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ALAPSZABÁLY 
 

 

 

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Egyesület (székhelye: 3700 

Kazincbarcika, Mátyás király utca 56.) /a továbbiakban: Egyesület/ 2003. december 17. 

napján, Kazincbarcikán kelt, utoljára 2013. július 3. napján, Kazincbarcikán módosított 

Alapszabályát a tagok 2015. január 12. napján, Kazincbarcikán, az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. törvény /a továbbiakban: Civil tv./, valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény /a továbbiakban: Ptk./ rendelkezéseinek 

megfelelően módosították, és jelen okirat a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 

és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 24. § (3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 

létesítő okirat. 

 

 

Az Alapszabály módosított pontjait, részeit félkövér, dőlt betűs szedés jelöli. 

 

 

 

I. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

1.) Az Egyesület neve:  Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ  

Egyesület  

 

2.) Az Egyesület székhelye: 3700 Kazincbarcika, Mátyás király utca 56. 

 

3.) Az Egyesület jogállása:  Az Egyesület jogi személy; közhasznú szervezet. 

 

4.) Az Egyesület hatóköre:  Az Egyesület működésének kiterjedése helyi,  

Kazincbarcika város területére terjed ki. 

 

5.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 

6.) Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület 

székhelyén – az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – a 

személyiségi jogok védelmére, illetve a személyes adatok védelmére, valamint a 

közérdekű és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó jogszabályok 

betartásával bárki betekinthet, azokról saját költségére másolatot készíthet. 

 

7.) Az Egyesület a működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának adatait, 

valamint a beszámolóit saját honlapján, ennek hiányában a Kazincbarcikai Mozaik 

című kétheti lapban nyilvánosságra hozza. A civil szervezet működéséről 

folyamatosan, de évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a nyilvánosságot. E 
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tájékoztatás a közhiteles nyilvántartások számára benyújtandó beszámolón túl 

további ismertetést nyújt. 

II. 

 

AZ EGYESÜLET CÉLJA 

 

 

8.) Az Egyesület célja: 
 

a.) A Kazincbarcika közigazgatási területén élő szociálisan rászoruló vagy 

krízishelyzetben lévő emberek ellátásának segítése, előmozdítása; 

különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre, a nehéz szociális 

körülmények között élő családokra, idősekre, a fogyatékkal élőkre, a 

hajléktalan személyekre, és minden olyan egyénre, aki mentális vagy 

szociális helyzete miatt támogatásra szorul. 
 

b.) A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ intézményeinek, azok 

felszereltségének, a segítő, gondozó munka feltételeinek javítása. 
 

c.) A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ intézményeiben 

dolgozók társadalmi elismertségének, megbecsültségének javítása, 

elősegítése. 
 

d.) A kor kihívásainak és elvárásainak megfelelő új segítő ellátások 

megteremtésének előkészítése, szükség esetén megszervezésükben való 

részvétel. 

 

 

III. 

 

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ 

SZABÁLYOK 

 

 

9.) Az Egyesület a céljainak a megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú 

tevékenységeket folytatja: 
 

a.) A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ intézményeiben lakók 

életkörülményeinek minőségi javítása, ideális intézményi környezet 

biztosítása. Az intézmények felszereltségének, a szociális 

szolgáltatásokat igénybe vevők gondozási, nevelési feltételeinek 

jobbítása. 
 

b.) A szociális szolgáltatások bővítését, színvonalasabb ellátását lehetővé 

tevő pályázatok készítése, szakmai tanácskozások, konferenciák 

szervezése. 
 

c.) A fogyatékkal élő, értelmileg akadályozott személyek társadalmi 

integrációjának, esélyegyenlőségének előmozdítása; ilyen személyeket 

nevelő, gondozó családok tehermentesítése, segítése.  
 

d.) Szociális ellátásokkal kapcsolatos információk nyújtása a rászorulók 

részére, szükség esetén a szakellátásokhoz való hozzájutásuk segítése. 
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e.) Adománygyűjtés, adományok közvetítése; segítő akciók, segélyosztások 

/élelmiszer, ruházat/ megszervezése, lebonyolítása a rászorulók részére. 
 

f.) A krízishelyzetbe került személyek, családok eseti jellegű anyagi 

támogatása gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beszerzése 

céljából. 
 

g.) Kulturális rendezvények, szabadidős programok szervezése, támogatása 

az ellátottak és segítők részére. 
 

h.) Szociális célú önszerveződő, önsegítő csoportok támogatása, 

működésüknek, szervezésüknek segítése. 
 

i.) A szakmai munka minőségének emelése és szakszerűségének 

elősegítése érdekében a szociális gondozást, ápolást végzők részére 

anyagi támogatás nyújtása az iskolarendszeren belüli és kívüli szakmai 

továbbképzésekhez, felnőttképzésekhez. 
 

j.) A szociális szolgáltatások területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó 

alkalmazottak, segítők, önkéntesek anyagi és erkölcsi elismerése. 

 

10.) Az Egyesület a közhasznú tevékenységeit a „szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatások és ellátások”, továbbá a „hajléktalanná vált személyek ellátásának 

és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása” 

közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, mely közfeladatok teljesítését 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdésének 8. és 10. pontja írja elő. 
 

11.) Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 

szolgáltatásaiból. 

 

12.) Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e 

személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 

szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján 

nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti 

juttatásban nem részesítheti. 

 

13.) Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az 

Alapszabályában meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem 

veszélyeztetve végez. 

 

 

IV. 

 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE 

 

 

Az Egyesület szervei 

 

14.) Az egyesület szervei: 
a.) Közgyűlés, 

b.) Elnökség, 

c.) Ellenőrző Bizottság. 
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1. A Közgyűlés 

 

 

15.) A Közgyűlés az Egyesület legfelsőbb szerve, mely a tagok összességéből áll. A 

jogi személyiségű és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok 

képviselőjük útján vesznek részt a Közgyűlésen. 

 

A Közgyűlés hatásköre 

 

16.) A Közgyűlés az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. 
 

A Közgyűlés kizárólagos hatásköre 

 

17.) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a.) az Alapszabály módosítása; 

b.) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának 

elhatározása; 

c.) vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásuknak 

megállapítása; 

d.) az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, 

visszahívása és díjazásuknak a megállapítása; 

e.)  az éves költségvetés elfogadása, módosítása; 

f.) az éves tagdíj megállapítása; 

g.) tag kizárása; 

h.) az éves beszámolónak – ezen belül az Elnökségnek az egyesület vagyoni 

helyzetéről szóló jelentésének – és a közhasznúsági mellékletnek az 

elfogadása; 

i.) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll; 

j.) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület 

saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, az Ellenőrző Bizottság 

elnökével, illetve tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 

k.) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és az 

Ellenőrző Bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni 

kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

l.) a végelszámoló kijelölése. 

 

A Közgyűlés összehívásának rendje és a napirend 

 

18.) A Közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart. 
 

19.) A Közgyűlést össze kell hívni: 
a.) az Egyesület Elnökének, 

b.) az Egyesület Elnökségének, 

c.) az Ellenőrző Bizottságnak, 

d.) vagy – az ok és cél megjelölése esetén – a tagok egytizedének 

kezdeményezésére, 

e.) illetve, ha azt a bíróság elrendeli. 
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20.) A Közgyűlést – a 21/A.) és 52.) pontokban foglaltak kivételével – az Elnök hívja 

össze és vezeti. Az Elnök akadályoztatása esetén a Közgyűlés összehívására és az 

ülés vezetésére bármely elnökségi tag jogosult. 
 

21.) A Közgyűlést az összehívására irányuló kezdeményezéstől számított nyolc napon 

belül kell összehívni. 
 

21/A.) 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 fentiek alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot 

adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület 

megszüntetéséről dönteni. 

 

22.) A Közgyűlés összehívásáról – legalább 5 nappal az ülést megelőzően – a tagokat 

írásos meghívóban kell tájékoztatni. A meghívónak tartalmaznia kell: 

a.) az Egyesület nevét és székhelyét, 

b.) a Közgyűlés pontos helyét, 

c.) a Közgyűlés pontos idejét, 

d.) a Közgyűlés javasolt napirendjét, 

e.) a megismételt Közgyűlésre vonatkozó tájékoztatást. 
 

A Közgyűlést fő szabály szerint az Egyesület székhelyére kell összehívni. Az 

Elnökség döntése alapján, indokolt esetben a Közgyűlést az Egyesület 

székhelyétől eltérő helyre is össze lehet hívni. 
 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a 

szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat 

kialakíthassák. 
 

 A meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított három napon belül a 

tagok és az egyesület szervei a Közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a 

napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend 

kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult 

dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Közgyűlést összehívó 

szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend 

elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 

kiegészítésének tárgyában. 

 

22/A.) Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet 

megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és 

egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 

 

Határozatképesség, határozathozatal 

 

23.) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. 

Határozatképtelenség esetén öt napon belül, változatlan napirendi pontokkal a 

Közgyűlést ismételten össze kell hívni. A megismételt Közgyűlés – a megjelent 
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tagok számától függetlenül – határozatképes; erre a tagok figyelmét a meghívóban 

előzetesen fel kell hívni. 
 

23/A.) A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag 

valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 

határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

 

23/B.) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a.) akit vagy akinek közeli hozzátartozóját a határozat kötelezettség vagy 

felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta előnyben 

részesít, illetve aki vagy akinek közeli hozzátartozója a megkötendő 

jogügyletben egyébként érdekelt; 

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 az Egyesületnek 

nem tagja; 

e.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 

f.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

         Nem minősül előnynek az 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. 

 

24.) Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő 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. 

 

25.) A Közgyűlés a határozatait egyszerű vagy minősített szótöbbséggel hozza meg, 

kivéve, ha jelen Alapszabály vagy törvényi szabályozás kötelező jelleggel ennél 

magasabb szavazati arányt ír elő. 
 

a.) Egyszerű szótöbbség: a határozatképesség megállapításánál figyelembe 

vett egyesületi tagok több mint felének igen szavazata. 

b.) Minősített szótöbbség: az összes egyesületi tag több mint felének igen 

szavazata. 

 

26.) Minősített többség kell: 
a.) az Elnök és az Elnökségi tag megválasztásához, visszahívásához, 

b.) az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztásához és visszahívásához, 

c.) a költségvetés elfogadásához, módosításához, 

d.) a Civil tv.-ben szabályozott éves beszámoló és a közhasznúsági 

melléklet jóváhagyásához. 

e.) (Hatályon kívül helyezve!) 

f.) (Hatályon kívül helyezve!) 

 

27.) A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. 
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27/A.) A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 

határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden 

nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

 

A Közgyűlés döntéseinek nyilvánosságra hozatala 

határozatainak nyilvántartása 

 

28.) A Közgyűlés döntéseit a döntés időpontját követő 15 napon belül írásban – 

igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület székhelyén 

kifüggeszti. 
 

29.) Az Elnök köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a 

Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók 

és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. A 

nyilvántartásba – a személyiségi jogokra és az adatvédelemre vonatkozó 

jogszabályok rendelkezéseinek a betartásával – bárki betekinthet. 

 

A Közgyűlés nyilvánossága 

 

30.) A Közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban 

meghatározott esetekben korlátozható. 

 

A jegyzőkönyv 

 

31.) A Közgyűlés üléseiről minden esetben jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza: 
a.) az ülés helyét, időpontját, 

b.) a tárgyalt napirendet, 

c.) a lezajlott vita és a hozzászólások lényegét, 

d.) támogató és ellenző szavazatok számarányát, 

e.) és a hozott határozatokat, döntéseket és ezek hatályát. 

 

32.) A jegyzőkönyvhöz minden esetben csatolni kell a megjelent tagok névjegyzékét. 

 

33.) A közgyűlési ülés kezdetén a Közgyűlés az Elnök javaslatára, egyszerű 

szótöbbséggel jegyzőkönyvvezetőt és a tagok közül jegyzőkönyv-hitelesítőt 

választ. 

 

 

2. Az Elnökség 
 

 

34.) Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Az Elnök és az Elnökségi Tagok 

az Egyesület vezető tisztségviselői. 
 

Az Elnökség összetétele; a tagok megválasztása, díjazása 

 

35.) Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja tagjai közül. Az Elnökség öt tagból, 

ezen belül Elnökből és négy Elnökségi Tagból áll. Megbízatásuk határozott 

időre, öt évre szól. 
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Elnök, Elnökségi Tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
 

Az Elnökség tagjai megbízatásukat ingyenesen látják el. 
 

 Az Elnökség tagjai 
 

35/A.) a.) Az Egyesület Elnöke: 
 

 neve: István Zsolt 

lakcíme: 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 69. 4. emelet 3. a. 

 

b.) Elnökségi tagok: 
 

 neve: Bombicz Beáta 

lakcíme: 3700 Kazincbarcika, Iskola út 5. 1. emelet 1. ajtó 
 

 neve: Jánosdeák Lászlóné   (született: Váradi Margit) 

lakcíme: 3700 Kazincbarcika, Deák tér 9. földszint 2. ajtó 
 

 neve: Pásztor Józsefné   (született: Firnigel Ágnes) 

lakcíme: 3720 Sajókaza, 48-as utca 4. 
 

 neve: Tamási József 

lakcíme: 3731 Szuhakálló, Kossuth utca 20. 

 

Az Elnökség feladat- és hatásköre 
 

36.) Az Elnökség mindazon kérdésekben önállóan, saját felelősségére dönt, melyek 

nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnök és az Elnökségi 

Tagok kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen az Egyesülettel 

kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági 

helyzetéről beszámolni. 
 

A vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni. 
 

Az Elnökség feladatkörébe tartozik különösen 

a.) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe 

tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 

b.) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 

c.) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé 

terjesztése; 

d.) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és 

befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó 

döntések meghozatala és végrehajtása; 

e.) az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei 

megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának 

előkészítése; 

f.) az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak 

meghatározása; 

g.) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos 

kérdésekre; 

h.)  tagság nyilvántartása; 
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i.) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori 

vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt 

intézkedések megtétele; 

j.) új tag felvételéről való döntés; és 

k.) az Egyesület működőképességének fenntartása, és a fenyegető 

fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt 

tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve 

kezdeményezése. 

 

Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség 

 

36/A.) A vezető tisztségviselő az Egyesület tagjai részére köteles az Egyesületre 

vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra az Egyesületre vonatkozó 

iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az 

iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási 

nyilatkozat tételéhez kötheti. 

A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való 

betekintést, ha ez az Egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a 

jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási 

nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását 

indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti az Egyesület kötelezését 

a felvilágosítás megadására. 

 

Az Elnökség összehívása 

 

37.) Az Elnökség szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább két alkalommal 

ülésezik. Az üléseket az Elnök – a napirendet tartalmazó, tértivevényes levélben 

megküldött meghívóval – hívja össze és vezeti. 
 

Az Elnökség határozatképessége, határozathozatala 

 
38.) Az Elnökség határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a fele jelen van. 

Határozatképtelenség esetén öt napon belül, változatlan napirendi pontokkal az 

Elnökségi ülést ismételten össze kell hívni. A megismételt Elnökségi ülés 

lehetőségére a meghívóban előzetesen fel kell hívni a figyelmet. 
 
39.) Az Elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással 

hozza. 

 

39/A.) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 

akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő 

jogügyletben egyébként érdekelt. 
 

Nem minősül előnynek az 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 Elnökség üléseinek nyilvánossága 
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40.) Az Elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban 

meghatározott esetekben korlátozható. 

 

Az Elnökség döntéseinek nyilvánosságra hozatala, 

határozatainak nyilvántartása 

 

41.) Az Elnökség döntéseit a döntés időpontját követő 15 napon belül írásban – 

igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület székhelyén 

kifüggeszti. 

 

42.) Az Elnök köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az 

Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és 

ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. A nyilvántartásba – 

a személyiségi jogokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok 

rendelkezéseinek a betartásával – bárki betekinthet. 

 

Jegyzőkönyv 

 

43.) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet vezet. Az Elnökség által vezetett 

jegyzőkönyv tartalmára a közgyűlési jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell 

értelemszerűen alkalmazni. A jegyzőkönyvvezetést az elnökségi ülés vezetője által 

kijelölt elnökségi tag látja el, s a jegyzőkönyvet az elnökségi ülésen megjelent 

valamennyi elnökségi tag aláírásával hitelesíti. 

 

Az Egyesület Elnöke 

 

44.) (Hatályon kívül helyezve!) 
 

45.) Az Elnök 
a.) a Közgyűlést összehívja, a tagságot és az Egyesület szerveit értesíti, 

b.) levezeti a tanácskozást, 

c.) érvényt szerez az Alapszabály előírásainak, 

d.) gondoskodik a döntések végrehajtásáról, 

e.) ellátja az Egyesület képviseletét, 

f.) az általa összehívott Közgyűlés napirendi pontjait meghatározza, 

g.) az Egyesület határozatait, szervezeti okiratait és egyéb könyveit vezeti, 

h.) az Egyesület működésével kapcsolatos iratokat megőrzi, 

i.) a jogszabályok, az Alapszabály és a Közgyűlés által ráruházott jogokat 

gyakorolja, feladatokat ellátja. 

 

Az Elnöki és az Elnökségi Tagi tisztség megszűnése 

 

45/A.)  Az Elnöki és Elnökségi Tagi tisztség megszűnik: 

a.) a megbízás időtartamának lejártával; 

b.) visszahívással; 

c.) lemondással; 

d.) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

e.) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben történő korlátozásával; 
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f.) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 
 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület 

másik vezető tisztségviselőjéhez vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal 

bármikor lemondhat. 

Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető 

tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a 

bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 
 

A vezető tisztségviselőt a Közgyűlés bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. 

 

 

3. Az Ellenőrző Bizottság 
 

 

46.) Az Ellenőrző Bizottság (továbbiakban: Bizottság) az Egyesület általános ellenőrző, 

felügyelő szerve. 
 

A Bizottság összetétele; a Bizottsági tagok  

megválasztása, munkavégzése, megbízatásuk megszűnése 

 

47.) A Bizottság három tagból, ezen belül Bizottsági Elnökből és tagokból áll. A 

Bizottság Elnökét és tagjait a Közgyűlés választja. A Bizottsági Elnök és a tagok 

megbízatása határozott időre, öt évre szól. 
 

A Bizottság Elnöke, illetve tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 

korlátozták. 
 

A Bizottság Elnöke és tagjai a Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt 

venni. A Bizottság Elnöke és tagjai az Egyesület ügyvezetésétől függetlenek, 

tevékenységük során nem utasíthatóak. 
 

Bizottsági tagság megszűnésére, díjazására a vezető tisztségviselői megbízatás 

megszűnésére és díjazására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a 

Bizottsági Elnök, illetve tag a lemondó nyilatkozatát az Egyesület vezető 

tisztségviselőjéhez intézi. 

 

A Bizottság Elnöke és tagjai 

 

47/A.) a.) A Bizottság Elnöke: 
 

 neve: Karikás Lajosné  (született: Fehér Anna) 

lakcíme: 3700 Kazincbarcika, Móricz Zsigmond tér 8. 2. em. 4. a. 

 

b.) A Bizottság tagjai: 
 

 neve: Kiss Jánosné  (született: Bagonyi Matild) 

lakcíme: 3700 Kazincbarcika, Május 1. út 15. 4. em. 4. a. 
 

 neve: Tátrai Ildikó 

lakcíme: 3700 Kazincbarcika, Móricz Zsigmond tér 18. 1. em. 2. a. 
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A Bizottság feladat- és hatásköre 
 

48.) A Bizottság az Egyesület szabályszerű és hatékony működését és gazdálkodását 

figyelemmel kíséri, konkrét esetekben közvetlen ellenőrzést végez. Az ellenőrzés 

tapasztalatairól köteles az Elnökséget, illetve szükség esetén a Közgyűlést 

tájékoztatni. A Bizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket 

megvizsgálni, és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűléssel ismertetni. A 

Bizottság ellenőrzi az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az Alapszabály 

és az egyesületi határozatok végrehajtását, betartását. 
 

49.) A Bizottság működése során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet 

munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a 

közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
 

50.) A Bizottság tagja az Egyesület vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt 

vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy az Alapszabály így rendelkezik. 

 

51.) A 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; 

b.) a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

52.) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Bizottság indítványára - annak 

megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. 

E határidő eredménytelen eltelte esetén az intézkedésre jogosult szerv 

összehívására a Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes 

működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a 

Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó 

szervet. 

 

A Bizottság összehívása 

 

53.) A Bizottság szükség szerinti gyakorisággal ülésezik. Az üléseket a Bizottsági 

Elnök hívja össze és vezeti. 
 

A Bizottság határozatképessége, határozathozatala 

 

54.) A Bizottság határozatképes, ha ülésén valamennyi tagja jelen van. 

Határozatképtelenség esetén öt napon belül, változatlan napirendi pontokkal az 

Bizottságot ismételten össze kell hívni. A megismételt Bizottsági ülés lehetőségére 

a meghívóban előzetesen fel kell hívni a figyelmet. 

 
55.) A Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
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V. 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 

 

 

56.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, 

a.) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült, 

b.) akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, 

c.) akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás 

hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi 

személynél, 

d.) eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

56/A.) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, akivel szemben a vezető 

tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn. 

 

57.) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 

személy, aki 

a.) a Közgyűlés, illetve az Elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve a 

Közgyűlés azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

b.) a közhasznú szervezettel e 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 

az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő 

okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 

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

 

58.) Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője – a közhasznú szervezet 

megszűntét követő három évig – az a személy, aki – annak megszűntét megelőző 

két évben legalább egy évig – olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 

volt  

a.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és 

vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű 

adóhiányt tárt fel, 

c.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 

alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről 

szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 

59.) 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. 
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VI. 

 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 

 

Az tagsági jogviszony keletkezése 

 

60.) Az Egyesülethez mindazok a természetes és jogi személyek, valamint jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek csatlakozhatnak, akik/amelyek az 

Egyesület céljaival egyetértenek és az Egyesület Alapszabályának rendelkezéseit 

magukra nézve kötelezőnek fogadják el. Az egyesületi taggá válás szándékát 

írásban kell bejelenteni az Elnökségnek. A tagsági jogviszony létrejöttéről az 

Elnökség dönt. 

 

A tagok jogai és kötelességei 

 

61.) A tagok jogai: 
a.) részt vehetnek az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, a célok, 

feladatok meghatározásában, az Alapszabály megalkotásában, 

b.) javaslatokat tehetnek az Egyesület működtetésével kapcsolatban, 

c.) javaslatot tehetnek az adományok felhasználására, 

d.) választhatnak és választhatók az Egyesület szerveibe, tisztségeibe, 

e.) indítványokat tehetnek, kérdéseket intézhetnek az Egyesület 

tisztségviselőjéhez, betekinthetnek az Egyesület irataiba. 

 

A jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok a 

fenti jogaikat – értelemszerűen – képviselőjük útján gyakorolhatják. 

 

62.) A tagok kötelességei: 
a.) az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseinek, 

illetőleg az Egyesület szervei által hozott határozatoknak a betartása; 

b.) az önként vállalt feladatok teljesítése, 

c.) az Egyesület közgyűlési határozatainak végrehajtása, 

d.) a megállapított tagdíj határidőre történő kiegyenlítése, 

e.) az Egyesületi vagyon megóvása lehetőség szerinti gyarapítása, 

f.) nem veszélyeztethetik az egyesület céljának megvalósítását. 

 

Az egyesületi tagság megszűnése 

 

63.) Az Egyesületi tagság megszűnik: 
a.) az Egyesületből való kilépéssel 

b.) tagdíj fizetésének – 3 hónapnál hosszabb ideig felszólítás ellenére történő 

– elmulasztásával, 

c.) a tag kizárásával, 

d.) természetes személy tag halálával, illetve a jogi személy és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet tag jogutód nélküli 

megszűnésével; 

e.) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával (Ptk. 3:69. §). 
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Tag kilépése 

 

64.) A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület Elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal 

bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. 
 

Tag kizárása 

 

65.) A tagnak jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát 

súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a Közgyűlés - bármely 

egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben 

kizárási eljárást folytathat le. 
 

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell 

ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és 

bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró 

határozatot a taggal közölni kell. 
 

A tagnak, akivel szemben a kizárási eljárás folyik, lehetőséget kell biztosítani, 

hogy a kizárási eljárás során a Közgyűlés előtt a kizárás indokául szolgáló 

bizonyítékokat, tényeket értékelje, azokkal szemben ellenérveket hozzon fel, 

védekezését, álláspontját akár írásban, akár szóban korlátozástól mentesen 

kifejthesse. 

 

 

VII. 

 

AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 

 

 

Az Egyesület vagyona 

 

66.) Az Egyesület vagyona elsősorban 
a.) a tagok által fizetett tagdíjakból,  

b.) jogi személyek és magánszemélyek adományaiból, felajánlásaiból, 

hozzájárulásaiból, 

c.) elnyert pályázati támogatásokból  

      képződik. 
 

67.) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén 

túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 

68.) Az Egyesület a rendelkezésére álló vagyoni eszközökkel a Közgyűlés által 

elfogadott költségvetés szerint gazdálkodik. A költségvetés összeállításához 

javaslatokat kell kérni az Egyesület tagjaitól, tisztségviselőitől.  
 

69.) Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az 

Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. 
 

Az Egyesület bevételei 

 

70.) Az Egyesület bevételei: 
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a.) a tagsági díj; 

b.) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) 

származó bevétel; 

c.) a költségvetési támogatás: 

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési 

támogatás; 

cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 

származó, a költségvetésből juttatott támogatás; 

cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi 

szervezettől származó támogatás; 

cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerint kiutalt összege; 

d.) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés 

ellenértékeként szerzett bevétel; 

e.) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 

f.) befektetési tevékenységből származó bevétel; 

g.) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 

 

71.) Az Egyesület bevételeit a Civil tv. 19. § (1) bekezdése szerinti részletezésben, 

költségeit ráfordításait (kiadásait) a Civil tv. 19. § (2) bekezdése szerinti 

részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván. 

 

Az Egyesület költségei 

 

72.) Az Egyesület költségei: 
a.) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó 

költségek; 

b.) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) 

közvetlenül kapcsolódó költségek; 

c.) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve 

az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), 

valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi 

eszközök értékcsökkenési leírása; 

d.) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 

 

A tagdíj mértéke 

 

73.) A tagdíj mértéke évi 100 Ft. A tagdíjat folyó év január hónap 31. napjáig kell 

megfizetni. 
 

Beszámolási szabályok 

 

74.) Az Egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti 

év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés 

napjával mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint 

köteles beszámolót készíteni. 

 

75.) Az Egyesület beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és 

abból saját költségére másolatot készíthet. 
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76.) A civil szervezet beszámolója tartalmazza: 

a.) a mérleget (egyszerűsített mérleget), 

b.) az eredménykimutatást (eredménylevezetést), 

c.) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet. 

 

77.) Az Egyesület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe 

helyezni és közzétenni. 

 

78.) A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú 

tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a 

közhasznú jogállás megállapításához szükséges, a Civil tv. 32. §-a szerinti 

adatokat, mutatókat. 

 

79.) A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos 

kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető 

tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető 

tisztségek felsorolását. 

 

80.) Az Egyesület kettős könyvvitelt köteles vezetni. 

 

A beszámoló letétbe helyezése 

 

81.) Az Egyesület köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott 

beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat 

esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is 

tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év 

mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és 

közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, 

mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. 

 

 

VIII. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

82.) Az Egyesület a Ptk. 3:48. § (1) bekezdésében és 3:84. §-ában meghatározott 

esetekben szűnik meg. 

 

83.) Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek 

kiegyenlítése után fennmaradó vagyonával összefüggésben a Ptk. 3:85. § (1) 

bekezdésében és a Civil tv. 10/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

kell eljárni. 

 

84.) Az Egyesület tagjainak nevét és lakcímét tartalmazó Tagjegyzék jelen 

Alapszabály mellékletét képezi. 

 

85.) Jelen Alapszabályban nem szabályozott esetekben az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
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támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

Ezen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza a módosítással nem 

érintett és a módosított, valamint az újonnan bekerült pontokat is. 

 

 

Kazincbarcika, 2015. január 12. 

 

 

 

………………………………… 

István Zsolt 

az Egyesület elnöke, tag 

 

 

 

………………………….. 

Kálmán Lászlóné, tag 

………………………….. 

Bieleczki István, tag 

………………………….. 

Tátrai Ildikó, tag 

 

 

  

………………………….. 

Pásztor Józsefné, tag 

………………………….. 

Tamási József, tag 

………………………….. 

Molnár Csabáné, tag 

 

 

  

………………………….. 

Kiss Jánosné, tag 

………………………….. 

Pekli Gyuláné, tag 

………………………….. 

Kolláth Zoltánné, tag 

 

 

  

………………………….. 

Buskó József Sándorné, 

tag 

………………………….. 

Viktorné Bellényi Zita, 

tag 

………………………….. 

Béres Anikó, 

tag 

 

 

  

………………………….. 

Bombicz Beáta, tag 

………………………….. 

Jánosdeák Lászlóné, tag 

………………………….. 

Karikás Lajosné, tag 

 

 

  

 

 

 

 

 

A jelen Alapszabályt készítettem és ellenjegyzem, s az ellenjegyzésemmel igazolom, 

hogy a társasági szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 

létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalomnak. 
 

Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az Alapszabály 1.) pontjának, 8.) 

pontjának, 9.) pontjának, 10.) pontjának, 11.) pontjának, 17.) pontjának, 20.) 

pontjának, 22.) pontjának, 24.) pontjának, 25.) pontjának, 26.) d.) pontjának, 30.) 
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pontjának, 33.) pontjának, 34.) pontjának, 35.) pontjának, 36.) pontjának, 38.) 

pontjának, 39.) pontjának, 40.) pontjának, 45.) a.) és f.) pontjának, 47.) pontjának, 

48.) pontjának, 52.) pontjának, 56.) pontjának, 64.) pontjának, 65.) pontjának, 82.) 

pontjának és 83.) pontjának változása; 
 

26.) e.) és f.) pontjainak hatályon kívül helyezése; 
 

valamint az új 21/A.) pontjának, 22/A.) pontjának, 23/A.) pontjának, 23/B.) 

pontjának, 27/A.) pontjának, 35/A.) pontjának, 36/A.) pontjának, 39/A.) 

pontjának, 45.) g.), h.), i.) pontjainak, 45/A.) pontjának, 47/A.) pontjának, 56/A.) 

pontjának, 63.) e.) pontjának, 84.) pontjának és 85.) pontjának beiktatása adott 

okot. 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Dr. Porcs Levente, ügyvéd 

(székhelye: 3743 Ormosbánya, Jókai út 16.) 

 

Az ellenjegyzés kelte:  Kazincbarcika, 2015. január 12. 


