
A 2007, szeptembet 28, napján kelt, tnajd 2015. júhias 23.
uz egyesüIet 2019. ,íájas 24. apjált taúott Közglűlése
,a|tagítás jelzi e legutóbbi ,áltozósokat!)

l, Általános rendelkezésgk

,,Ága-Boga" Nagycsaládosok Érdi Egyesülete
AIAPSZABALY

és szeptambef ] 1. napjá ftódosalt Alapszabályt
az alábbiak szefiht móílosítoíta: (Dőlt betű és

múködteté§e;
és a gyerrnekekért,

a társadalom, a

lI.

1) Az Egyesület,neve: ,,Ága-Boga" Nagycsaládosok Érdi Egyesülete
( Rövidítve: Aga-Boga Egye§ii]et, továbbiakbanI Egyesület)

2) A/ Fg}esüleI s,/ékhelye| 20]0 LRD. Kid,rr lllcd l5
3) Levelezésicim:2030 ERD, Kádar utca 15

4) Az Egyesületjogi szeméiy.
5) Az Egyesület mi|ködési területe EId megyei jogú város ós vonzáskörzete.
6) AZ Egyesúlet a Nagycsaládosok országos Egyesületénck (NoE) tagszervezete.
7) Az Egyesület:

a) Pártokó1 fiigg9den, azoktól támogatást íem logad cl és nem is nyújt nekik;
ö) Közveflen politikai tevékenységet nem folytat;

AZ Egycsülot cólja
l) a nagyc§aládok egynást ismerő és segítő kózösségeld<é szervezé§e, a köZö§ség
2) dz él9í, az anyaság és a szülők tisztc]ctére nevelós, a lrázasságért, a családokért

mint ajövő generációjáért érzett felelősség erősítése;
3) a nagycsaládok által kepviselt étékek megfogalmazása ós fgln,lutatása

környezetiint felé
4) a nagycsaládosok sajátos érdekeinek kepviselete és szolgálata;

lIL Az Egyesület feladatai, közhasznú tgvékenységei

l) AZ Egyesület a Il. íéjezetben meghatározott célok érdekében:

a,) Biáositja és segiti a tagok személyes kapcso]atfurak létrejöttét és fejlődését, segiti aZ egyesületen
belüli megfelelő információáramlást, tapasztalatcserét és együ.tuniiködést

b,) Ösztönzi az egymáSt követő nemzedékek hannonilt:us viszonyála& kialakításáti
c,) Etlátja és szolgálja a nagyosaládosok helyi érdekeinek képvise'letét'
d.) Tevékenykedik a harmonikus családi életíe nevelés érdekében;
e,) A fentiek érdekében ismeietteiesztési feladatokat lát el;
f.) Ösztönzi tagcsalódjainál, elsősorban a Jíatalokban l magyarság közösségi élzéséríek

megerősítését, q hazaí és hatúron túli t§opoftok eglségének hangsúlyoxósát, hogy a
mag)grsógtudat egy életfe szóló ö§ztönző erőt jelentsen mindannyiunk számára.

2) Az egyesiilet céüainak megfelelő, a 2011, évi CLXXV. tóNény szerint közhasznít tevékenységnek minősülő,
jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati közfeladatolc, amelyeknek teljesitését az egyesülot
tevékenysége közvetlenül vagy közvetve szolgálja:

a) Szociális, gyermekjóléti közfeladatok a gyennekek napközbeni ellátása körében (jog§zabályi hclyek):

.,], t il) E 1one!} cé]lJ-, }lr,_g\ ir sZo.ii]is LriZtúnSíg nre!]el,rn]lé_(. és !leguZ.\. c]d.kaL.e. n!ghrtitlo77ir !7:lL]iü] 
'lLtltLblztoiiloü .g)el SzrciáLl! cllálás!k l.l)lailt. sZe ezelel. i] \Zú.irlN.]:lilás.]]tü \aLi] jOgo!LLltsjg ti]tit.Lcit, r.lNn]int

iI \ an}.silllanek gsran. j:t jt

i:l A hcL)i önkoln]irn},7.llok e7. tönót}lrcn sl.b,jl]ololt.lli]l]j(]kon 1ú] li út lti]]§ag\.tósi]k tclhór. .gyób cllitá{L,!i js

]ncgá]latithitn3ll
]. \ ,\ szo.jális eLillis feL.'étejejict lrizl.Sltásr ul cg].teLr nnm!gül,ilt.s.slLl.LjLJian, \dl3m!]t ! heL.-i ](i]zös§lg.k.clt l
1rraikéri \j§e]t íejeLósségén túl _ a7 .1]]lnr kóZ}]t]l(i szer\eLlelr éj ,r l].l_,j inrkl! lrain\ Zlt|knak ! lchdl(l,"

..56. § (L) A szociátlsin íászoruLiak léSzéle szemclJ,eS gondo\l(odú!1 Jz á]lün. va]xmiú az ör]{(,múlr,,"zatok b]ztolhjúlr,
l:) A Szené],ves go]rdoskod3s magábilr foglaiji a szo.iúlis t!llpszolgil]tatásLr].at es a szakosjtoli ellátásokit,
j]. § |l] szocjá]is a]apszolgáliatáSok



d] ! házi segilségn},iLitás,

a a je]?óle.ds?eles há,i segítségnylL,]lás,
g] n kó7ö§ség eL itáSDk
h] 3 1ámogató §zolgállilás,

.]l a.a!paLiel]áláS
(]],]. §zemólres gondoslíodil kclctóbc lirtozLr szn]rosilotl elliiási
!) !7 ápolást, gondoziist n),i!tó in!úz]nan),,
b) ! leh3bjlitáció§ intézmón},
c]alakóoithon(aio\ábbilkbant)c)ponteg]iitt tütós bentllkisos iüléZ én!],
d) iZ áimeltetj ellreLyezést n,,-ír]tó inré,nrún) (a 1o\ábbiakbn! a)-dj poLrl egltiit: befilakaso§ inléZmény],
e) a tnnogatott ]akJniás,

i az eg],éb speciális SZociális intó7mény

..9.1]L, is (]) Közliladalot e]]ató szeméLynek Lr]jii;siiL aZ !li]bbi nrunltakilri]kel beiöLlo szelnély
i) i nilzi segit§égD}i!tásl \,égzó Szocjá]js gond.zó. idcl.tYc t rcz.ló 30ndo7ó
br a cseliidgondtZó,
.l a tiDro8anj szoL:lLl!nrt, d |szi.lriátliii bclegek közósségie]]iltlsíl, ir lzeiredól,lbetegck cllátásit \,ógzi;szociális go.{to7ó.

.] !? dldso.dozis§r] .r.gbizott tzcmal}.

í 199], ú!i ]IL rör\ón})

E tönan} cé]jd, hogy n.gállnpitsx.]/Ukat az nLi|\etó sz.bi]lokal, imeL]-eLr S7e|].1 3z á ]nm. a he]r,] önLiolJnán\Zaiok é! a
g}enreke]i \édelnrét ellútó tcnnészeles és j!g; sZemél],ek, tol,arbbá j.]gi szerné1}]ségge] nenr rendelliezó rnás :rzenezelek
mc!lrNlirlrzott .]látá§okkaL é§ ]ntézkedÉsekkel Segítséget nyújts3n.lk n g]ell1tekek lón,én_!ben r'oglalt josamak éS érdekeúlek
ól ényc§ ilasóhcz. a szii]ói köle]ességek tel,]esitÉséhez, illetve goLldoskodjanak a gyemekek leszé]},ezteleltségéne].
rnegelozésélól és me8szüntelÉ§éjól. a hián),ló szüli;j gondolkoJás pótlijií]l, }3]itmint.t gvelmOkvédelm] !ondos]toüsból
kikeriilt fi atal l'elnőtlek 1ál§adalm] beilleS,kedé!úrijl
(L99], évi xXXl. törvé y].is(l)beL{.]

,,ó, § (l] A glernclnlk.]0ga fln a iesti, értellni, érZelni és erkiilcsi fe]lótL:sal, cgúszJag§s iiLn.\,clkcdó§ót és jó]étét bizlosiló
saját.§l]ád] köür)e7etél]en ló jlónó nc!.1Lrcliat]rez.

i:) A 3\enneknek jog3 ran .hhoz ho8), s.gilsóg.l LrJ|].jn a s4it cS.Ládjában tóíe]ró neve]kedéseh.Z szc ll\isaganck
Ijbontikoztatásáho7. a fe_iLödéSét ies7É])eztetii heh Z.t fl]rtirilisih,Jz. a társadalDmbn \ aló be!LleSzkeLla!éhcz, lalanrint alr.1]ló
é]et\ jteLének ]regtel.-mtéSéhez.

i tt lildéséi hnIlílixl. ködjlnre|},eli lelri]7.Ltsi r17 i5 .Sa]],cin.]i nrl e]ési] cZ "
\\'}" , -., :

,.l], il (l) A gyennek] jogok véd.]úle minden ol),dl] l.rm;szct.§ él joli s7enlél} kólelesscgc, nki a llcíDc]i nc!t_as.!.l.
okta!ásá\,il, ellátá§á!a1, tön én)e§ ké!\ iseLeté!.i bizlostláJáVil. iigl.iIrek inlé7ésére fogl§lkoZik'
il997 évixxxl. tön,én), ] l §(l]bck]

..i]) A gyelmek sziiLóje jogosult és köleles ![a. lrog\ g}cllrcltal .sttlatdban gondoZz3. nele]je és i g},enneke tesli, érlellr:.
alzc]mi ós eIkölcs] iei]ódé§Éhez s7ükség.5 tillar.]cli.t _ kiili]ni]s.n a Li(hatáSt. étkeZÉsl, ntiázJttal\aló ellilásl .YalarniIt!1
ol{tatáSához é§ az egéSzségii!] i e]látásához vnló hozzá]tltásl bjztos]tsa,
(]) A g,vemlek Sálő]e jogo_(nh arra, hogy n g_velmeke nevelke.lését sesjlij e]lálá§okr(n iájalioztai3st, Ieveléséhez s.gitségei
katjolr,"
1]99] évi xxxl, 1ön.én_v 12 !s]

,.l4, is 1l] A g).mc[ek \údclínc e $ermek lsaládblrr iöfiénó.c\clkciúsanck clóJ.gjrasarc. |.szélYcztetettJégé.ek
]nere]ózéséle és megszinrleté§éle, \.tL|tnrint d szii]ijj \Ng) nr.]s hozziirúozój gol]doskodásbó] kikeniló $ennek hel},eltesiio
\ éde]méneLl biztosiiá§ár] iIánrulú te\ Éken},ség
(:] A 8y.LlrlekeL{ !éLle]lr1ét pé!rzlre!i. lelmcs/cLbcnj .s lZClti]).! gondlrs]iodásL n\í]ló !r,e n.k]ólúti ilip.]látisn,{. jlL.t\.

3},elne]r\,éde]rij s7lke]liiásoLi. \,a!am].l e tö[ón}b.n nrci]h:ilir7n] hilósás] jnfé,kedések bi,toritjá]i
1]) A g\elmek\édelrni re.dslel müköi]teté§e itL].!ni ús iir ko] nú t.,- 7lij f.L]L]at "

L ]997. É! j XXXL tónéLr\ l1. §)

,,,i3, § (]) AZ alnpelLátásnak hozzá kell jialln],r d gvcll ek lcJ(i. ór1.].ri, érz.lmi és erliö]csi |cjlódúsénck, jóliiÉDck. i
cslládban tórtélrű nc\,e]ésének e]ósegrlésélrez, i veszúl}.zlelelisÉ! nleleLózJséhez és. kja]ak|h veszélleztetetise!
megsziifuetésúhez, yalamlnt 3 gyernlck c§aládjábó] lóttéiő kiemelésének a megelóZéselLeZ



{jtrl AZ.l]a]rellilás hozzJjá.tll ! glemek hiln!ll},os és hilinozottlr hálriln!o§ he]}Zetének l'e]túrásihoz, éj a g}.nnek
slocillizitciós ]rátlányán.]k.Jijkke.léSé\el xlrnak :ekiiZdéséheZ
i2) AZ aLape]lálás ke.clóbc. n},iLilon szen]éL)e§ goldosko.liJi - le]lctösúg szellllt _ ! jogo§uh l3kóhel}ah.z, ialíóZkoLlírl
h.l\,éhe7 ]egközele]rb csó e]]átásl n}i|ló szenrél!n:l lrg.- jnlÉ7ménrb.. kcL b:Zlosit.lni.''
{l997 é\iXXXL tin\én},3S §

,,1], il (]) A gyerfieke]i nap]iözben] ellátáSaliént.t clrlilr]brn élii g_lerni.]iek éLetklriü.ik megl-e]eló na|prli liliig\elelél,
g.ndozását nevelését. íog1.1ko7tatáSát és etkezretésél ]iel] rn.ls7en,ezni azon §,ellrlekek szálná... akikre]. §zülei, nele]ój,
grndozLii munka\'órlésiik. mLLnkaerópiici réSzrétch c]űscgi(i progranban. ](ipzésbel lirló !ószvételü]. b.lcgsigúk \l]g],

időt!fiama ]ebctiileg 3 szi]ló jnunk.iIend]éheZ i!lLZodik
(]) A gyennek.n i,]lközb..i c]]álásál ki]lőnóse ] az o]j,ax g}elDr.k !7i!rli]lJ kill bizto§iun ,

i] a]ijnek le.]lódé§. aldekében állandó mpköZbeli e]iálásra fan \ziiksége.
b) akit eg}edülál]ó !!g),i.ióJkoú szenréL,,- neve], vagy.kjvel .g\iih a csa]aldban ná.oIn vag}, 1öbb g,\ermck.l u€veL|elr.
ki,éve azt. akire néZlc c]taíója 8} e lnrekgondozási díjban réSze,.iil,
c] akinek a szülij"jc. gondozója szociálls he]_vzete ln]alt,rZ tlliiá,ról neln fud gondoskodlll,
(3] A g\ennckjóléti alipelláláS keíetébcn b]lto\jlo1( g},cm.lick napliózb.nj cl]áiásá!,rk t'onrriti _ 3 gyelnekek éIetkoriL.|ti
rneglilelóen _

t)a böI.5ód., a hetes lroicsóde.
b) a családinapk.Zi
.] t csa]ádi glerl]lclt ti lúg\ c lct.
tl) t h"7i g)erlnckli]tig)clct,
.l u ajlelnilti\ napküzbcni c]Látits "
|]99j, é!ixxx] Lijn,é._,- 1] §)

,.91 i (i)A telcpúlisi ónkonnán.tz]ri, t'o\il{rslrln r 1n!t]l()s] ](cdj en iiDkonniln!,7ai. ille1\. ! lij\:rIosi örlko!nán)Z!t j]l;l]
köZrel]elrűl igazgaldt t.li]let iekintelében a t'dfárcsj onk0rmt]n,!71t t'elnJlLl d g)-.meLie]r \ édclmc hch i elLáló rendsz.rón.k
k]épilése éS n]tiküCttelés., d i.Iii].té| ];lkó g\eíneliek cllt ltil,lndk ]negsZen ezési
|]) A telepiilési ür ronriu},zat .lz e lölénlbe] f'l]gltllak slcnnl bi7t.slljiL r szeDral}es gnndoskúl.rsl n,,-it ló jllipellálislk
k.rctébct _ 3 (3]_(1] bckczltanrcn nlcghllitlo7ottak :']g!e]enb.\it.LiieL _ a gyernckjóléri szolgá]luláSt a gverLnekek
!.rpliözbcni eilátásái. n g,lefnekek ánncn.ti gondozáSál, §Zenezj ós liöz\etin a náshol igén}be leheló cllátásokhoz laló
hozzj]utást
(:,rl A telepiilésj önkormán\,z.tt, a lóvárosban a fó\árosi kcd]let] ön|olnányzat. il]el!c ! töválosi ör*omán}z.li által
k0z\et]enül igazgatott teriilet tekinletében n i'ó\árosi inrkormánlza1 l.]l'osságSZálrrtól ]'ilggetlenii1 kötelcs g},eImck]óLei]
5zo lgáiato1 nrükddletIl i
L3) AZ a lelepillósi önLrornrán,vzal flj\.t.!lbrn ! l(.li]Lcli iiúotmánl7rt ilrelvnek leriilctull
a] tizcz..nól tö]rb á|landó h]ic,s il böL!§ódét.
b] hJsz.zcmé] töb'D;llandó lakos é], a7 a] ponlban rnegl)| lil lozoli.l . e1l.ü g)cnnekek inncnctiotth.lno1,
cl hirnrn]ce7elnél tőbb il]dndó ]akos el. xZ a) Js b] ]r.nn)lttrdn ]nesialt]R]zo$ak mel]ell.\aL,tdok átJlrencl] otthonit.
d) ncg}\,enezerné] t.bb állandó Lakos él, aZ .]] cj IoLild(lr,]n lne_ghntátoz(r1l3k firellen g}emre[Jó]éli koltontol |a0. § |3] b.]i,]
kó1.1.s nriiködteln!
(.1) A megle i j ogú !áros LnkDssirgszíI tó l fi]ggctlcn il L ](ö i€ ]es g,\ en\- [ ó léii kóZDon tot n]iiködtetlr i
(5] A Ielepülósi iinkolmán,v-zat iltal 1'enntlúolt iIléznré \cL clliúl terúl.lc r tclepülés likos§igitru le ed ln, kile!e. ha i]Z
iileznrén!t tiItLLiáS keletébei köZiircn fuúják lin1]. \agy ha il .]lltisl slcrzódÉsben \,áLlilli nrá§ iiiktrü]lá]]zal hLiosságára
iS kncrjcdó.i
iÓ) Ha aZ inléznlélrv el]ílási tert]lcle r fen.llj]ló öllkoirríl)],Zr( j]lelékesSégi 1cliileiél 111eghalidia, - eLli]ló nlegáll.ri]odij

d7 elllittjs meg§ziintclÓ§e.§etén jS

(]) Az inléznrényt linnlaúó ölrliL]rnr.ln]Z.]l |z intó7méin},el n.nr l.ndeLkezo,jnkomriiyzai kérerórc a7 elláttls1 .enr
tagadhBt]3 meg, ha e 1öll én}, hatál)bl lépéscko. \ dg,- kiilőn megálh|odáslLli ,rhplán nrár biztosiloü eIlittá§1.
(8) A telepiilés] ónkormún]zal a bölcsódés korú gY.lnekek napkózb..i ellátásának biztosilására iránytlló. a (2) bekezdé§icD
Ó§ a 13) bekezdés d) |o[tjában fbg]rli kijlclcz.ilsagóDek a bóL.sódc nriLlrödieté§c nrcl].í cslládi n3pközi folrnáiában is .].lret

91'A § A teLepiilé§i inrk(,nrányzatok a személ_ves gondo§kottis kerr(ib. ixltozó g_rerrxckjólÉli alapellált]§ok!t. ]di]ónöseD t
bijl.§Öde. a g)'errn.lr€k útmeneti o1thona. a cs!lldok itnneneli ol1hon] és a g}e.liclat]léli közponl jni]kiidt€téSél iársülás úiiá.
is lrizitrsithalják '

(]997. ú\ j xxxl,1önén.1' 91. § , 9:l"A, i]

]\ 1.]epiilési ónkolDrúnlzat az e 1öwén\,']en ncghalá()7oti JzemÉ]_v€s g.lJoskodást nr1l]ió gvcm.kjó]él] alapeliálásl, d 1öblr
i]lkollnnn},Z!1 illctókeSségi 1el'lilelére lrll.i.Ctó jn{iznré.vj elLáláSi ki]{clczeit§égnek és n 94]A. i\,|r3k ] r'is),elcrnbc!ót.]éveL _

nrás SZer!\eL, szcn]éllyel kötótj ellálási §zc[ódés lLt án. ]1lene 1jiirlásb3n is bizlolithJt ,r

Il997, éliXXXI, tönén,! 96, § (]] b.k,)

,\Z eg}'csiilet a f'enti szociális liöZiéladatok tellesitésat. cllitilsiit végzó intézmérrl ek ter,ókcn}.ségi kölbe iartozó
szolgáltrtásoii nyújtásá\al és szenczésé\el. \,aleminl aZ ebben kilzrcnriiköLló ci!'j] szcl.!,ezetek támogatáSá!a] e
liiiztiladatok teljesiilésót köZveietten sZolgálja,



b) KLllturális. közmiivelődési közleladatok (ir.lgszabril.vi hcL,vek)l
,.í1)r\ közlnüveLódés!ez vnló ]og gyako a!,] lrőzéltlek. a közmiir elódési l.\ éke11_,"ségek tánlLrgalása kiizcél,
i:) Á kö,nű\.lodé§ lélléieLeinek bizlositáSn 3la|\ctócn.tl állam ér i lrcL_"i .inkonnán)Zild( t'cládita "
1]997. É\ i cXL. iij.vón1, /-], § (l i(2 ) bek.]

A közmin,e ódésj inté7Lnón),Jzcrcpal _ t]z j s7amú jnejl.](Lct p] pon:lrábin nresh3táro7ot1 fe]tételek fen.álLiSi 3setén,
betöliheti
d] lrLű,etódésiotlh.n. ház.lriizpoll, jztbü|idó kózponi. közijsségihi7. iIl]§ági ilel\e g}rnnekház.l-alrLháZ.

d] n1rndell ol},an eg_!éb köZnlú!.l lasi tzo]gillilns1 elLn1! intó7méIr}, alrelr- i po]gárok közö§§égi nniveLódéSéi.,o1g:t]ii,
I'cnntaltójátóL, iniiködteiojétóL iiigg.Lt.niii''
íl99] é!,iCxL tóNény 11 l )

(1) A k]epi]léSi önkolmán},Zlt lióLelezó 1eLadnta i he]\ikoZüIű\elódésr |c!ékenlség lá Ogl!áSa

{:) Ennek fomrlli l(Lilönö5cn

d) l]z ismeretSzerző. n7 amalór allroló, ln|lvelódó liö7ö5sógcj( 1e\ ókcn}s.glnck lárnogatásn.

g] a sZlbadrdó kulturáLiS célú el(ölló§óhez a l'eLtételek bi7tosiilsa
n).gyúb núvc]ódé§tsegitó Lehetó§égekbizlorilása.
(L99? évi CxL ti]Bún! ]6, § (l )-i2) bek )

,,8:1. i§ (1) A 1clctiilóli önlrolrrtin_vzalok. n fo\i]Iosb.tn,r k.lt]l.1j,inlronntln!Zilok, a nclrrzcliségi ónko nányzatok,.l
lö7miLlelOdési intózmaD)clr, Szenlez€lek es ltiizösjégek rcslérc, rrlii\c],jdési.élj.]rk Ineg\nlósitnSi. közInü\,e]ódési
ie\ékenységiik eLósegité§e és lq]e§Zlése élde|élre. .r miiilzl.r r nrcgyók, N íij,,álosi őrrkornii]nr"Zá1 .i 1ö\áros (eriilelén |i
lrvábbi iban.g,vi]tl: tclül.ti Szint].] kóZnlill.]odisj támogalás!k l(,o iIrálisibdn raszt !.tó. köZDlű\,elódésj sal(núi
SzoLsá]tató s7.n c7ct üri]kijdóséröl goDdDskod lt

(]) A nri.]Szt.l ós d tő!,árC,St önkomlán}z31 sZámáld lz c 1öl,in) ,Zcri ti lc lcli szlnlli kőzini]\elódési szakmal szolg0llalis
1neg!zeí\e7éSe És mii]iöda\l 1iltélelc!rek biZtoSjtá\! ki]tcliZó ti1.1dd1

s-<, l (]) A teíileri szinlii kóZniiveLódési szaknr8i szolgállalás kerctében e]lálaidó leladnlok
a) tcli]L.li §zinlii köZniilelödéSi te\,ékenvsag.k lzcn,ezése, lánrogrtísq e közniijleLódéSl i!]adalellitás,3 közlrrúlelód.:j]
]nté7!rén\clr ós l kazas§égl Szintelek nriilrödó,.únck liélde!ellrcr, szl]Jml sZolgi]i.rlás biziosiiásn, a köZlnü\,elodés
m jnő ségbj^ositils i, -fcj lcsltósi rendSzele m,iiködúsan. k s.gllase, "
(l99j éviCXL lön,én} 81, §-85,§ (l)

AZ eg_veSiilet a közmúr,clődési köZIeladaiok l<örébc taftozó intózmón!i tci ókcnységekkcl, szolgáltatásokkal és

tán]ogatásokkal ezcn közfeladatok telje.§ülését közletetten sZolgálja,

c) Eséll,cgycnlösóg clőscgitése körében közí'eladatok (.]ogszabí1],i helyek)l

,,1], § Az enrb..i elóiJIritiok niinL§zlere te fejezet iLka]n.Lz.rsáLrxn e toláblri.íbin: dúIr§zier) a Kolnrány

nl] a tár§ida]mi eséLyegy.nLósóg cLóniozdnásáélt es

Pl táNadnlmi €s cj! iL k,rpcso]xdi ti,llclztéséérl,
1'elelóS tagja,''
l:]2 20l0 lvll 1)Kornr Lcndc]cl1],l)

..65]A § A mnriszlct a lárst.lálmi esel)egye.Lósa3 c]ómoldjljs!ól1,!]ó lc].]óssóg. kijlabcn fclcL kiilijniisen a fogyalókoírk
óJ mcg\áltozotl nunkaképességii szeméL}eL,.§a]ycg}cnlos.ganck, lrlrni.t a nijk ó§ furJiak.sóLy.g},cnlósógúnck
eLonrozliitájáér1, 1ovábbá a l'ogLalkoZiltási lehabjll1á.ióóÉ,"
(:l:,]010. (vII 1.)Koin rendelet65]-{ §)

.,53 § A miniszter aZ oktalásért va]ó l-e]elős§ó_Éc kölóbJn

0 Segiti az esél}eg}enLóség é]\ ónycSulÉ\jt,"
i2r]l ]. é!iCxC tón,énv51,|-5il il)

..1 1) A m:niszt.l3 tilsrdllml e§élyeg,venlósé3 rLönrozdilástla]1 \ alú l'cl!lösslgc kö.ében
i] ploglUnoli!t dolgoz lii .l 1og\,,]téLoS és meg,i]to7ott nurj,rkópc!tógű.k tigl.]ll()Ztatás,ll.]. kaIzéSére éS iám.g.rtáSála,
bl ploglaí:okat do]go7 ki nz cg)..li; cSúlyii hozzái'élés é§ 3 ko]n!]ex tehabi]jlácjó €ló§cgité§úr., to!ábbá.i t'oglalkJzlitás1
leh3biL]tácjóla. n fog,vajékos filllldl és a pá]_1!kez.ló]( mu|](ieló-pi3c: illtegráció a1 segiló speciális ka|zú§lc, ! Lr)ili
lnuík?.elo piaci. \,écelt éS s7o.iáLis fogl"lkoz{itlsía.
c) kczdenré vezi. e]őkészjli, illelólel kidolgozzl a fn_ql,rL](oztaiisL re\.lbi]itácjó SzibiL]ait, elláij3 a fogtilko7tatitsi
l.habllILácló iLa !násá\,a],l firiniszléíLLrmok c27clkttc!oLaios 1t,éL. \ s úgr]l.k Lo.rdl ná]áSi! .1] kapcsolilos li ladniok.l,



g) koordinálja a fogyalékossággal éLő embefek érdekeit szolgáló n§rnzetköZj egyezmények végrehajlasát, ezek]e figy€lemnel
kidolgozza és végrehajtja a fogyatékos személyek társadalmi integrációját elós€giró kományzati polilikár, ennek réSzeként

gondoskodik az orszá8os Fogyatékosü8yi Program középtá\,ú kormányzali intéZkedési tervének előkészítéSéről, a
végrehajtas koordinálásá.ól, ill€tve előké§zíti az ország8yüléS részére avégíehajtásól szólój§lentést,
h) a fogyatókos személy€k ellálásál Szolgáló országos intéZnények teklnkrében fenntartóijogot gyakorol.

|,'r] A minilzler .t ttirsadai]nic§élyeg,.-enLóség elólnozdiiiLsiéIt \tllo lileLós§ége ]iölében
aJ részl !.SZ a hátrán_vos heLvzeti1 rétegek esellegvenlójúgat bizlositó korlnányzali jntézkedésck kido]gDzáSoban és

!ógl.hajtásában.
b)n!eghatálo77r r tálsadalmi liilek.szlifiés nrélsókli!óh3Z e§ ü]e:.ló7isin.z sziitséges iniézkedé§clrct,

.] eghntitrczz,r ! lrárrán,vos irelyzclii clnbeleli 1inr.galáJ|iiak, !\jnJoz!:á]]llt Illrglinrr!;t.

eií_.lJ*ln*r kisari az infoml,iciós lá§ad|iloIn esél)eg\.ülóS;gl Lerd3seil és 17 e7z§l kltpcsnlalL]S ko|ülr]l],zali nlilégjík.
programok, inlúzkedese], kidol goZisl'it."
1]l2:010 1\1] l ] Konn, rcndelet ]- l. §l

,,(1) A miniszt.r.i társadalmi rnlzárkózíséú val.' l-etejóssóg( kölébeí t'eLetóS:

a) a g_!elmekek esélyterelniésóért.
b) o nat.lnvu, térségekb.n élok társadalrni f'eLzáIkóZá§,it e]ómozditó prograDrok k olgozásáó!( ós részl vesz a

lnegralósitáSultbi,1,
c] az alacson},!ógzcitségúek, ki]li]ni]sen a lomálr 1'ogLalkoZtrlhrtós!gútjafitó kon]plex szolgáliatá§ok biZlosjtá§áélt.

d] a hátrán},oS hel)zetü gyernekel(, kiilönósen lonrúj( o1,1alasi eSé1},eryenlosúgónck biZtoSitásáÉí,

e] x árs3dilrni 1'elZálkózás] !olitikaöss,ehingolis'ilfi '

1:]2]20l0 ivtl, 1,1Konr rcndeLet]]]A j)

,,]']]E § cnriniSzlcralálsadalmióscir,]] ki!!s!n.]iok lejjeszlascóí !!]o íi]elójsége köÉbcn
dr összehxngo]il .l Kormán},n.k .l cifi1 és tál§ldalmi lrnpcsolrld( 1'.,j].szlósal,el összefliggó í.la.blall.
b] elláija ! cjrjl slcneZelek óJ a lnZh,rs7nú.z.r!,ezeiei( nriLtijd!(arrcl, 1iileszlésel !É]7ó f.Ld.tjrl)krí einek s.lá. clij]iésZi1]

.]z eg},esülésijog.ót. a közhlsznú ]ogálláslóL, 1(\ ibba i c]l]l !z.l\ cl.L.k nlikldés3t és tánro!!(iliá1 érinló ]igSZalrirL,,-okal.
c] kooldin.i!a az eg,\séges L(o náLrlzilli cil il .t.ltégja és tál..gllástolilik.l LDeglilósjtájá:.

lr gondosk..Ltili,r.ifi1 szekioI clösüdésél e]ijicgilű SzoL8ijlttó as I;jlelzlö pr{rglamok liittolgozásárc1, a ci,iL titl§rdrlonli3l
\,.r1o !iLlbc§zódc1 biZtoSitó infl,nn3likii lend§Z.rcL kiol3kjtá!áról cs iri]kódlcléiélöt.'
(212 2l}l0, (\:IL l,] Konrl, rend€l§t ]l il)

Az eg,vcsület az esélyegycnlőség elősegitésére itánluló ter,éken_v,ségeive1 ós prograrrrjai\al a fcntj közfe]adatok

megvalósulását közvetettetl scgiti,

_]) Az eg.vcsii]et nem zárja ki, hogy tagjain kirüI más is tószcsiilhcsscn a közhasznú szolgáltatásaibó1,

_l) Az Egyesiilet i,állallrozási tevéken,vsóget csak közhasznú céljainuk megíalósítása ér,dekében, azokat nem

vcszól_Y' eztetve \,égez; gazdálkodási] soraln elérl elcdmén),ét nern osztja ie1. azt á Létesítő okiratában

meghatároZott köZhaSznú te\.ékenységéIe foldíia.

I\I, A7 Egyesiilet eszlröZei

ll -,\l Lg},esii]ct célját éS tilidatát clsósolblrn nZ alábbi eszliöZökkel valósitja meg:

a) anyagi, szeileni, szcrr ezési erijibrr,ások iéLlrutatísá\,nl és ielhasznlilíLsával,
b) felnőttképzésck, elóadáSok. tanlolyan]ok, g}elnlel(-. iljúsatgF, És idősl<olirak fészéíe szefveZetl

plogramok, táborok és cgJéb lórumok szenezésé\ej:
c) kőzhasznú cóljeit szolgáló, azokat iregvalósitó intézrnén,vek létrchozásával és núködtetóséveL.
11) éldekképi iseleti leladatkörében i]letékes szervekhez lörténó javaslatok e]óterjesziésÓ\,el és cgyedi

kélelmek tálnogatásávai, r,alarnint egyéb érdekképviseletckkel rendszeles kapcsolattirfiáS.

konzultáció, koordináció s lehetőleg kőZös fellépés útjáDl

2) AZ Eg.veSiilct cél szerinti juttatásail pályizathoz köthcti. A pál!áZal téltételcit és 1irrtalmit nyih,atnosSágIn

hoZZa. tagiait köZ\,etlenijl iS (lronlap, e-mai1) éfiesiti,

v, Az Egy9sület tagjai

l ) AZ Egyesülct tagjai
a) IendeS tag
b) pártoló tag



c) tiszteletbeli tag lehet,

2) AZ Egyesl:i]et rendes tagja lchct nrinden !eí1],]észctcs szcnlély, al<i siját háZtatlásaib3n legalább háron
g,vcnneket nevgl lagy nevelt t'cl, cg),.téIt az Eg_vesiilct célkinizóscivcl, és vállalja az EgyesüLet leladatainak
lncgr,aiósitásábarr \'aló köZrenriíködést, valam]nt a tngdij lcndszcr.s ijzctését, Rendes taSnak tekintendó a

tagsági dijat betizetőr,e] kózós háztanásban é]ő há7astárs,élettáls is,

]) AZ Egy9sület páíoló ta&ia lchct áz r természetcs l,agy jogi szcrrróIy, aki (anrcl.v) munká_iálal vagy sze]]ei},li

.]a\ai!al. ill, anyagi eszl<ózcivcl aZ Egtesület tcYókcn,Ységat támogatja, és vállalja a pártoló tagságga] járó
li(itelezet!ségeL! 1eLj es jtósót:

.+) AZ Egyesiile! tiszteletbcli tagja lehet lz a tcrnrésZetes, rtg} ;ogi személ},. ak],/an)cll,a nag_vcsaládosoit. rag)
a gl.elnekek érdekében ]<ieme]kedó ter,é]<en_vséget \,égcz; Tis7tclctLTeli tagságot az Elnökség la!dslnu a]3pjiin a

Közgvülés adomán_vozhat:

5)A rendes és a pártoló tagok tth,óteie belépési ny,ilatkozat alrpján, 2 lagcsalád ajánlísáva1 tórténik. a
jclcntkezőket az EJndkség r,cszi lel,

\:I. A tagok jogai é5 kötelezettségei

]) A rendes tag.iogaiI
a) aZ Egy.sület báImely tisztségóí. meg\,arlasZlhatói

b) szalazeti ]oggal Iészl \ehet az Egvesület l{özgl,úléséllc]i tl,il,inká.jában;

c) aNoE közgyülésébe ldildöfingk \álasZthntó
d) ]a\.1sLalokrrt. indjtr,ányokat tehet. 1o\,ábbá lclszól.rlássa1. tillebbczésse] lbrdullrat az Egyesiilet

illctókcs szcn óhez:
c) családtagjail,al egyiiti rész! vchet aZ EgyesiiLet lendez\én!eil]:
f) én,énves tagliszon1]},al igén_vbe leheti aZ Lg!,csiilel sa_iál tagjai lészéIe n]rújtott. köZlras7núnil(

nerrr minósiiló szolgáltalásaii. kedvezmént,eitl
g) az egyesület által biztositotl in1'ormiitikai infrastruktillár meghatározott belSő szabál},ok szerin!

hasZnálhatja,
2) A 1endes tag ](ötc]ezettségeiI

a) tagságából eredó jogait akkor g.vakorolhatja. ha adott évben togsági díját befiZette,
b) aktivan rniiködjélt közle az Eg,yesület célkit|rzéseine]<. t'eladatainsk megr,alósitásírban. és a vezetij

testii]et 1]atáIoZatalna1< végrelrajtásában.
c) taftsa meg aZ A]apszabál,v és nás belső szabállzatoli elóírásait;
d) rendszefescn tizesse a tag(]ijat, Az FgycsiiIer l0l,ag) anná1 több g,verme]<et rreleló 1vagy l'elrrer elt)

tag.]ai lagdíjmentességet éLveZiek,
c) .jclentse be a család adataina]r vált,lzását,

| önkéntes munkájíl al járrrljorT 1rozziL az Lg),csii]cl 1eladrLrinak lneg! alósilás'thoz.

,]) A pártoló tag jogaii
a) tanácskozásijoggal Iészt vehe! az Eg},.siilet közgl,íllésein
b) ,javaslatokat, indítványokat tehet az Egl,csi-i]el illetékes szerleihezl
c) a tcrmószctes sz€mél,v pártoló tag a §saládjával együLtt r,észt lehet áz Eg_,-esület rendezr,ényein;
d) a jogi személ) páfioló tngot illető eg},éb jogoknt a vele kötött szelződés tafialn]azza;

.+) A páftoló iag köteles o v/rllalt vag,v(lrri hozzájáru]ását teljesiteni,

<, { lell]]('./c,L,. .z. ,i,r t'.ztel<tbgl L rP ug,r,:

a) tanácskozási]oggal lészt vehet az Egt,csület ltilzg,r,úlésein;
b) javasLntoknt, inditvánvokat tehei.1Z Eg}.Sület ill.tikcs szerreihezl
c1 családjár,a1 eg,r.iin részt l,ehcl aZ Egvesli]ct |endezvénvein, tarrfol1amein;
d) igé11_,-be Veheli aZ Fg,vesiil9t szolgáháLilsall és ked\eal]én,leit;



6) Á jogi személ1, tisztcletbcLi tag.jogail
a) képi,iselője tanácskozási joggaL részt vehet az Egvesület köZgJ,T i]éseLn:
b) képviselő.jcjavaslatokat, indítván,vokat tehet aZ Eg),csiilet illetékes szerveihez;

7) Jogszabályt, alapszabályt vag,l, az Elnökség hatálozatát sé ó, illeh,e az egyesiilet céljár,al
összecgveztethetetlcn tagi magataíás esetóben alkaLmazható kiilön jogkövetkeznrén},ekról éZ E8yesülct ne]T
kir,án alapszabályi rendclkczést alkotni.

Vl1, A tagság megszűnéSe

l) ]\ rende§ tagság és a terúészetes személy pálto]ó lagság3 ]ne8szilntk:
. liiLépÉsseL
. tölléssel
o kizárással
. eIhalálozással
. aZ Egycsii]ct 1negsziinésér,el

a) Kilépéssel szűnik meg a lagsági viszonya annali, aki czt a szándókát az Einökségnek írásban
bejeLenli, A kilépés aZ ításbel] bejelentésnek aZ EInókség áltaL töitént kézhezvételétő] hatályos,

b) A töllés kéldésében az Elnökség hoz határozatot,
Nlegsziinik a tagsága ani]ak, aki aZ előírt tagsági dijü1 aZ adott év deccnlbcr jl-ig em ílzette be
(kivér,e, ha az Elnókség a tagdjjhátralékot vag},annik egy íésZél méltányosságból elengedte),

c) Az Elnökség hatrirozatá\,al kizárhatjr a tagok SL]rából azl. aki köziigyel<től va]ó eltiltíS alatt á1l_

i]]ene dokrrnentáltan aZ Egyesiilet cé]kihl7éselr,e] ellentétes vagy azokat gátló magatartást tanilsjt.
A hatáíozat megl]oZata]a eIótt aZ Elnól(Sóg a tagot nreghal]gatja nlagetallásáró], annal( okaiíó] és
csctlcgcs rn agyaíá7atáró l , A ]<]zárásról hozott halálozalot indokolni sziiksógcs ós a hatálozatoL
l<ü]ön is l<ézbcsitcni l(.]] a ki7árt lag lóSZólc, Az Elnöliség kjzáráSi hatíro7ata e]len. annik
kózhcz\,ótelétő] számitott után l5 napo. bclii] n tag a KöZgliiléshcz tbrrlulhat t'ellebbezéssel .\
ti]lebbezést az Elniiksógnck kc11 bcn,r,újtarli. dc l l(ózgl,ulésnek kcll cimezni. _A 1eLLebbezés
kérdésében a Közgyúlés ltiir etkczij iilésén lratár,oz,

2) Az ELnöksóe javaslatot te],]et a tisztelelbeli tag cim nlcgvonására a Közglítlésnck a7zal szetrrben. alii elra az
' l ,'l|unI a"]p]Jr érde, ,telerng r., |,

,1) A jogi szenély pátoló tagsága rnegsziínik:
a) a vele kö!ött §Zerzőclés megszi|lnése r agy lé]bontása csltóni
b Jj.!,.,/ín clr.og rru,l,,. n., l"i nlí],,,l,,-.. í..,.,],

VIIL AZ Egyesiilet szervezete

1) Az Lg_vesület vezető szen,ei

a) KöZg),ítlés
b) Elnökség
c) Fcliig.\elő Bizottság

2) ,\z Elnöksóg nel)elt, annakjavaslala alapján tillancló és eseti bizottságok müködlretnek,

3) Közg,viilés

AZ Eg,vesiilet leglőbb sze ,e, A KöZ!l!itlés az Lg.vesiileiel érintij nljnden kérdéSben dönthet. A Közgl.iilést a
1endes tagok alkotják, A közgyiilés n,vilrános, amel)- n)-ih,iinosság jogszabályban megllatározott esetben
kor]itozható,

,1) A Közgvülós kizárólagos hatáskörébe tnltozik:
a) az AlllpsZabály lnegáLlapjtása. n1ódositásal



b) Az Egyesület vezető ti§zt§égviselőinek, így az Egyesület Elnökének, Elnölüelyette§einel! az
Elnökség tagjainak, póttagjának, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének, ta&iainak é§

póttagjának megválasztása,
c) az E8yesület éves költségvetésének elfogadása, az Egyesiilet vagyonának felhasználásáról való

dönté§;
d) az Elnök§ég éves pénzügyi és szalcrtai beszámolójának megvitatása, elfogadása, melyet a

közgyúlés egyszerű szótöbbséggel fogad el;
e) más egye§ülettel való egyesülés, országo§ szövetséghez való csatlakozás elhatározása;

0 az Egye§ület feloszlásának kimondása és ilyen esetben döntés az Egyesület vagyonának további
lelhasználísáíó]i
Llön!és tiszteletbcli tag cjnr irdomán}o7alsáról, illctvc nrcql,onásirlól;
a tiszleletdjjazásban lészesülők körónck. tiszteletclijLtl( öSszegének nregállapltása;
az Llnökség á]ta] összeállitot! é\,es bc,czánloló közhasznrlsági nlellékletélrek ellbgadása:
n tagdij mcgállapitása;

a \,égeisZá]noló i]]eg\,álaS7tása;

döntéS azon iigyekbcn. al]lel},eke1 jrlgszabál_r, a KóZg],iiló\ kizárólagos hatáskölébe uta]. illeive
aúelleket a7 Elnökség. \agy a Fchig,v.lir Blzottsatg a KiiZ!:yülés elé ter]eszt;

5) A Közgyúlés muködésének szabályar:
a) A Kózgyúlést sziikség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. Akkor is ö§§ze

ke1l hírrni a Közgyúlést, ha azt a bííóság elrendeli, valamint, ha azt a rendes tagok tegalább

egyharmada, vagy a Felügyelő Bizottság, az összehívás céljanak és okának meg|elölésével,
írásban indítványozza;

b) A KöZgyúlést az Elnök hívja össze, aZ általa alkalmasltak taított helyszínre, A Közgyűlésre
valamennyi rendes, pártoló és tiszteletbe]i tagot írásban (mely fax vagy elektronikus levél- e-mail
_ is lebet) meg kell hívni a napirend egyidejű közlésével, A meghívókat úgy kell kikiildeni, hogy
az érintettek a Közgyúié§ megtaitásának időpontja előtt iegkésőbb öt munkanappal megkapják,
A meghívónak tartalmaznia keli

b) a köZgyútés idejének és helyszínének meg|elöIését;
c) a közgyülés napirendjeit. A napirendet a meghívóbal olyan részletességgel kell feltiintetni,

hogy a szavazásrajogosultak a táIgyalni lrivánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A közeyűlé§i meghívó kézbesitésétől vagy köZzétételétől §Zánritott 2 napon belül a tagok az
Elnóktől a íapirend kiegészitését kérhctik. a kiegeszit$ indokolásával. A napirend
kiegészítésének tárgyában az ElnökjogosuLt dönt€ni, Ha a napirénd kiegészitése iránti kérelemről
az Elnök nem dönt vagy azt elutasitja, a közgyíilés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőZően ktilön dönt a napirend kiegé§Zítésének tárgyában,

Az Elnök a napilend kiegészitését is köteles megkiildeni igazolható módon a tagok ak a
közgyűlés előtt, ha eZ nen sikerül, akkor a kiegészitett napirendet a KözgyúléS al&ol tárgyalhatja,
ha vaiamerutyi részvétehe jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kórdós
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárL,

c) A Közgyűlés szavazá§§al hozza ínig hatarozatait. A KöZgyúIés hatarozatkép§§, ha a r9ndes tagok
több mint fele jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgáini kell. Ha egy
tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott hatalozat meghozataláná] a határozatképe§ség
megállapitása során figyelmen kivül kel1 hagyni, A Közgyűlésen minden rende§ tagot egy
szayazat 11let meg. Határozatképtelenség esetén a Közgyúlést 30 napon belűli időpontra ismét
össze kell hívni. A megismételt Közg$ilés változatlan napirenddel a jelen lévök áltaL képviselt
szavazat§záma tekintet nélkiil hatáIozatképe§, E tényt az eledeti köZgyúlé§i meghívóban közölni
ke11,

d) A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelen lévők által képviselt szavazatszám alapján
számolt egyszerú szótöbbséggel hozza. Kivétel ez aló1 az alapszabály módosítása, amelyekhez a
jelen lévő tagok háromnegyedes §zótöbbséggel hozott határozata kell; valamint az egyesiilet
céijainak módosítása és az egye§ület megszüné§érőL szóló közgyúlési döntés, amelyekl,iez az

s)
h,)

i)
j)
k)
l)



ósszes szavazati joggal rendelkező tag hároml,iegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges,

Szintén ilyen §zótóbbséggel hozott határozatot igényel az egyesület országo§ szövetséghez való
csatlakoZásának elhatározá§a,

e) A Közgyűlé§ vezetése a levezető elnök fe]adata. Ez lehet az Egyesület Elnöke is, illetve más

levezető elnök személyére a Közgyűlés megnyitása után aZ Egyesület Elnóke tehet a

Közgyűlésnek javaslatot. MegválaszáSa nllt szavazá§§al történik, Az Egyesület Elnökét
közvetlenül is érintő határozathozatal, illetőleg tiszfujítás esetén kötelező más szemé]yt levezető

elnöknek választani.
f) A Közgyiilés elejéD, a Közgyúlés levezető elnökének megválasztását követően két fö

szavazat§zánlálót kell választani. A szavaz atszám]álók §z§mélyére a közgyúlést levezető elnök

tesz java§latot. Megválasztá§uk egysZerú sZótöbbséggel történik,
g) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kelL felvcnni, i]letve nyilvántartá§t kell vezotni, amelyből a

döntéséíek taftalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya,

megállapítható, A jclenLévőket a §zavazás menetéíő] szóban kell tájékozatni. A jegyzőkönlvnck

tartalmMnia kell a Közgyú]és helyét, idöpontját, a i]apirendi pontokat, az egyes hozzászólások

lénye8e§ tafialrrrát, a határozatok szövcgét, A Közgyűlós jegyzőkönl,vét - a Közgyúlés megnyitása

után megválasztott - jegyzőkönywezctő, kétjegyzőkönyv hitelesitő, és a levezető elnök írja alá, A
Közgyúlés határozatairó1 készült jegyzőkönyv kivonatot az Egye§ület tagjaival, egy hónapon

belül, írásban (e-mail, honlapon való mogjeientgtés is lehet), kell i§mertetíli, valamint az egyesÜlet

honlapján nyilvánosságra kell hozni.
h) A Kö;gyúlés által hozott határozatokat e-mailben meg kell ktildeni minden tagnak é§ kÓZzé ke1l

tenni az Egye§ület honlapján, E közzétételi kötelezett§égnek megfelel a közgyűlésról készüJt
jegyzőkönl.v megkiildése és honlapon kőzzéíéíele, ha a jegyzőkönlv taltalmMza az összes

meghozott közgyúlési hat|irozatot teljes terjedelemben,
i) Az egyesül9t múködésével kapcsolatos iratokba az egyesiileti Elnökkel vaBy az elnökhelyettesek

valamelyikével előzetesen egyeztetett időpontban bárki bet9kinthet.
j) A közhasznú szervezet miiködését, szolgáltatásai igénybevételét és beszámolóit a §aját honlapon

hozza nyilvánosságra. úgyszintén az éves számviteli beszámolót és közhasznúsági mellékletet a
tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig honlapján tp§zi kö7zé,

k) A tag a §zavMati jogának gyakorlásával két tanílval ellátott irásbeli meghatalmazás Útján

mcgbíZhat másik tagot, mint képviselőt.

b) A7 Elnök!éP

a) A Közgyűlések kózötti időtartamía az Fgyesület legföbb vezetÓ, lregrehajtó és ügyintéző szerve az- 
Elnökiég. A Közgyíilés a rendes tá*jai sorából az Eg}esú]et Elfökét, Általáno§ E]nötrüelyettesét,

Gazdasági Elnökhelyettesét két év időtartanE, az elnökségi tagokat és a póttagot négy évi
időtaíanrra, titkos szavazással választja meg.

b) Az Egye§úlet Elnökét, Általános Elnökhelyettesét, Gazdasági Elnökhelyettesét, kifejezetten 9

tisztségeke kell megválasztania a KöZgyúlésnek,
c) Az Elnökség úlései az egyesület tagsága számára nyilvánosak, de indokolt esetben az Elí].ök zárt

ülé§t rendelhet el, (pl. személyiségi jogot vagy üzleti jogot érintő esetekben), Az Elnökség üléseit
az Elnök hívja össze. AZ ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekől - az

előtedesztések megkiildésével ,legalább öt munkanappal korábban írásban (mely elektronikus
levél _ e-mail- i§ lehet) ófiesítenie kell az Elnökség tagjait és a meghivottal€t, Halaszthatatlanul
siirgős esetben az EInök rövidebb határidőt is megállapíthat.

d) Az elnökségi ülé§ekől jegyzőkönyvet kcll feivenni, illetve nyilvántafiást kell vezetni, amelybŐ1 a

vezelő szerv a döntésének tafialma, időporltja é§ hatáIya, illetve a döntést támogatók és ellenzók

számaránya megállapítható. A jelenlévőket a 1'entiekröl szóban, a tagságot és a nyilvános§á8ot

irásban (e-mail vagy ez egyesületi honlapon való megjelenteté§ is lehet) keli tájékozatni.

e) Az Elíökség akkor határozatképes, ha ülésén legatább négy tagja, közttik az Elnök, vagy az egyik
Elnökhelyettes jelen van, Határozatait nyíll szavazással, egyszelú szótöbb§égg9l hozza.

tJ Az Elnökség feladata NoE lózgyűlésébe az Egyesületet képviselő kiildöttek delegálása.

7) AZ Elnökség összetétele|



a) Elnöl(
AZ E]nókség rendes tagjdi:
b) Altalános Elnökhe1},ettes
c) GaZdasági elnöldrelyettes
d) Kölzetekér,t felelőS elnöl(ségj tng
e) Tag (2 íó)
AZ EInökség póttagja:
l) Póttag ( l fő)

8) Az Elnókségben vrselt tisztség megsziitlik:
a) aZ egyesiilcti tagSág megsziirrésér,ei
b) a mandátum lqjáítával
c] Lemondássa]
d) a tisztségló] köZg}ii]ésj ha!álozatta] tijíónó risszahilással
c) a poZició Al&pszabá]yban 1örlénó megszüntetésc .setén

r\ választott tisztségviselő 1cniondhill neglriZatásánrk Lcjirna elón is, dc eLhatálozásal kiiteleS 1cgalább 3t)
nappa1 elóbb aZ Elnökségnek irásban beje]enteii,

9) AZ Elnökség feladatai|
a) gondosi(odik a Közg}.iilés hitároz|rt|rinak r égrclrqjtásár.ól:
b) a KöZgliiléSek közötti idóben az EgyesiiLet munliijiit irán_v,itja:
c) diint a rendes éS pá1oló tagok íc]rételérő1. tagsági viszonluk törlésórő1, tagok kizárásáró1;
d) A közhasznilság és az adott pál},ázat keretein belii1 dönt az adománvok elosztásának módjáró1,
e) elkésziti és a Közgliílés elé terjeszti az Egyesiilel miiködéséhez sziikséges szabáLyozásokat,
t) elkésziti és a Feliigyelő Bizottságnal( töItént belnutatáSt követóen a Közgl.illés elé terjeszti az

Egvesület éves nrlukatel1,ét, költségletését. illefi,e a pénzügyi és szakmai bcszámolót,
g) é\entc elkészíli a közha sznitsági j elenlés lc],Yezctéi. azt bemutatja a FeLügvelő Bizottságnak. nrajd

jóváhagl,ás céljábrll a Kiizglúlés elé lerleszli.
h) javaslatot tesz a tiszteletbcli tng cíln iidomálYoZásáll. illetvc 1neg\oni5i1,;l
i) eLkésziti és a Feliigyelő BizottságnaL löltént benlutirtást kiiYetően a KöZg.yiilés elé terjeszii aZ

Egyesii]et éves lnunkale]1ét. köItség\,eléSét éres tel,ékenl,sógérólbeszánro) a Közgyúlósnek,
j] a kóZhdsznúságot ligyelembe r.ér,c ,,iörtt r köllségtcríiesek jogosultságáróL és kiiizetéséról.

Az Elnökség iiléseit ]egalább kéthavonla tar,|a. de sziikség esctéú bilmitol összelrírlrató. Teréken_vségét
ér'es nrun]<alerv alapján végzi. iiiéseiróljeg,lZókönv\et keLl készit.ni, Határozataiíó] (,.hatirlozatok Lönll.e"
vcz9tó5e ne]lett) irásban (e-mail vagJ.nZ egyesiileli honlnpon \a]ó megjelentetés js lehel) érresjteni ke]] 3
tagokat,

l0) AZ Elnök
a) iZ Egyesül9t Elnökségének ii]ései közötti idóSz[kban tb].vamalos!n intéZi az Egycsiilet ügyeit;
b) gondoskodik a közgyülés] és einökségi határozatok végrehajtásáró]:
c) aZ Elnökség két iilése köZötti te! ékc n!,Sé géíó l aZ Elnökségnek bes7ámol:
C]) a7 Fgyesületct az Elnók egv szcmó1,1,bcn jegr.zi,
e) 5 rnunkanappal cióbb összehír,ja iráSban (.,]n3il is lehel) 3Z Elnökség üléscit a napirend cg},,idq]u

]<özlésér,e1:
tl Yczeti aZ Elnöksóg iiléseit;
g) egy személybcn képviseli a7 EsYcsii]ctel a ilalósalgoli és más szcl'\,ck eLóttl
h) gondoskodik aíló]_ ]iog} az E]nö](ség intézkcdesei összhangban Legyenck a Közgyűlós

határozataival:
i) az Etnökség dót]téseit az éldck.ltc](licl irasban kózlj. ugyantkkor a7 Egyesiilel szókhcll,én

nvilváüosan hoZzílirlretóvé te_\Zi;

k) e8y SzenrÓlyben gl,akorolja a munkáltalói jogolia1. (Hr aZ Elnök az egyeSl:ilette] munkaliszonYban
áll, felette a munkáltatói.jo

]) gokat a Köz$,úlés gyakorolj11,)
ln) össZehí\,ja a KöZgyúléSt:



l 1) Általáno§ Elnökielyettes
a) az Elnök irányításával végzi feladatait;
b) az Elíököt akadályoáatása esetén annak időtafiamára, aZ Elnök által írásban, a jogokat telje§

bizonyitó erejú magánokirat formájában átadva-átvéve az Elnökhglyettes helyettesiti,
irányítja az Egyesület adminjsztratív, ügyviteli tevékenységét;

c) biztosítja a Közgyűlés, az Elnók§ég határozatainak, aZ egyesüieti tisztségviselők intéZkedésein9k
végrehajtásához és üléseihez szükséges szemé]yi é§ tárgyi feltéte]eket;

d) az Elnökkel egyetértésben alkalfiazza az alkalmazotti munkaköröket ellátó §zemélyeket;
9) A pály|ázatokkal kapcsolato§ teendőket irányítja

1 2) Gazda§ági elnökhelyette§
a) az Elnök ellenőrzésóvel végzi fe]adatait;

b) áz Elnóköt akadályoztatása e§etén a tevékenységi köIébe tartozó f9}adatokban annak időtafiamára,

az Elnök álíal írásban, a jogokat teljes bizonyító erejú magánokirat formájában átadva-átvéve
helycttesíti az Elnököt,

c) elnökijóváüagyással gyakorolj a az utalványozási jogot

d) intózi az Egyesület gazdasági ügyeit. Fele1 az Egyesül€tre vonatkozó gazdasági és pénzügyi

szabátyok betartásáért. Ellenjegyzési jogot gyakorol. Gondo§kodik a leltal elkészíté§éről és

naprakészen taftá§áról, Felügyeli az adonányok közha§znú célnak és az alapszabálynak megfelelő
felhasználását. Együttmüködik a kón},velővel és l'elügyeli a munkáját,

13) Elnökségi tagok
a) az Elnök irányításával végzik feladataikat;
b) Felügyeleti jogot gyakorolrrak a következő területeken: körzetek munkája, kommunikáciÓ, az

egyesület köZösségi épületének rendje, eseli bizottságok és munkacsoportok rrrunkája, és az

önkéntes munka felgtt.
c) A körzetekéí felelős elnökségi tag feladata az egyesület szervezési körzeteiben folyó

tevékenység ö§§Zehangolása, rendszeres kapc§olattaftás a körzetek vezetőivel,"
d) A póttag, mint egyesületi tag részt vehet az Elnökségi ülé§eken, ott szavazati joga nincs,

Amennyiben varatlan megiiresedés történik, a póttag a távozó elnökségi tag helyére lép,

szavMati joggal rendelkező rendes elrrökségi tagként. Esetleges speciális feladatkörét az
Elnökség határozza meg.

14) A Fe]úgyelő Bizottság (FB)

a) A Felügyelő Bizottság a Közgyúlé§ által a íendes tagok közúl róbgvá]asztott 3 szerrrélybő] és egy
póttagból á1l. A Feliigyelő Bizottság elnökét, tagjait és póttagiát-KözgyilLlésnek kell
megválasztania. A Felügyelő Bizottsági elúök a bizottsági tágok és a póttag mcgbízatá§a négy
évro szól.

b) FB póttag, mint egyesületi íag részt vebet az EB ülésein, ott §zavazati joga ninc§. Amennyiben
váratlan megüresedés történik, a póttag a távozó EB tag helyére lép, rendes, szavazatijoggal bíró
FB íagkéít. Speciális feladatköre nincs,

15) A Feliigyelő Bizottság feladata és hatásköre:

a) Ellenőrzi az Egyesület míiködését és gazdálkodását, Végzi az Egyesület jogszabályok és az
9gye§ületi Alapszabály szerinti múködésének, valamint az egyesületi határozatok véglehajtásanak,
betartásának o1lenőrzé§ét.

b) Tevékenységéről legalább évente jelentést készít és azt a Közgyúlé§ elé tá{a;

c) Ellenőrzi az Egyesület pénzúgyi gazdálkodá§át, kiilönösen az Egyesület költségvetésében
jóváhagyott ősszegek rendeltetésszerú és a mindentori előírásoknak megfelelő felhasználását,
Vizsgálja az EgyesüIet zárszámadását és véleményét közli a KöZgyúIéssel.

d) A Feliigyelő Bizottság köteles az intéZkedésre jogosu]t vezető szervet (Közgyúlés, vagy Elnökség)
tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez fudomást, hogy
- az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesülej érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (muiasztás) történt, amelynek megszúútetése, vagy



e)

következményeinek elháritása, illetve enyhítése az intézkedésre.jogosult vezetőszerv döntését teszi
szükségessé,
- vezető tisztségvi§elők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogo§ult vezető sze'et a Bizottság inditványára - annak megtételétől számított 30
napon belül - össze kel1 hívni. E határ.idő eredménytelen eltelte esetén a vezető §zei-v
ö§szehivására a Felügyeló Bizoltság is jogosult, Ha az ,rria ]ogosult szerv a tön/ényes múködés
helyreállítása érdekében szüksóges intézkedéseket nem teszi meg, a Bizottság köteles
haladéktalanül éfiesiteni a törvényességi feladatot ellátó szervet,
A Felügyelő Bizottság tisztségviseiői tanácskozási joggal részt vehetnek az Elnökség ülésein, az
Elnöktől jelentést, az E8yesü]et a]kalmáZottaitól pedig tájékoztatást, vagy f;lvi]ágositást
kérhetnek, továbbá betekinthetnek az Egye§iilet l(önyveibe, számláiba é§ irataiba,

l6) A Felügyc]ő BjZottságban viselt tisztsóg mcgszilnik:
a) aZ .g,vesiileti tagság megsziinósó\,c1
b) a mandáturl lcjártái,al
c) lemondássa]

17) A Feliig,velij Bizottsági t]sztségviselók jogai és kiitelcsségeiI
a) a bizottsági ülése]ien a bizottság határozataiiak meghozatalában való részr.étell
b) éSzrc\,élelek, ]avas]etok tételc iZ Lgyesiilet niiikiidósér e1 ijSSzelilggő liórdésekbcn;
c) lelvilásositás kérése irz Egvesiilct tiszlség\ jselójtiil. aLkalDla7ottiiitir1:
d) javaslattóte]rendkiriillkózgl,ülésössz.hi\arsiiral

lE) A FeliigYelij Bizottság nlúködése
a) A I eliigycló Bizottság nraga állapiqa nieg ilunkat.n él és Ligvrenc]jót;
b)A FelügYelő Bizotlsá! az üguendben meg]]alározott időszalionltént. cle Legalább évente eg,vszel

ülésezik, Rendkir üli ülést keii ósszehilni. ha ir bizollsárli elni]k vag"v valam;l), bizottsági tag áz ok
e. cel e;} dcju nreL,j,löli.e,< k_r.

c) A Feliigveló Bizcrttság ülései nern nyilr,ánosak, azo]<on a Felüg}.élő Bizoltslig ttrgiain kiyiil csa]i i1

meghí\,olt Szemé]yek 1ehetnek jelen, A |eltjg},eló Bizottság ettó1 eltéróen is rencléikezhel:
d)A leliigyelŐ Bizottság ülését a bizottsági elnök hivja össze. AZ ii]és helyér.ö], idópontjáról és o

megiálg}'nlandó kéldésekij1 - az cióterjesztésck ]lregkiilLlésér,e1 - legalább n_,-o1c nappa1 korábbalr
Ííásban (.-nai] is lehet) éItesitelri ke]l a bizo!!ság tagiait és a meghír,ottaiat. Haiászthalatlanul
siirgős esetben aZ ElnöLr rövidebb hrrtáridói is m.gá]lapithtlli

l 9) A f eliig),e]ő BiZottsilg határozatképeSsé9c]
a) A Fcliigyeló B]zoltság alrkoí hatálozatlrépes. hl iiLésén Jegalábt, két tiszr-egrltclo e, löZlilk !

bizottsági elnök,jelen |an.
b) Halározetai! n],,jh szalazással. egyszer.ii szótöbbséggcl lirlzza,

2()) A leliig},e]ó Bizottság elnökónck 1éladatai ós h.ltá_\kólc:
a) aZ tilúgyelő biZottsági hatírozatok \ éerchrjtistinnli liiii$,clele:
b) a Feliig}e]ó Bizottság iiiéScinei( összehjl.ása és \ ezctése;
c) minclazoknak a 1iladatoknak aZ ellá!ása. anlc]),eketjogszabáh, az alapszabál,v. i]letve a KöZg]-íilóS a

hatáskörébe utal:
d) A Feliig,velő Bizottság elnöke a bizottság dóntósejt nZ éIrlekellckke1 irásban közli.

IX, Az Egyesület gazdálkodása

]] AZ egyeslilet pénziigl,i forrásai
a) tagdíjak
b) tagok tín]ogatása
c) kóZérdekíl kötelezettség-r'állalásbóJ ós egléb tbrrásolibó1 slálmazó be\ételck 1p]: pál).ázatok
el nyerésc, adon]iin],ok,.
d) aZ Eg),esülel áltaL 1'ohtittott te\ ékenvsógbó] szár-nlzó bcvétel

2) Az Egyesület a pénzügyi jogszabályok, valamint
gazdálkodásró1 zárszámadást készít,

3) Az Egye§ület a bevét9leivel, vagyonával önállóan

ilz é\,es költségvetés alapjárr gazdáLkodik. a

gazdálkodil(,



'4) Az Egyesület gazdálkodása §orán elát eledményét nem osztja fel, azt a miiködé§i qélokban,

feladatokban leírt tevékenységre fordítja.
5) Az Egyesület tafiozásaiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyoíukkal nem felelnek az Egyesület

tartozásaiéú.
6) Az Egyesület tevékenységi célja szerinti gazdálkodását a civil Szeryezetek gazdálkodására irányadó

jogszabályok alapján végzi.
7) A; Egyesület tu]ajdonában lehet ingó és ingatlan vagyon, amellyel a vonatkozó pénáigyj rendeLkezések

és az Alapszabály keretei köZött önállóan gazdál]<odik,

8) AZ Egyesület pénzforgalma folyószámlán történik. A lolyószámláról pénz felvétele, a kiutalások az

Elnök, vagy az Elnök meghataimMá§ával valamelyik Elnöklrelyette§, vagy Elnök§égi tag íelelóssége,

9) Az egyesiilet tagjátlak részérc M Elnökség jóváhagyásával kö]tségtérítés kiíizethotő az alapszabály

keretein belül.
10) Az Egyesület tagja köteles a közgyúlósi halározattal meghalározott mértékü tagdijat megíizetni

készpérzben pénztárba, vagy átutalá§sa] aZ ggyesület bankszámlájára mindgn év március 15. napjáig,

X. Közhasznúsági melléklct

1) A közhasalú§ági mellékietet az Elnök§ég az éves beszámolóval egyidejúleg évente köteles elké§zítgni. A
Közhasznúsági Meiléklet elfogadása a Közgyűlés kizalólagos hatá§körébe tartozik,

2) A közhasznit§ági melléklet taítalmazza az Egyesüiet által Végzett közhasznú tevékenységeket, ezen

tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a köZhaszíú jogállás megállapításához szük§éges, a

2011, évi Clxxv. törvény 32. § szerinti adatokat, mritatókat. A kózhasznúsági mellélJet tartalmMza továbbá a

közhasznú céI szerinti juttatások kimutatását, a vezető tiszt§égviselőknek nyújtott jüttatások Összegét Ós a

jrrttatásban részesülő vezeíő tisztségek íélsorolását,:
3)A Közhasznúsági Mellékletet báfki megtekintheti. saját kö]tségére alTól másolatot készíthet, továbbá az

Egyesület évente íyilvánosságra hozza a saját honlapj án.

X], Összelérhetetlenségi szabályok

.\Z Egyesiilet vezető tisztsógviselői az E]nökség tagjai,

1) Vezető tiszlség\.iseló az a nagykotrt szenrél_v 1ehet, lkinek cselckróképességét ir tevókenysége e]ltitasához

sziil§óges köIben neln korlátozták, (Ptk. 3:]2. 
"§ 

( l) bek.)

2) Nem lehet vezető tisztség\iseló az a nagllront szcméi1,, lliineli cselekr,óképisségét a te\,éken,\sége

e]laltásához szükséges körben korlátozták,
Nelll l.het vezetó lisztsógviseló az. akit biincSeleknlén_Y, elkö\,e!ése miatt.jogeróscn szabadsÍgvesZtéS biinleléSíc

itóltck. amig a büntctctt eLóeleilrez fiiződó hiitliinyos kö \ etk.Zlnó]r },ck aló1 nen] lnenteSiilt.

\cm Lehet vezetó tisztségviselö az. akit e foglaLkoziistó] .jogcrósen eLtihol1ak. A]<it !alanel) lbglalkozástól

1ogerós blrói itÉlettel eltiltottak. .LZ elti]tás halál],r ilatt eZ itélelben megjrlö]t te\ékenységet fo]_ytaló jogi

sZe]nél!, vezető !isZlségr,lselóje nerrr 1ehct,

Az eltiLtiisl krn]rJndó határozatban megszabott idótallamig nenl 1chet vezeló 1isziség!iselij aZ. aki1 elti]toita]( a

l,ezctó tiszlségviselői tevéLen.vségtóL, (Plk, 3i22, is (1]-(ó) bek.)

3 ) A köZhesznú szcrvezet megsziinését kö\€iő háro é\,ig ncm lehel lnás közhasznú sZeIVeZet vezető

tiSZtségviseLőie az a szenél,".'. aki korábba[ ol),aú köZhaszníl szervezet Yezetö tisztség\ iselőj e voLt - annak

megsziinését megelőző L<ét évben 1egalább eg"v ér,ig

a) amel) jogutód nólldil sziint mcg úg1,, hc,gl,az állami arló- és \ámlratósígnál n),ilvántartott adÓ- és

\ ámtaltozásái nem eg.venlítette ki,
b) an'eLlyel szenben aZ állrn1i adó- és \ amhatóság j elenlóS óssZ.gti ada)hiínyt tárt fel.

c) amell1,el szenbcn aZ aLlla i adó- eS \almhaLóSág üzlctlczár,ás intéZkedéSt aLkalmazott, \ag),

űzlet]czárást hel,vetlesitó biIságot szabo11 k].

d) amelynek atlószámát az á]lnmi adó- és \ánlhirtó_(ág az ldózás renri.jéről sZóló tör\én,v SZclint

fellüggesZtette \,ag}, tijlöhe,



A !ezető tisztségviseLő. illetle az ennek jelölt személy kóleles va]al1lenüyi érintett köZhasznú szenezetet
előZetesen tájékoztalni arról, hogy ilyen tisztséget egyidc.liileg mís kóZllasznú §zervezetnól iS betöh.

.l) A közlrasznú szer-r,ezet megszíinését kö\,ető hár,om ér,ig rrenr 1ehet n]ás köZhasznú szenlezet vezető
tiszlségviselóje az a személ},, aki korltbban ol\an közhaszllíl s7enezet lezető tisztség!iselője volt - annak
nregsziinését meeelőző két é\,ben legalább eg1 ér ig

a) anel} jogutód nélkiil sziint meg úgy. ho$,aZ államl Ndó- éS \ánlhilóságnál n\.il\ánt.rúott adó- éS

ván,]laltoZásál nem eg},en]ítette ki.
b) ame]],vel szemben aZ állal,tli adó- és \,álnhülósíg.]e]el]!ós összcgii a.lóhiányt tár! l'e1.

c) ilínel]},cl szc]nben az állartr] adó- és vámhattisig iiz]etlezilr,ás intézkcdést e]ka]rnaZot!. \ ag!
üZlct]§7írást hcl,,*.ttcs jtő birságot sZabott ki,
d1 arnclynck adószámát az irllarr'l ac]ó- és rátnhatósáe az adózás rcnd]erii] szóló lainén\ szelint
tilfuggesztette \ agy törölte,

A \,§zctó tisztség\,iSclő, illctl,c az cnnekjelólt személ"v, kötcLcs r,alamennyi éritltett közlrasznú szcnczetet
9lőZet9sen tájékoztatni arról, hogy iiyen tisztség9t egyidcjiilcg más LöZ]lasziú szeNezetné] js bctölt.
(20ll, éviCLxxV, Tör\,én},39, § (L) bek,)

5) A Felligyeló Bizottság tagia nem ]ehet aZ E]nö]§eg lagia vigv elnókségi tag hozzátafiozója.

6) Az összeférhetellenségre vonatkozóan a \ezeló tiszlség\ iselónek a t'elada! elvallalás3kol kelL n,vilatkoznia,

7. A Közg\iilés valan]iút aZ E]nökség hatírozathozatalilban nelll vehct részt az a szelnéh, aki \.asY akinel(
lrőzeli hozzíta.to7ója a határo7a! alapjár1

él kötclezettséu vacy fclelősség aló1 nentesiil. r,ag},

b) bármillen rlás előnvben részcsiil, il]ctlc a mcg]{iitcndó j ogiigl letben ewóbként érdeke]t,
Nem lill1ósiil eLón}nek a kijzhaszníL szervezet.é] szelinti ,]urtatiisii Lerctében a bárl{i á]lal megkölés néLkül
igén_vbc vehetó nem pénzbeli szolgáltatás. i]]el\e aZ e!!},esiilci á]ra] lügJtiüdk, a tagsági jogYis7onv aLapjűl
nl,ú.lttltt. létcsitő okiralnak nleglele]ó cé1 szelinli J utt atás,

XII Az E3_vesület megszúnóse 
]

l) Az Egl,esület megsziinik. ha
a] l§LoszLását a Közg}úlés kirnondja
b) feloszlatását_jogerős birósrigi ítélet kimondjc
b) máS egyesülcttc1 egyesiil a KóZg}ülés lratározata alaplán
c) ha rendes taglainak száma l]at hónapon 1ieteszíil riem éri cl a 10 lót
c) iDegszl:lnés, megsziintctés nlegállapíiísí\,t]1

]) Nícgsziinés esetén az Eg,vesiilet vag},onáról a Közg]ulús reni:lelkezi](. a7 A]npszabálvban lnegt'ognImazo11
célok alapján.

3) Ha aZ Egyesülctct a biróság t'eloszlatja. valv megszuléSét a biróság nltgállapitja és vag},onáról 3

kózg1,],ilés nem rendelkezeti. \,agvona a hiteLezők kielégitése rrtán Nagycsaládoso]< országos EgYeslileténck
fulajdonába kerül, A vagyon feLhasználásának módját n_".'ilr,ánosságra kell hozni.

,1) Az Egyesület a tön,énv álta] eghaiá]o7olt csctcl(bcn. n bírósági n!,i L\ ántaIlásb ó l töténő tör]ósSc1 Szlínik
meg Az Egl,esület r,égclszán,iolására. tor,ábbá a csőd- és ielszánro[ási el]álás lciblYtatísárn az eg_vesülési
jogr,ó1. a közhasznú jogálLásról, \,alanint a civil sZerTeZelek nriil<ödcsérő1 és támogatásáró1 szó]ó 201], éli
CLxx\,', tön,ónvben 1neghatáloZott szalrályolr irányadóalr,



XIII. Záró rendelkezések

7) A j.len, módo§itott Alapszabállyal a Közgyúlés mindazon korábbi rendelkezéseket felülviz§gálta és sziil§é8

sierint módositotta, amelyik nem feleltek meg a 2014. marcius 15. napjarr hatályba lépő polgfui Törvéúykön},v

szabályainak (Ptké. 11, § (l) bek,), s ezzel a feliilvizsgálattal a KöZgyúlés, rnint az egyesület iegfőbb szerve

döntöti a Ptk. szabályaival összhangban á]ló továbbmiiködésröL, (Ptké. 9. § (2) bek,)

2,) A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekr§ egy.é§Zt a Polgári Töwénykönlvről szóló 2013. évi V,

tórvény, másrészt az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek míiködésérŐl és

únrog;tá§áró1 szóló a 2ol1. évi clxxv. töryfuy ós végrehajtási rendeletei, hamadíészt pedig a közhasznú

civil izervezeteke vonatkozó más jogszabályok rendelkezései irányadók,

Érd, 2019. május 24.
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