ALTERNATÍVA ISKOLÁÉRT EGYESÜLET
Alapszabály
Az alapító tagok a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:1-3:48 § és a 3:63-3:87 §-ai,
(továbbiakban: PTK) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény rendelkezései (továbbiakban: Civil
törvény ) alapján működő egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint:
1.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. Az egyesület neve: "Alternatíva Életfa Iskoláért Egyesület"
1.2. Az egyesület székhelye: 3793 Sajóecseg, Petőfi u.14.
1.3. Az egyesület működési területe: Magyarország
1.4.
Az Egyesület jogállása:
a.) Az Egyesület jogi személyiséggel rendelkező, szervezet, amely politikai tevékenységet nem folytat,
pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
b.) Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak az alapszabályban meghatározott céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
c.) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
2.
AZ EGYESÜLET CÉLJA
2.1. Az egyesület célja: Olyan oktató, nevelő munka népszerűsítése - ennek keretében óvoda, iskola
(közoktatási intézmény) - létrehozásának támogatása, illetve alapítása, szervezése, fenntartása, működtetése, amely azonos szellemi forrásokból táplálkozó, szervezeti-működési rendjét tekintve hasonló intézmények létezését, az emberi individuum szabad kibontakozását kívánja szolgálni.
Az intézmények szociális organizmusa a hármas tagozódás elvére építkezik:
- a szellemi szférában megvalósuló teljes szabadság,
- a jog területén az egyenlőség, és
- a gazdaságban a szolidaritás megvalósulása.
Az alábbi célok megvalósulásának elősegítése, támogatása:
Olyan rendszer megalkotása, amely elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi
fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket nevelni.
Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.
A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges
életmódra nevelés határozzák meg.
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A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a
követelményekhez igazodó értékelés jellemzi.”
2.2. Az egyesület - céljai megvalósítása érdekében - végzi a tevékenységét.
Az Egyesület tevékenysége: „A közoktatás rendszerének működtetése az állam feladata” közfeladat
ellátását szolgálja, segíti elő.
Az egyesület, amint erre a törvényes lehetőséget megteremtette (ez szintén célja az Egyesületnek), az
Alternatíva Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola (OM:201338) fenntartójaként közhasznú tevékenységet kíván folytatni. Az egyesület által megvalósítani kívánt közhasznú tevékenység
az általa létrehozott oktatási intézmények fenntartása, anyagi és egyéb módon való támogatása. Az
oktatási intézményekben megvalósuló oktató, nevelő, ismeretterjesztő munka feltételeinek megteremtése és ezen munka folyamatosságának biztosítása.
Ezen cél megvalósulásáig az Egyesület támogatja az Alternatíva Általános Iskola, Gimnázium és
Szakképző Iskola fenntartóját.
Célunk, hogy mindenki jogosult legyen - az egyesület tagjain kívül is - az egyesület által folytatott
közhasznú szolgáltatásokból részesülni.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és ezen célt a továbbiakban is kizárja
Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak alapszabály szerinti céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel,
azt létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordíthatja.
Az egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az Egyesület tevékenységéről
szóló, valamint az éves gazdasági beszámoló és a költségvetés elfogadását követően, minden év május
31. napjáig köteles közzétenni az alábbi honlapon: www.alternativa-iskola.hu .
Írásos, illetve levélben történő közlési formának minősül a közönséges levél, levelezőlap, elektronikus
levél (e-mail).
A fenti rendelkezés nem alkalmazható, ha a 6.1. pont értelmében a közgyűlés összehívására az egyesületi tagság egyharmadának írásban benyújtott kezdeményezése alapján kerül sor.
Ha az irat ajánlott levélben közlendő, de az a tagnak a megadott lakcím elégtelensége, elköltözés vagy
hasonló okból nem kézbesíthető, avagy a tag a küldeményt nem veszi át, az irat a postára adástól számított ötödik napon közöltnek minősül.

3.
EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE
3.1. Az egyesület rendes tagja (továbbiakban: tag) lehet minden természetes és jogi személy, aki (amely)
az egyesület alapszabályát elfogadja, az egyesületi tagdíjat megfizeti és az alakuló Közgyűlésen részt
vesz, vagy azt követően a közgyűlés tagként felveszi. Az egyesület rendes tagja lehet az a természetes
személy, aki a jelen Alapszabályban rögzített elveket elfogadva az egyesület által támogatott Aternatíva
Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskolába járó gyermek, gyermek szülője, vagy ezen intézményben tanulmányait befejezett diák, ott dolgozó pedagógus, vagy más munkavállaló.

2

3.3. A tagfelvétel:
3.3.1. Az egyesület alapító tagjai az alakuló Közgyűlés napjától tagjaivá válnak a szervezetnek.
3.3.2. A belépni kívánó tagok a belépési nyilatkozat kitöltésével és benyújtásával kérhetik a felvételüket.
A felvétel időpontjától számított 30 napon belül kötelesek a tagdíjat befizetni az egyesület pénztárába.
Az alakuló ülésen megjelent, tagként jelentkező tagokon kívül újabb tag felvételéről az Egyesület mindenkori tagsága, összehívott közgyűlésen dönt, döntéséről írásban értesíti a belépni kívánó tagot.
3.3.3. A tagság nyilvántartása:
Az egyesület tagjait a Vezetőség (elnök és 2 fő alelnök) tartja nyilván. A nyilvántartás mellékleteként
meg kell őrizni az eredeti, aláírt belépési nyilatkozatot.
3.4. Az egyesületi tagság megszűnik:
- a tag kilépésével,
- a tagok sorából való törléssel,
- egyesület általi felmondással,
- kizárással,
- az egyesület megszűnésével,
- a tag halálával, jogutód nélküli megszűnésével.
3.4.1.A tag tagsági viszonyát az elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolási kötelezettség nélkül megszűntetheti. A tagsági jogviszony megszűnése az írásbeli bejelentés kézbesítésével
hatályosul.
3.4.2.A vezetőség a tagok sorából törli azt a tagot, aki tagdíjának megfizetésével 3 hónapos késedelemben van és írásbeli felszólítás ellenére, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül sem fizeti meg.
A tagok sorából való törlés megtörténtéről a tagot írásban értesíteni kell.
A tagot, a törlés előtt írásban fel kell szólítani tagdíj hátralékának rendezésre és figyelmeztetni kell annak elmaradása esetén a jogkövetkezményekre.
3.4.3. Az egyesület felmondhatja a tag tagsági jogviszonyát amennyiben a tag nem felel meg a tagsági
feltételeknek. a felmondásról a közgyűlés dönt. A felmondás a közgyűlés által hozott határozat
elfogadásával hatályosul.
3.4.4. A tag kizárására akkor kerülhet sor, ha a tag:
- az egyesület alapszabályát, vagy közgyűlési határozatot súlyosan vagy ismételten megsérti,
- az Egyesület életét, munkáját közösségellenes magatartásával sérti
A tag kizárásáról a közgyűlés dönt. A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással
kell ellátni. Az indokolásnak tartalmazni kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A Közgyűlés ezen határozata ellen a bírósághoz
lehet fellebbezni a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. A tag a jogerős bírósági döntésig nem gyakorolhatja jogait.
A tagság megszűnésének időpontja a döntést hozó Közgyűlés ülésének időpontja, amennyiben a tag élt
fellebbezési jogával, úgy a bírósági határozat jogerőssé válásnak napja.
.
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4.
TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4.1. Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik rendes tag megválasztható.
4.2.A rendes tag jogai:
• Részt vegyen az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, az alapszabály célkitűzéseinek megvalósításában, s ezek érdekében megfelelő tájékoztatást kapjon.
• Az Egyesület különböző szerveinél észrevételezési, véleményezési jogot gyakoroljon. Ha bármely
tag álláspontjával kisebbségi véleményben marad, joga van véleményének fenntartására és különvéleményként való megjelenítésére.
• Az Egyesület egészének és szerveinek működésével, célkitűzéseinek és terveinek megvalósításával,
valamint a szervezet anyagi- és pénzügyi helyzetével összefüggésben az Egyesület szerveihez, tisztségviselőihez kérdéseket intézzen, és azokra válaszokat kapjon.
• A közgyűlésen tanácskozási, szavazati, felszólalási, véleményezési joggal részt venni.
• Az Egyesület és szervei tisztségeire jelölni, jelöltetni, ezekre szavazni, amennyiben tagdíjhátraléka
nincs.
• Az Egyesület szervei által megállapított feltételek mellett igénybe vegye az Egyesület szolgáltatásait
és eszközeit.
• Az Egyesület segítségét, közreműködését, vagy védelmét kérje minden olyan esetben, amikor a tagokat jog- vagy érdeksérelem éri.
• Tagok jogaikat személyesen, akadályoztatásuk esetén, nem személyi kérdésekben a közgyűlést megelőzően, írásban gyakorolhatják. A rendes tagok egy szavazattal rendelkeznek.
4.3.A rendes tag kötelességei:
• A közgyűlés, vezetőség, az Egyesület szervei által hozott határozatokat, döntéseket betartani, illetve
végrehajtani.
• Az Egyesület tagjai kötelesek a megállapított tagdíjat fizetni, illetve a vállalt közreműködést vagy
anyagi támogatást teljesíteni.

5.
AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI
5.1. Az Egyesület szervei:
Közgyűlés
Elnökség
Az Egyesület elnöksége
Elnök
Alelnökök ( 2 fő)
5.2. Tisztségviselőül az a büntetlen előéletű, nagykorú személy választható meg, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták, és az egyesület rendes tagja. A vezető tisztségviselő a feladatait személyesen köteles ellátni.
Az egyesületi feladatokat a tisztségviselők mindaddig társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el,
amíg az egyesület anyagi feltételt nem teremt azok díjazására, amely megvalósulhat munkaviszony,
vagy megbízásos jogviszony formájában.
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Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
5.3. A tisztségviselő megbízatása megszűnik:
• Határozott idejű megbízatás esetén a megbízatás időtartamának lejártával,
• A megbízatásról történő lemondással,
• A tisztségviselő visszahívásával,
• A tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
• A tagsági jogviszony megszűntével.
• A vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
5.3.1.A vezető tisztségviselő a megbízatásáról a közgyűléshez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. A lemondás az új vezető tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60 napon válik hatályossá.
5.3.2. Tisztségviselő visszahívását bármelyik tag kezdeményezheti, írásban az elnökséghez benyújtott
kérelemben. Az Elnökség köteles a Közgyűlést 8 napon belül 30 napon belüli időpontra összehívni a
tisztségviselő visszahívásának megtárgyalására, ha a visszahívást a tagok legalább 10%-a, de legkevesebb 3 tag, írásban kezdeményezte.
A visszahívást tárgyaló Közgyűlésre írásban – legalább 8 nappal korábban elküldött meghívóval – meg
kell hívni azt a tisztségviselőt, akinek a visszahívását kezdeményezték.
A Közgyűlésen lehetőséget kell adni a tisztségviselőnek arra, hogy védekezését, bizonyítékait érdemben
az
ellene
felhozott
visszahívási
okkal
szemben.
előterjeszthesse
Tisztségviselő vezető tisztségéből az alábbi esetekben hívható vissza:
a.) tisztségéből adódó feladatait nem, vagy nem kellő gondossággal látta el,
b.) az egyesület tisztségviselőjéhez méltatlan magatartást tanúsított.

6.
A KÖZGYŰLÉS
6.1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.
A közgyűlés a tagok összessége, melyre a tagokat meg kell hívni. A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vezet.
Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada írásban kéri.
A közgyűlés a tagok több mint felének (50%+1 fő) jelenléte esetében határozatképes.
6.2.A közgyűlést az egyesület elnökség hívja össze, írásbeli meghívó küldésével, mely történhet postai
úton, faxon, vagy e-mail-ben.
A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell:
a) az egyesület nevét, székhelyét,
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését,
c) az ülés napi rendjét.
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6.3.A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és
a közgyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie.
6.4.A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Ha a közgyűlés nem szabályszerűen lett összehívva az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult tag jelen van és egyhangúlag hozzájárul az ülés
megtartásához. Amennyiben határozatképesség hiánya miatt a közgyűlést el kell halasztani a másodszorra összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlést csak az eredeti közgyűlés napi rendi pontjaiban lehet megtartani. A megismételt közgyűlést az
eredeti közgyűléssel azonos napra is összehívható, amennyiben viszont a megismételt közgyűlés nem az
eredeti közgyűléssel azonos napon kerül megtartásra, úgy szükséges minden tagnak új meghívót küldeni.
A megismételt közgyűlés meghívójában tájékoztatni kell a tagokat a távolmaradás következményeiről,
arról hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésekben hozható határozat, kivéve, ha
valamennyi részvételre jogosult tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárul.
6.5. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:
A közgyűlés hatáskörébe tartozik
a) az alapszabály elfogadása, módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más egyesületi szervek tagjai
elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése.
l) döntés a tagok kizárásáról;
m) a tagdíj mértékének és fizetési módjának megállapítása,
6.6. A közgyűlésen valamennyi rendes tagnak 1 szavazata van. A közgyűlés határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve az alapszabály módosítása, melyhez a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség
megállapítása során, figyelmen kívül kell hagyni.
Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani, valamint akkor is, ha tagok többsége úgy kívánja.
Az egyesület éves beszámolójának, elfogadásához egyszerű szótöbbség kell.
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6.7.Titkos szavazást kell elrendelni tisztségviselők választásakor és bármely más döntés meghozatalánál
is, ha a Közgyűlésen résztvevő tagok többsége úgy kívánja. A szavazás eredményének értékelésekor azt
a javaslatot kell elfogadottnak tekinteni, amelyik a legtöbb szavazatot kapja. Szavazategyenlőség esetén
az érintett két (vagy több) legtöbb szavazatot kapott alternatívát (személyi javaslatot) ismételten szavazásra kell bocsátani.
6.8. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki/akinek közeli hozzátartozója (Ptk 8:1(1)) 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 Egyesület által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
6.9. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek kötelező melléklete a jelenléti ív. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezetőn kívül a közgyűlés által megválasztott két hitelesítő írja alá.
A közgyűlés a tagokra kötelező hatályú döntéseit határozatba foglalja.
Az Egyesület titkársági feladatait ellátó személy a Határozatok Könyvében történt bejegyzést követően
köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a közgyűlések időpontja, a hozott határozatok tartalma,
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.
A közgyűlési döntés csak a Határozatok Könyvében történt bejegyzést követően – az elnök, valamint a
döntéshozatalkor megválasztott hitelesítők - aláírásával válik érvényessé.
6.10. Az Egyesület elnöke köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek
bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt érinthet a
döntés meghozatalától számított 15 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni.
Az elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles az Egyesület székhelyén kifüggeszteni, és az
Egyesület weboldalán nyilvánosságra hozni minimum 30 napos időtartamra.
7.
AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE
7.1. A közgyűlés 3 főből álló elnökséget választ. Az elnökség tagjai között van az ugyancsak közgyűlés
által megválasztott elnök, alelnökök.
A közgyűlés az elnökség tagjait 3 évre választja.
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.
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7.2. Az egyesület Elnöke:
név: Fedor Ágnes
születési idő: 1976.05.28.
anyja neve: Balogh Magdolna
adóazonosító jele: 8399595152
állandó lakcíme: 3535 Miskolc Vajda János utca 15.
Alelnök I.:
neve: Molnár-Sáska Enikő
Születési idő: Miskolc, 1967.07.26.
anyja neve: Ulbrich Erika
adóazonosító jele: 8367302397
állandó lakcíme: 3433 Nyékládháza Ady Endre utca 37/A
Alelnök II.:
neve: Simon Nóra
Születési hely, idő: Miskolc, 1969.08.17.
anyja neve: Aradi Mária
adóazonosító jele: 8374833432
állandó lakcíme: 3530 Miskolc, Avasalja utca 13.

7.3. Az elnökség akkor határozatképes, ha 2 fő 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 8 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 elnökség határozatát egyszerű
többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír
elő.
7.4. Az elnökség hatásköre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az egyesület napi ügyeinek vitele, az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése;
a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
a tagság nyilvántartása;
az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés,
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7.5. Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
A felsorolt okokból összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
7.6. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki/akinek közeli hozzátartozója (Ptk.8:1(1))
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 Egyesület által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
7.7. Az Egyesület elnöke köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek
bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt érinthet a
döntés meghozatalától számított 15 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni.
Az elnök az elnökség által hozott határozatokat köteles az Egyesület székhelyén kifüggeszteni és az
Egyesület weboldalán nyilvánosságra hozni minimum 30 napos időtartamra.
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 (a lehetséges személye is).
7.8.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.
7.9. Határozathozatal ülés tartása nélkül
A közgyűlés hozhat határozatot ülés tartása nélkül is. Az ilyen határozathozatalt az elnökség a határozat
tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet
kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat
megküldjék az elnökség részére.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során ezen alapszabálynak a határozatképességre és szavazásra
vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor
eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnökség részére, amennyi szavazati jogot
képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a közgyűlést az elnökségnek össze kell hívnia.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag
szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított
három napon belül - az elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül
közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat
korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
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7.10. Az elnök hatásköre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

képviseli az egyesületet
az Egyesület közgyűlésének két ülése között folyamatosan irányítja a szervezetet, intézi ügyeit,
hatóságok és bíróságok előtt, harmadik személlyel szemben képviseli az Egyesületet, akadályoztatása esetén a képviselettel az egyik alelnököt, bízza meg írásban, meghatározva a képviselet idejét és
tartalmát,
kitűzi az elnökség üléseinek időpontját, vezeti az üléseket, meghatározza azok napirendjét, gondoskodik az előterjesztések elkészítéséről és a hozott határozatok végrehajtásától,
előkészíti a közgyűlés üléseit, az előterjesztéseket, vezeti az üléseket, beszámol a két ülés közötti
ügyek intézéséről, a határozatok végrehajtásáról, az elnökség üléseiről, előterjeszti az éves beszámolót
szervezi az Egyesület folyamatos működését, az adminisztratív ügyintézést, továbbá gondoskodik
arról, hogy tevékenységről a közvélemény tájékoztatást kapjon,
gyakorolja a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket,
felhatalmazásokat adhat az Egyesület nevében, saját felhatalmazásának keretei között az
Egyesület nevében szerződéseket, megállapodásokat köthet,
az elnök a ráruházott jogokat és kötelezettségeket - részben vagy egészben - írásban átadhatja az
elnökség valamely tagjának.

7.11.Az alelnökök hatásköre
•
•

az alelnökök képviselik az Egyesületet és ellátják hatáskörükbe tartozó feladatokat,
az elnök munkáját a kialakított munkamegosztás szerint, de különösen a gazdálkodási szervezési, a testületek működésével és a közhasznúsági feladatokkal kapcsolatos kérdésekben, munkatervek, és beszámolók készítésében segítik.

7.12. Az egyesület képviseletére az elnökség tagjai jogosultak. Képviseleti joguk önálló.
7.13. A bankszámla felett az elnökség tagjai jogosultak rendelkezni, rendelkezési joguk önálló.
8.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
8.1. Az Egyesület bevételei:
• egyesület esetében tagdíj
• gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
• a költségvetési támogatás:
- a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
- az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás;
- az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó
támogatás;
- a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt
összege;
• az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;
• más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
• befektetési tevékenységből származó bevétel;
• egyéb bevétel.
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8.2.A tagok tagdíjat kötelesek fizetni. A tagdíj éves összege: 1.000 Ft/év, mely összeget minden év október 31. napjáig kell tagoknak megfizetni házipénztári befizetéssel, vagy banki átutalással.
A tagsági jogviszony bármely ok miatti megszűnése esetén a tagsági díj, felajánlott és teljesített juttatás
nem követelhető vissza.
8.3.Az Egyesület nevében vagy javára az elnök írásbeli meghatalmazása alapján adományt gyűjthet,
adománygyűjtés azonban nem járhat az adományozók illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.
8.4.A bevételeket, kiadásokat tételenként és jogcímenként kell nyilvántartani.
Az adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.
Az Egyesületi vagyont leltárban kell nyilvántartani.
8.5.Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíjfizetésen túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
8.7.Az alapszabályban meg nem fogalmazott gazdálkodási szabályokról az Egyesület Pénzkezelési valamint Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik.
9.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
9.1. Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre
válhat szét.
9.2. A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül
megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új
célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
9.3. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság a Civil törvény 10§/A-ban meghatározott szervezetnek juttatja a
vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról.
9.4. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben
az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy éven
belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon,
át kellett volna adni.
9.5.Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési
igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével
fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

10.
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VEGYES RENDELKEZÉSEK
10.1. Az Egyesület szolgáltatásai nyilvánosak.
Az Egyesület biztosítja, hogy szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.
Az elnök, az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételének módjáról, a szakmai és pénzügyi beszámolókról, a közhasznúsági jelentésről, határozatairól és egyéb, a működésével kapcsolatos ügyeiről székhelyen való kifüggesztéssel és az Egyesület weboldalán való megjelenítéssel köteles a nyilvánosságot biztosítani, az érintetteket tájékoztatni. A kifüggesztést, illetve nyilvánosságra hozatalt a döntések, és határozatok meghozatala után számított 8 napon belül biztosítani kell. A kifüggesztés, illetve nyilvánosságra
hozatal időtartama nem lehet kevesebb 30 napnál.
Ez a rendelkezés csak a minimális nyilvánosságra hozatali kötelezettséget határozza meg. Ezen túlmenően az elnök az írott és elektronikus sajtó útján és a nyilvánosság más eszközével is tájékoztathatja az
érintetteket, ha azt az Egyesület aktuális programja vagy a közgyűlés tagjainak több mint fele (50 % + 1
fő) igényli.
10.2. Az Egyesület kijelenti, hogy a vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet nem működtet, mert
éves bevétele nem haladja meg az ötvenmillió forintot, (Civil törvény 40§(1) ) és a nem természetes
tagok száma nem haladja meg a tagság felét , valamint a tagok száma 100 főt. ( Ptk 3:82(1))
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
Jelen egységes szerkezetű alapszabály megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos
tartalmának. Az alapbszabály 2015. augusztus 19. napján módosított részei dőlt betűvel szerepelnek.

Miskolc, 2015. augusztus 19.
……………………………………..
elnök
Hitelesítők:
…………………………………………

…………………………………………

Név: Szathmáriné Varga Csilla

Név: Telekes Balázs

Lakcím:………………………………..

Lakcím:………………………………...
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