
 

 

Nők Civilben Egyesület 
 

Alapszabálya 

 

                                               Általános rendelkezések 
 

1. 

Az Egyesület neve: Nők Civilben Egyesület 

Székhelye: Pásztó, Régi vásártér út. 26.  

 

2. 

 

Az Egyesület célja 

Az Egyesület önkormányzati elven működő, önkéntesen létrehozott, érdekvédelmi és 

érdekképviseleti szervezet. Az Egyesület jogi személy. 

Az Egyesület céljai:  

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészséges életmódra való nevelés. 

Gyermekek családon belüli nevelésének elősegítése 

Foglalkozások, képzések tartása oktatási intézményekben és azokon kívül. 

A gyermekeket egyedül nevelő szülők támogatása, segítségnyújtás a különböző 

szociálpolitikai támogatások minél szélesebb körű elnyerése érdekében.  

Fellépés mindenfajta diszkriminációval szemben. 

Rendszeres kapcsolattartás, együttműködés más civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, 

magánszemélyekkel. 

Jogi tanácsadás szervezése, jogvédelem. 

Családi napok, programok, szakmai előadások szervezése. Segítségnyújtás a hátrányos 

helyzetű családok, ill. gyermekek részére.  

Kulturális programok, ezen belül ismeretterjesztő előadások, táncos szórakoztató 

rendezvények (retro bálok, szilveszteri, farsangi mulatság, szüreti felvonulás, Zsigmond napi 

programok stb.) szervezése. Közösségi kulturális programok (kirándulás, uszoda-, színház-, 

mozi látogatás) szervezése. 

Sportprogramok szervezése. 

Információnyújtás a tagoknak és a szélesebb közösségnek lakóhelyük kulturális 

tevékenységéről, történelméről, értékeiről. 

Előadások szervezése a környezetvédelemmel összefüggő kérdésekről, környezettudatos 

életmód kialakításában segítségnyújtás.  Részvétel környezetvédelmi akciókban (pl. 

szemétszedésben). 
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Jótékonysági ruhaosztás szervezése, karácsonykor kórházlátogatás. 

Pályázati lehetőségek megismerése, pályázatírás. 

E célokat közhasznú tevékenységként látja el, e tevékenységeket nyereség- és vagyonszerzési 

cél nélkül, közhasznú egyesület formájában végzi. 

Az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontjában megjelöltek közül az alábbi közhasznú 

tevékenységeket látja el: 

 

1.   Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs  

  tevékenység. 

2.  Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. 

3.   Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 

4.   Kulturális tevékenység. 

5.   Kulturális örökség megóvása. 

6.   Műemlékvédelem. 

7.   Természetvédelem, állatvédelem. 

8.   Környezetvédelem. 

9.   Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet. 

10.  Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 

11.  Emberi és állampolgári jogok védelme. 

12.  A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli  

  magyarsággal kapcsolatos tevékenységek. 

13.  Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

  folytatott sporttevékenység kivételével. 

14.  Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-

  elhárítás, 

15.  Fogyasztóvédelem 

16.       Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának  

  elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. 

17.  Közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek számára  

  igénybe vehető szolgáltatások  

18.  Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység. 

3. 

Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése: 

Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy, és jogi személy, valamint ezek 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akik az alapszabály rendelkezéseit magukra 

nézve kötelezőnek elfogadják, és kötelezettséget vállalnak az egyesületi célok megvalósítása 

érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. 

A tagfelvételről a közgyűlés többségi nyílt szavazással dönt. 

Pártoló tag: Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi 

személy és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akik adományaikkal, eseti 

tevékenységgel segítik az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kívánnak részt venni. 

Tiszteletbeli tag: Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, akit az 

elnökség a kiemelkedő – az Egyesület céljait elősegítő – közösségi tevékenysége miatt 

tiszteletbeli taggá fogad. 
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3/1. 

Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással. 

3/2. 

A kilépési szándékot írásban kell benyújtani az Egyesület elnökségéhez. 

3/3. 

Kizárással a) Fegyelmi eljárás: A tagsági viszony fegyelmi eljárás után kiszabott 

büntetésként szüntethető meg. 

Fegyelmi eljárást bármely tag kezdeményezhet. A kezdeményezést az elnökséghez kell 

írásban bejelenteni. 

Az eljárás kezdeményezésére a jogsértő magatartás kiderülésétől számított 15 napon belül van 

mód. 

A kezdeményezés alapján a fegyelmi vizsgálat elrendeléséről az elnökség dönt, s ezzel 

egyidejűleg három fős vizsgálóbizottságot hoz létre. 

A fegyelmi eljárás elrendeléséről az érintett tagot és az eljárás kezdeményezőjét írásban 

tájékoztatni kell. Az eljárás csak a tájékoztatás megtörténte után kezdhető meg, és azt harminc 

napon belül be kell fejezni. 

A vizsgálóbizottság felelős az eljárás elfogulatlan lefolytatásáért. A vizsgálóbizottság 

meghallgatja az érintett tagot és az ügy más szereplőit, megállapítja a tényállást és javaslatot 

tehet a kizárásra. 

A közgyűlés nyílt szavazással, minősített szótöbbséggel meghozott, írásba foglalt és indokolt 

határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az Alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét. 

A határozatnak tartalmaznia kell a vizsgálóbizottság javaslatát, a megállapított tényállást, 

kizárás kimondását és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást. A határozatot az érintett taggal 

valamint az eljárást kezdeményezővel írásban közölni kell. 

A közgyűlés kizárást kimondó határozatát a kizárt tag a határozat közlésétől számított 

harminc napon belül a Bíróság előtt megtámadhatja.  

b) Tagdíj nem fizetés:  

Annak az egyesületi tagnak, aki egy éven keresztül nem fizeti meg a tagdíjat az egyesületi 

tagsága automatikusan megszűnik. A tagdíj elmaradásról és a fennálló tartozás összegéről az 

egyesület elnöke az év lejárta előtt 30 nappal írásban értesíti az egyesületi tagot. Amennyiben 

az írásos értesítő után sem rendezi a tagdíját, egyesületi tagsága az év letelte után megszűnik. 

Erről az egyesület elnöke írásban értesíti a volt egyesületi tagot. 

c) Egyesületi tevékenység hiánya: 

Annak az egyesületi tagnak  

 aki az év szeptembertől június végéig terjedő időszakában az egyesületi nagy 

rendezvények szervezésében és kivitelezésében nem vesz részt, vagy 

  aki aktívan nem közreműködik az egyesületi célok megvalósításában, a közgyűlés 

által meghatározott konkrét programok végrehajtásában,  

 aki negyedévente legalább egy alkalommal nem vesz részt a taggyűléseken, az 

egyesületi tagsága automatikusan megszűnik.  

Az egyesület elnöksége írásos határozatban dönt a tagság megszűnéséről, határozatban 

megindokolja döntését. Az egyesület elnöke a tagság megszűnéséről szóló határozatot 8 

napon belül kipostázza.  
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4. 

A tagok jogai és kötelezettségei 

Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az 

Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés 

döntéshozatalában. Az egyesületi tag jogait képviselője útján is gyakorolhatja. 

Tisztségviselővé az a természetes személy lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, 

és magyar állampolgár, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 

beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt, vagy letelepedett jogállású, 

illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat 

megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása 

érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.   
 

5. 

 

Az Egyesület szervei: közgyűlés és tisztségviselők: 

Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az 

Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.  

A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A közgyűlés határozatát egyszerű 

többséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos 

szavazással választja meg.  

  A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend 

közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között 

legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. A közgyűlésre szóló meghívót az elnökség tizenöt 

nappal a közgyűlés összehívás előtt az egyesület internetes oldalán hozza nyilvánosságra. 

Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani. A közgyűlést össze kell hívni, akkor is, ha azt a 

Bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok egyharmada azt – az ok és cél megjelölésével - igényli, 

vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. 

 

A Közgyűlés határozatképes, ha a tagság több mint fele jelen van. Ha a közgyűlés nem 

volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő 

ügyekben a tagság 20%-nak de legalább öt főnek a jelenléte esetén is határozatképes. A 

megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés 

időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti 

közgyűlés meghívójában is megjelölhető. 

 A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

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

A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai 

keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az 
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egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél 

szerinti juttatás. 

Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő 

szervek megválasztása és éves beszámolójának elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és 

módosítása, az évi költségvetés megállapítása és az Egyesület más Egyesülettel való 

egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása.                                                    

Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának 

(egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagság kétharmadának szavazata (minősített többség) 

szükséges.  Ezekben az esetekben a közgyűlés határozatképes, ha a tagok összességének több 

mint kétharmada jelen van. 

                                                                               6. 

Az Egyesület ügyintéző szervei: 

Elnökség: 

Az Egyesület ügyeinek intézését a Közgyűlés által választott 5 fős Elnökség látja el.  

Az elnökség tagjai az ugyancsak közgyűlés által megválasztott elnök, elnökhelyettes, és 

három elnökségi tag. 

A közgyűlés az Elnökség tagjait 3 évre választja.  

Elnök:                  Huczekné Rétvári Mónika 

Elnökhelyettes:    Bagó Zsoltné 

Elnökségi tagok:  Széles Zsuzsanna 

       Gömöri Marianna 

       Sándor Judit 

Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem 

tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő 

közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni. 

Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések, közhasznú 

társasággal kapcsolatos döntések) és illető jogok vállalásáról - beszámolási kötelezettség és a 

Felügyelő Bizottság tájékoztatása mellett - dönteni. 

Az Elnökség akkor határozatképes, ha három tagja jelen van. Az Elnökség szükséghez 

képest - de évente legalább négyszer - tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség 

ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és 

az ülés napja között legalább három nap időköznek kell lennie. 

Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet illetve bármely döntésben 

érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az 

elnökségi ülések időpontját az egyesület nyilvános internetes oldalán kell közzétenni, hét 

nappal az ülést megelőzően. Az Elnökség határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással 

hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő. 

 A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
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A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai 

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

egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél 

szerinti juttatás. 

Az Elnök köteles az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen 

vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a 

döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is). 

Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az Elnökség döntéseire a jelen alapszabályban 

rögzített közlés, nyilvánosságra hozatal módja, iratokba való betekintés rendje szabályait 

értelemszerűen alkalmazni kell. 

Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A 

jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlésén esetén a levezető 

elnök és a közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag. 

Az elnök köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen 

vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a 

döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is). 

Az elnök köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek 

bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik 

személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított 8 napon 

belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. 

A határozatokat tartalmazó jegyzőkönyv 1 példányát a pásztói könyvtárban kell 

elhelyezni. A határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet a könyvtárban bárki megtekintheti. 

Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait az elnökhelyettes kezeli. 

Az Elnök jogai és kötelességei: 

 a Közgyűlést bármikor összehívhatja 

 tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja 

 a kiadások számláit ellenőrzi 

 képviseli az egyesületet 

 megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez 

 harmadik személyekkel való szerződések megkötése 

 a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak        

 megfelelően kell az intézkedéseket megtennie 

 a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, 

 illetve  felhasználását ellenőriznie kell, 

 az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése. 

Az elnökhelyettes jogai és kötelességei: 

 az Egyesület pénzállományának kezelése, 

 a számlák kezelése és nyilvántartása, pénztárkönyv vezetése, 
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 mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése, 

 a számlák hitelességének ellenőrzése. 

 szükség szerint az elnök helyettesítése. 

 

7. 

A felügyelő bizottság: 

 

Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, felügyelő bizottság 

létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem 

áll fenn. 

Az egyesületnél háromtagú Felügyelő Bizottság működik. Az első Felügyelő Bizottság 

megbízatása három évre szól, tagjai: 

Név:   Kelemen Józsefné 

Név: … Kovácsné Szilágyi Erzsébet 

Név: …           Da Roncóné Kanyó Ilona 

A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 

tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, 

írásban tájékoztatni köteles. 

A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga 

állapítja meg. 

A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre különösen: 

– Összehívja az Egyesület legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak 

napirendjére, ha megítélése szerint a tisztségviselők (vezetés) tevékenysége jogszabályba, az 

alapszabályba, illetve a legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az 

Egyesület vagy a tagok érdekeit. 

– Köteles megvizsgálni a legfőbb szerv ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges 

üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a legfőbb szerv 

kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. 

– Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: 

számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a legfőbb 

szerv részére. 

 Ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. 

 Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket. 

 Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást az 

Egyesület munkavállalóitól. 

 Megvizsgálhatja, ill. betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba. 

A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését 

teszi szükségessé; 
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b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

Ha a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - 

nem hívták össze közgyűlést, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a felügyelő 

bizottság is jogosult. 

Haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv 

a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg. 

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 

megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az 

ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy 

az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is 

kiterjessze. 

 

8. 
 

A felügyelő bizottság működése: 

 
A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt 

(szükség esetén elnökhelyettest) választ.  

A felügyelő bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van; határozatát egyszerű 

szótöbbséggel hozza. 

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A 

felügyelő bizottság tagját e minőségében az Egyesület tagjai, illetve munkáltatója nem 

utasíthatja. 

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a 

cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a 

kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság 

ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek 

nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés 

hagy jóvá. 

Tanácskozási joggal részt vesznek a legfőbb szervek ülésein. 

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá 

csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az Egyesület elnöke a felügyelő bizottság 

rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szervet. 

Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés 

megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a közgyűlést. 
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9. 

 

A felügyelő bizottságra vonatkozó szabályok 
 

Az Egyesület alapításakor a vezető tisztségviselőket az alapítók az alapszabályban 

jelölik ki. Ezt követően az Egyesület vezető tisztségviselőit, felügyelő bizottságának tagjait az 

Egyesület legfőbb szerve választja meg. 

Az Egyesület közgyűlésén nem lehet meghatalmazott a felügyelő bizottság tagja. 

A vezető tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől 

elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek 

ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok, 

kötelezettségeik vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog 

szabályai szerint felelnek. 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás: 

a) a megbízás időtartamának lejártával, 

b) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, 

c) lemondással, 

d) elhalálozással. 

 

A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület 

működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik 

napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új vezető tisztségviselő 

megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.  

A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések 

meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. Vissza kell 

hívni azt a tisztségviselőt, akinek tevékenysége az egyesület céljaival ellentétes, illetve 

összeférhetetlenségi okok keletkeznek személyében.  

A vezető tisztségviselő jogviszonyára - ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében 

látja el - a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483. §) megfelelően 

irányadóak. 

10. 

Összeférhetetlenségi szabályok 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki 

a) az Egyesület vagy legfőbb szervének elnöke vagy tagja, 

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a 

tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
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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. 

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. 

Az Egyesület vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] ugyanannál 

a szervezetnél a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. 

 

11. 

 

Az egyesület képviselete: 
Az Egyesület képviseletére az elnök jogosult. A bankszámla feletti rendelkezésre az elnök 

Kovácsné Szilágyi Erzsébet együttesen jogosultak.  

 

12. 

Közhasznúsági nyilatkozatok: 

Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú 

tevékenységet folytat, továbbá - amennyiben tagsággal rendelkezik - biztosítja, hogy tagjain 

kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból. 

Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végez.  

Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 

meghatározott tevékenységre fordítja. 

Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell 

vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület 

gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről 

vagyonkimutatást készít. 

Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből 

származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó 

könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, 

illetve annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy az Egyesület 

tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen alapszabályban rögzített 

tevékenységre fordítható. 

Az egyesület jelen szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb 

adatait, az általa végzett szolgáltatás igénybevételének módját a városi önkormányzati sajtó 

útján is nyilvánosságra hozza. 

Az Egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével 

kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon 

(közzétételi kötelezettség), másrészt az alapszabályban szabályozott irat-betekintési és 

felvilágosítás-adási jog rögzítésével. Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a 
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nyilvánosság biztosítása, úgy az Egyesület vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben 

megyei sajtó útján megjelentetett közleményben teszi közzé ezen adatokat. 

Az éves beszámolót a közhasznúsági jelentéssel együtt a közgyűlés elé terjeszti. A közgyűlés 

kétharmados többséggel fogadja azt el. Az éves beszámolóról készített tartalmi kivonatot az 

elnök, a közhasznúsági jelentéssel együtt nyilvánosságra hozza a városi sajtó útján, valamint 

az egyesület hivatalos internetes oldalán. 

Az évente kötelező közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) nem kell semmilyen 

ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervnek megküldeni, vagy ott letétbe helyezni, 

ugyanakkor biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetőségét (betekintését és saját 

költségére másolat készítését). 

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: 

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 társulásától és mindezek szerveitől kapott  

támogatás mértékét; 

f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; 

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan 

keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni. A hozott 

határozatokat az elnök az érintettekkel írásban közli. Az elnök gondoskodik arról is, hogy a 

határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket az egyesület székhelyén bárki megtekinthesse.  

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni. 

Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért 

iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás 

szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben 

teljesíteni. 

Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a 

kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. 

 

13. 

 

Az Egyesület vagyona, gazdálkodása: 

  A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az 

Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság 

bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen 

térítés nem illeti meg. 

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, 

illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület, 

gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban - 
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fenntartási,- ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadékok és adók 

megfizetésére használja fel.  

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját 

vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig. 

 Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon 

hovafordításáról a közgyűlés nem rendelkezik, továbbá ha az egyesület feloszlatással szűnik 

meg vagy a felügyelő szerv keresete alapján a Bíróság megszűnését állapítja meg, vagyona a 

hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. 

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a 

lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, 

elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, 

rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja 

fel. 

 

14. 

Vegyes rendelkezések: 

Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 

15. 

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól 

támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, 

továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat a választásokon. 

16. 

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló 1989. évi II. 

tv. rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók. 

Ezt az alapszabályt az egyesület 2013. szeptember 17-én összehívott közgyűlésen fogadta el. 

 

Pásztó, 2013.. szeptember 17. 
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