  

 

4.) Az Elnökséget az Elnök hívja össze, valamennyi Elnökségi tag írásbeli értesítésével. A 

meghívót a tagoknak az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább nyolc nappal korábban 

kézbesíteni kell, az ülés helyének, időpontjának és napirendi pontjainak megjelölésével. 

 

5.) Az Elnökség akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Határozatait, döntéseit 

nyílt szavazattal, egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén az Elnökséget 15 

napon belül ismételten össze kell hívni. 

 

6.) Az Elnökségi ülésre a Felügyelő Bizottság Elnökét meg kell hívni. Az Elnök meghívhat 

állami, társadalmi és gazdasági szerveket, illetve azok képviselőit és akár magánszemélyt is 

tanácskozási joggal. 

 

7.) Az Elnökség hatásköre: 
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7. 1. Szervezi, irányítja és biztosítja az Egyesület zavartalan és szabályszerű működését, 

7. 2. Ügyrendjének megállapítása, 

7. 3. Pártoló tagsági kérelem elfogadása, jóváhagyása, 

7. 4. Tiszteletbeli tag cím adományozása, 

7. 5. Az Egyesület éves beszámolójának és közhasznúsági jelentése tervezetének előkészítése 

és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése, 

7. 6. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett valamennyi iratba, beszámolóba 

való betekintés biztosítása bárki számára. 

7. 7. Döntés minden olyan kérdésben, mely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

 

8.) Az Elnökség ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni és azt mindhárom Elnökségi tagnak alá 

kell írnia. 

 

9.) A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagsága annak az 

elnökségi tagnak, ki elhalálozik, vagy lemond. Ez esetben a Közgyűlés új elnökségi tagot 

választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő Elnökség 

mandátumával egyező időpontig szól.  

 

10.) Az Elnökség által hozott határozatokat az érintettekkel az Egyesület Titkára nyolc napon 

belül írásban közli, valamint azokat közzé kell tenni az egyesület hirdető-tábláján és 

honlapján. Az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe kell helyezni. 

A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség 

döntésének száma, időpontja, tartalma és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők, 

esetleges tartózkodók számaránya és személye is megállapítható. A Határozatok Könyvét az 

egyesület székhelyén illetve/vagy iratőrzési helyén őrzik, ahol az bárki által megtekinthető. 

 

 

 

VIII. 

A Felügyelő Bizottság 

 

 

1.) Az Egyesület felügyelő, ellenőrzési szerve a háromtagú Felügyelő Bizottság, melynek tagja 

a Felügyelő Bizottság Elnöke és a két tagja. 

 

2.) A Felügyelő Bizottság Elnökét és tagjait a Közgyűlés választja négy év időtartamra. 

 

3.) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, 

melynek ülése nem nyilvános. Ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 

 

4.) A Felügyelő Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság Elnöke vezeti és hívja össze, aki 

egyben szervezi, irányítja és koordinálja a bizottság folyamatos munkáját, tevékenységét.  

 

5.) A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Döntéseit, 

határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A bizottság üléséről 

jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet mindhárom tag aláírásával hitelesít.  

 

6.) A Felügyelő Bizottság az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése során: 
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6. 1. Beszámolót, jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, 

6. 2. Tájékoztatást és felvilágosítást kérhet az Egyesület esetleges munkavállalóitól, 

6. 3. Betekinthet az Egyesület könyveibe, nyilvántartásaiba, irataiba, azokat megvizsgálhatja, 

6. 4. Véleményezi az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés tervezetét, 

6. 5. Az Egyesület pénzügyi gazdálkodását cél, vagy utóvizsgálattal ellenőrizheti, 

6. 6. Javaslatot tehet az Egyesület eszközeinek és forrásainak hatékony kihasználására. 

 

7.) A Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesület Elnökségi ülésein tanácskozási joggal részt 

vehetnek, míg a Felügyelő Bizottság Elnöke részt vesz. 

 

8.)  A Felügyelő Bizottság köteles tájékoztatni az Elnökséget illetve annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a működés során jogszabálysértés, vagy az 

Egyesület érdekeit súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, melynek megszüntetésére, 

illetve enyhítésére az Elnökségtől döntés szükséges, tovább akkor, ha a vezető tisztségviselők 

felelősségének ténye merült fel. 

 

9.) A Felügyelő Bizottság indítványára 30 napon belül össze nem hívott Elnökség 

összehívására maga a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

 

 

IX. 

Az Elnök, Elnökhelyettes és a Titkár 

 

 

1.) Az elnök: 

 

1. 1. Az Egyesület képviseletére önállóan jogosult, 

1. 2. Összehívja, előkészíti és vezeti a Közgyűlés és az Elnökség üléseit, 

1. 3. Munkáltatói jogok gyakorlója, 

1. 4. Kialakítja, szervezi és irányítja az Egyesület adminisztratív szervezetét, 

1. 5. Felelős a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáért, 

1. 6. Biztosítja és koordinálja az Egyesület zavartalan működését, gazdálkodását, 

1. 7. Szerződést köt, szerződéses kötelezettségeket vállal, vállalhat, 

1. 8. (törölve) 

1. 9. Az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés tervezetének készítése, és jóváhagyás 

céljából a Közgyűlés elé való terjesztése, 

1. 10. Hatáskörét és feladatait megosztja, megoszthatja az elnökhelyettessel. 

 

2.) Az Elnökhelyettes: 

 

2. 1. Szervezi és irányítja az Egyesület rendezvényeit, 

2. 2. A Titkárral közösen ellátja az Egyesület levelezését és iratkezelését, 

2. 3. Intézi a pártoló és tiszteletbeli tagság tagfelvételének előkészítését az Elnökség felé, 

2. 4. Az Elnök akadályoztatása esetén a Titkárral együttesen jogosult írásbeli jognyilatkozat 

megtételére. 

2. 5. A 2. 4. pontban foglaltak esetén sem rendelkezhet az Elnök 1. 1. és 1. 3. pontban 

biztosított jogkörével. 
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3.) A Titkár: 

 

3. 1. Vezeti az Egyesület tagnyilvántartását, 

3. 2. Az Elnökhelyettessel közösen ellátja az Egyesület levelezését, iratkezelését, 

3. 3. A Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az érintettek való írásbeli közlése, 

3. 4. A bármely iratba bárki által történő betekintés lehetőségének folyamatos biztosítása, 

3. 5. A Határozatok Könyvének vezetése, mely az a nyilvántartás a Közgyűlés esetében is, 

melyből megállapítható a vezető szerv döntésének tartama, időpontja, hatálya, a döntést 

támogatók és ellenzők aránya. 

3. 6. Az Elnök akadályoztatása esetén az Elnökhelyettessel együttesen jogosult írásbeli 

jognyilatkozat megtételére. 

 

 

X. 

Az Egyesület működése, gazdálkodása 

 

 

1.) Az Egyesület önálló költségvetéssel rendelkezik, éves költségvetésből gazdálkodik és 

tartozásaiért saját vagyonával, felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület 

tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

2.) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől, a normatív 

támogatás kivételével, csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban, mely 

szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás módját és feltételeit. 

 

3.) Az Egyesület  váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

 

4.) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető hitelt 

nem vehet fel. Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve 

hitel törlesztésére nem használhatja fel. 

 

5.) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzatkészítési 

kötelezettsége nincs. 

 

6.) A pénzügyi, számviteli és egyéb jogszabályokban foglalt, az Egyesületre irányadó 

szabályzatok készítése alól természetesen nem mentesül. Ezen szabályzatok készítéséért, 

naprakész állapotban tartásáért, valamint az Egyesületre irányadó nyilvántartások, 

könyvvezetési szabályok alkalmazásáért az Elnökség a felelős. 

 

7.) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási 

tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartania. 

 

8.) Az Egyesület bevételei : 

 

8. 1. a tagdíj, 

8. 2. a pártoló tagok vagyoni hozzájárulása, 
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8. 3. az államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozótól közhasznú céljára, vagy 

működési költségei fedezetére kapott támogatás, illetve adomány, 

8. 4. a közhasznú tevékenységből származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, 

8. 5. az egyéb cél szerinti tevékenységből származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, 

8. 6. egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel, 

8. 7. vállalkozási tevékenységének bevétele. 

 

9.) Az Egyesület költségei: 

 

9. 1. a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 

kiadások), 

9.   2. az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 

kiadások), 

9. 3. a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 

kiadások), 

9.  4. a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek 

(ráfordítások, kiadások), melyeket bevételarányosan meg kell osztani. 

  

10.) A tagdíj mértéke és megfizetése: 

 

10. 1. A természetes személy éves tagdíja 1. 000.-ft (azaz: ezer forint), 

10. 2. A szervezet éves tagdíja 10. 000.-ft (azaz: tízezer forint), 

10. 3. Az éves tagdíj megfizetésének határideje egységesen a tárgyév december 31. napja. 

10. 4. Az újonnan belépő tag a tagdíjfizetési kötelezettségét a belépéstől számított 8 napon 

belül kell, hogy teljesítse. 

10. 5. A tagdíj fizethető az Egyesület házipénztárába és utalható elszámolási folyószámlájára 

is. A tagdíj a fizetési határidőig tetszőleges részletekben is fizethető. 

 

11.) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet az éves beszámolójának jóváhagyásával 

egyidejűleg közhasznúsági jelentést is készíteni köteles a tárgyévet követő év június 30. 

napjáig, mely időpontig az elfogadott közhasznúsági jelentést a nyilvánosság számára az 

alapszabály II. Fejezet 8.) pontja szerint közzé is kell tenni.  

 

12.) A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

a.) a számviteli beszámolót, 

b.) a költségvetési támogatás felhasználását, 

c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 

d.) a cél szerinti juttatások kimutatását, 

e.) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásaitól és mindezek szerveitől kapott 

támogatás mértékét, 

f.) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőjének nyújtott juttatások értékét, illetve 

összegét, 

g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

 

13.) A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. 

A betekintés lehetősége folyamatosan biztosított az Egyesület Titkárán keresztül. 
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XI. 

Az Egyesület képviselete 

 

 

1.) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a 2.) pontban foglalt kivétellel. Az Elnök 

akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes a Titkárral együttesen jogosult írásbeli 

jognyilatkozat megtételére. 

 

2.) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és az Elnökhelyettes együttesen jogosult 

rendelkezni. 

 

 

 

XII. 

Az Egyesület megszűnése 

 

 

1.) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés más társadalmi szervezettel való egyesülését, 

vagy feloszlását kimondja. 

 

2.) Megszűnik az Egyesület, ha azt az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését 

megállapítja. 

 

3.) Az Egyesület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyonának 

felhasználásáról a Közgyűlés jogosult dönteni. 

 

4.) Ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg és a 

vagyonáról a Közgyűlés nem rendelkezett, akkor vagyona a hitelezők kielégítése után állami 

tulajdonba kerül, melyet közérdekű célra kell fordítani. 

 

5.) Az Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles az esedékes köztartozásait 

rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit 

időarányosan teljesíteni. 

 

 

XIII. 

Az Egyesület felügyelete 

 

 

1.) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet felett a törvényességi felügyeletet a reá irányadó 

szabályok szerint az ügyészség látja el. 

 

2.) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet feletti adóellenőrzést az állami adóhatóság 

(APEH), a költségvetési támogatás ellenőrzése tekintetében az Állami Számvevőszék, míg az 

állami vagy önkormányzati költségvetésből, nemzetközi forrásból juttatott támogatások 

felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti szervezet látja el. 
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XIV 

Záró rendelkezések 

 

 

1.) A jelen alapszabály alkalmazásában: 

1. 1. Ahol „tag” kifejezés szerepel, ott az Egyesület rendes tagját kell érteni. A pártoló és 

tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig tartalmazzák a „pártoló tag” vagy 

a „tiszteletbeli tag” kifejezést, 

1. 2. Vezető tisztségviselő: az Elnökség és a Felügyelő Bizottság elnökei és tagjai, 

1. 3. Minősített többség: A jelenlévők legalább kétharmadának egybehangzó szavazata. 

 

2.) Az alapszabály módosításával egy időben az Egyesület Szervezeti és Működési 

Szabályzatát hatályon kívül helyezi. 

 

3.) Jelen alapszabályt a módosításokkal egységes szerkezetben, Encsencsen, 2009. november 

20. napján a Közgyűlés egyhangúlag  elfogadta. 

 

4.) Az Egyesület elnöke a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a 

Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Bíróságnak, az Egyesület adataiban bekövetkezett 

változás nyilvántartásba vétele és a közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a 

szükséges mellékletekkel együtt benyújtja. 

 

Encsencs, 2009. november 20. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Hornyák Éva 

                                                                                                                        elnök 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


