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amely készült az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület (a
továbbiakban: Egyesület) 2015. április 9. napján megtartott közgyűlésén elfogadott
határozat alapján a Fővárosi Törvényszék 2015. február 13. napján kelt
12.Pk.60.584/2002/19. számú hiánypótló végzésére figyelemmel, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény rendelkezései alapján.
A Bíróság által elrendelt változtatások dőlt betűvel, aláhúzva, pink színnel kerültek
feltüntetésre.

I.
Általános rendelkezések
1./ Az Egyesület neve: AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület
2./ Az Egyesület székhelye: 1094 Budapest, Liliom u. 39. fszt. 1.
3./ Az Egyesület jogállása: közhasznú szervezet
4./ Az Egyesület célja:
Autisták, értelmi sérültek és más fogyatékosságúak hozzásegítése a tartalmas
emberi élethez, foglalkoztatást és védett környezetet biztosítva számukra.
Segítségnyújtás az autista, értelmi sérült és más fogyatékossággal élő személyt
nevelő és gondozó családok krízishelyzetének megoldásához, foglalkoztató
napközi otthon, védett munkahely és lakóotthon létrehozásával. Támogatás
biztosítása a fiatalok önálló életvitelének kialakításához.
5./ Az Egyesület működése a Közép-magyarországi Régióra (Budapest és Pest megye)
területére terjed ki.
6./ Az Egyesület jogi személy.
7./ Gazdálkodási-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem
veszélyeztetve végez.
8./ Gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.
9./ Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
10./Az Egyesület közhasznú tevékenységet folytat és nem zárja ki, hogy tagjain kívül
más is részesüljön a közhasznú szolgáltatásból.
11./Kiadásait tagdíjakból, természetes és jogi személyek adományaiból,
hozzájárulásaiból, támogatásokból, valamint pályázatok útján fedezi.
12./Országgyűlési és önkormányzati képviselő választását nem támogatja.

3
13./Befektetési tevékenységet csak befektetési szabályzat elkészítése után végezhet,
amelyet a legfőbb szerv fogad el.

II.
Az Egyesület tevékenysége és feladatai
2.1 Az Egyesület közhasznú tevékenysége a közfeladat teljesítését közvetlenül vagy
közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez, különös tekintettel az alábbi feladatok tükrében:
1. A családok védelme és a családok jólétének erősítése (2011. évi CCXI.
Törvény),
2. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások
(2011. évi CLXXXIX. Törvény),
3. Gyermekek, nemzetiségek, veszélyeztetett társadalmi csoportok segítése
(2011. évi CXI. Törvény),
4. Fogyatékos
személyek
életvezetési
képességének
kialakítása,
helyreállítása (1993. évi III. törvény)
5. Fogyatékos személyek rehabilitációja érdekében nyújtott szolgáltatások
(1998. évi XXVI. Törvény)
2.2 Az Egyesület tevékenysége a TEÁOR'08 besorolás alapján:
7312'08
8299'08
8690'08
8720'08
8810'08
9499'08
9329'08
9319'08

Médiareklám
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Egyén humán egészségügyi ellátás
Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
Idősek,fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Egyéb sporttevékenység

Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult.

III.
A tagsági viszonnyal kapcsolatos rendelkezések
3.1 Az Egyesület tagjai:
Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy (pártoló tag,
tiszteletbeli tag), aki elfogadja az Egyesület céljait, feladatait és az Egyesület
alapszabályát magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.
3.2 A tagsági viszony létesítését kérő tag az Egyesület elnökéhez köteles belépési
nyilatkozatát eljuttatni.
3.3 A tagsági viszony az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást
követően a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.
3.4 A pártoló tag vagyoni hozzájárulásával vesz részt az Egyesület tevékenységében.
3.5 A tagsági viszony formái:
a) rendes tag az a természetes-, vagy jogi személy, illetve szervezet, aki tagdíjával
támogatja az Egyesületet,
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b) pártoló tag az, aki tagdíjával nem, de erkölcsileg, szakmailag támogatást nyújt,
c) tiszteletbeli tagsági viszonnyal rendelkezik az a köztiszteletben álló személy, aki
közismertsége és erkölcsi befolyása révén, illetve kiemelkedő mértékű anyagi
támogatásával az Egyesület működéséhez segítséget tud nyújtani.
Mind a pártoló, mind a tiszteletbeli tag kötelezettsége az egyesület erkölcsi
támogatása és lehetőségeihez mérten az egyesület anyagi támogatása.

IV
Tagok jogai és kötelezettségei
4.1 A tagok jogai
a) Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes, vagy jogi személy, illetve
szervezet, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja,
és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő
közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.
b) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi
személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem
kíván részt venni.
c) A rendes tag az adott évre szóló tagdíjat két részletben fizeti: minden év január
31-ig, illetve július 31-ig.
d) Az Egyesület rendes tagjai azonos szavazati joggal rendelkeznek, és részt
vehetnek az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult
közgyűlés döntéshozatalában és rendezvényein. A szavazati jogát minden rendes
tag személyesen gyakorolhatja. A pártoló és tiszteletbeli tagok részt vehetnek az
Egyesület rendezvényein.
e) A tag a közgyűlése Egyesületet érintő kérdésekben javaslatot tehet - aminek
elfogadásáról és megtárgyalásáról a közgyűlés határoz -, illetve véleményt
nyilváníthat.
f) A tag az Egyesület tisztségeire választhat és választható, kivéve a pártoló és
tiszteletbeli tagokat. (Tisztségviselő csak magyar állampolgár lehet.)
4.2 A tagok kötelezettségei:
a)
az Alapszabály betartása,
b)
az Egyesület vezető szervei határozatainak végrehajtása,
c)
tagsági díj fizetése
d.)
nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az
egyesület tevékenységét
4.3 A tagsági viszony megszűnik:
a.)
a tag kilépésével
b.)
a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával
c.)
a tag kizárásával
d.)
a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével kilépéssel.
4.4 Az Egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet.
4.5 A tag tagsági viszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti.
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4.6 A tagsági viszony megszűnése esetén az elnökség a tagot törli a nyilvántartásból.
4.7 Az egyesületi tagság törléssel megszűnik, ha a tag a tagdíjat legkésőbb a tárgyév
december 31. napjáig - felszólítás ellenére - nem fizeti meg.
A felszólítást igazolható módon kell megtenni, s megfelelő határidőt kell
biztosítani a tagdíj megfizetetésére, továbbá figyelmeztetni kell a tagot a fizetés
elmulasztásának következményeire.
4.8 A jogszabályt, alapszabályt vagy egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület
céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartás esetén a tagot a közgyűlés bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – kizárhatja.
A kizárás alá vont tagot értesíteni kell az eljárás megindításáról, s lehetőséget
kell biztosítani számára a védelmében felhozható tények és bizonyítékok
előadására.
A kizárási határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni. Az
indoklásnak tartalmaznia kell az alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
valamint tájékoztatást kell adni a jogorvoslat lehetőségéről. A kizáró határozatot a
taggal igazolható módon közölni kell.
4.9 A kizárt tag a kizárást kimondó határozat ellen 30 napon belül keresettel élhet az
illetékes Bírósághoz.

V.
Az Egyesület szervezete
5.1 A közgyűlés
1) Az Egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből
áll. A közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban
meghatározott esetekben korlátozható. A közgyűlést az Egyesület elnöke
vezeti.
2.) A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell
hívni. Az összehívásra az elnök jogosult. A meghívót a tagok részére a
közgyűlés napját megelőzően 30 nappal kell kézbesíteni. A meghívónak
tartalmaznia kell az Egyesület nevét és székhelyét, közgyűlés idejét, helyét
és napirendjét. A napirendet olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák.
A közgyűlés helye a meghívóban szereplő helyiség és helység, amit erre a
célra az Egyesület kibérel.
A tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével kezdeményezheti az
elnöknél a közgyűlés összehívását. Az elnök 15 napon belül köteles
intézkedni a közgyűlés összehívásáról, ha azt az ellenőrző szerv (Felügyelő
Bizottság) indítványozza.
Az elnök köteles összehívni a közgyűlést 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
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c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon
belül a tagok és az Egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy
személytől a napirend kiegészítését kérhetik.
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 tartásához.
3.) A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok
50 %-a plusz 1 fő legalább jelen van. Amennyiben a közgyűlés
határozatképtelen, a megismételt közgyűlésre az eredeti közgyűléssel
azonos napon és helyen, az eredeti napirendben szereplő kérdésekkel
megegyező napirenddel, az eredeti közgyűlési meghívóban szereplő fél
órával későbbi időpontban kerül sor. A megismételt közgyűlés
összehívásának feltételeit az eredeti közgyűlési meghívóban kell
szerepeltetni. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes, ha erre a tagok figyelmét a meghívóban felhívták.
A közgyűlési 3 személy szavazatszámlálót egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással kell megválasztani a rendes tagok sorából.
4.) Határozathozatal (Ptk.3:76. §):
a) A közgyűlés határozatait főszabály szerint nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel (50 % + 1 szavazattal) hozza.
b) A közgyűlésen jelenlévő tagok 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata
szükséges az alapszabály módosításához,
c) A szavazati joggal rendelkezők 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata
szükséges az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület
megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez.
d.) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy
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 az
Egyesületnek nem tagja vagy alapítója;
e.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson
alapuló kapcsolatban áll; vagy
f.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
e.) Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott
határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során
figyelmen kívül kell hagyni.
f.) Határozat csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő
kérdésben hozható, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen
van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárul.
5.) A közgyűlés hatáskörébe tartozik (Ptk. 3:74. §):
a) az Alapszabály módosítása,
b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának
elhatározása,
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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, a felügyelő bizottság tagjával, vagy
ezek hozzátartozójával köt,
h) a jelenlegi és a korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelő bizottsági tagok, vagy más egyesületi szervek tagjai elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
i) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása,
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása,
k) a végelszámoló kijelölése.
6.) A közgyűlésre vonatkozó egyéb szabályok
a) Az elnök a közgyűlést írásban, a napirendi pontok megjelölésével, a
kitűzött idő előtt legalább 15 nappal korábban hívja össze.
b) Az elnök a közgyűlés összehívására szóló postai meghívót postai vagy
elektronikus úton küldi meg igazolható módon.
c) Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt igényli,
vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.
d) Beszámoló elfogadására összehívott közgyűlésen határozatképtelenség
esetén az elnök köteles a közgyűlést a napirend közlésével ismételten
összehívni, és a beszámolót újra szavazásra bocsátani. A meghívók
elküldése és a közgyűlés napja között legalább 15 napos időköznek kell
lennie. A megismételt szavazás alkalmával a beszámoló elfogadásához
az egyszerű szótöbbség elegendő.
e) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján
• kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
• bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a
közhasznú szervezet célszerű juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve
a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
f) A közgyűlés határozatairól nyilvántartást vezet úgy, hogy a
nyilvántartásból a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha
lehetséges személye) megállapítható legyen.
g) Az elnök a közgyűlés határozatait az Esőember nevű folyóiratban hozza
a tagság tudomására, illetve az érintettekkel közvetlenül postai vagy
elektronikus úton közli.
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h) A közgyűlésen első napirendi pontként meg kell választani a levezető
elnök, illetve a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő
személyét.
i) A közgyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyv készül, amit a levezető
elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a két hitelesítő ír alá.
5.2 Az elnökség
a) Az elnökség három tagból álló testület, tagja csak az Egyesület tagja lehet. Az
elnökség összetétele: elnök és két elnökhelyettes. Az elnök az elnökségi ülésre
az ülés előtt legalább 8 nappal írásban névre szóló meghívót küld, igazolható
módon, postai vagy elektronikus úton.
b) Az elnökség a közgyűlés által 5 (öt) évre megválasztott testület,
tevékenységéért a közgyűlésnek felelős és annak beszámolni tartozik.
A közgyűlés megválasztotta:
Vadasné Tóth Máriát elnöknek
lakcíme: 2030 Érd, Gépész utca 10.,
Székely Veronika Violát elnökhelyettesnek
lakcíme: 1106 Budapest, Jászberényi út 93/5.)
Dr. Feleki Ferencnét elnökhelyettesnek
lakcíme: 1035 Budapest, Berzsenyi u. 59.)
c) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont), élettársa (a
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősülnek előnynek a közhasznú szervezet cél
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatások.
d) Az elnökség feladatai:
• az Egyesület tevékenységének irányítása,
• a közgyűlés előkészítése,
• az Egyesület költségvetésének kidolgozása.
e) Az elnökség ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az Egyesületet a
közgyűlések közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnök az elnökségi
ülésre az ülés előtt legalább 15 nappal írásban névre szóló meghívót küld a
napirend közlésével.
f) Az elnökég legalább félévente ülésezik.
g) Az elnökség akkor határozatképes, ha a tagjainak 50 %-a + 1fő jelen van. Az
elnökség határozatait szótöbbséggel hozza. Két tag jelenléte esetén csak
egyhangúan hozhat döntést.

9
h) Ülésein tanácskozási joggal részt vehet az Ellenőrző bizottság elnöke, vagy
tagja, és akit az elnökség meghívottként meghív.
i) Az elnök az elnökség tagjait határozatképtelenség miatt megismételt
elnökségi ülésre az ülés előtt 15 nappal, az eredeti meghívóban szereplő
azonos napirend közlésével, írásban hívja össze.
j) Az elnökség ülései nyilvánosak.
k) Az elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések,
közhasznú tevékenységgel kapcsolatos döntések) és jogok vállalásáról
dönteni, az Ellenőrző bizottság tájékoztatásának kötelezettsége mellett. Az
elnök a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban, ajánlott
postai küldeményként feladva megküldi az érintettnek a közgyűlés és az
elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra
vonatkozóan jogot, vagy kötelezettséget állapít meg, illetve harmadik
személyt (a hatóságokat is beleértve) érinthet.
l) Az elnökség hoz döntést a tagfelvételről, és a tag kizárásának a közgyűlés elé
terjesztésének kérdésében.
m) Az elnökség az eljárás alá vont személyt, a kizárását kezdeményező eljárás
megindításáról és a közgyűlés döntéséről írásban értesíti.
n) Az elnökség a közhasznú szolgáltatás igénybevételét kérő személyeknek a
kéréséről - akik nem kívánnak az Egyesület tagjai lenni - az igények
beérkezésének sorrendjében a legközelebbi ülésen hoz döntést. A döntésnek
tartalmaznia kell, hogy az igény bejelentője támogatandó személynek
minősül-e, és azt, hogy a közhasznú szolgáltatás milyen formában vehető
igénybe. Az elbírálás szempontjait az elnökség a közgyűlés elé terjeszti.
o) Az elnökség tagja és közeli hozzátartozója ugyanannál az Egyesületnél a
Felügyelő Bizottság tagjává nem választható meg.
p) Az elnökség dönt
megtartásáról.

az

Egyesület

rendezvényeinek

szervezéséről

és

q) Az elnökség jogosult kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával
megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.
r) A működés során keletkezett iratok nyilvánosak. Az elnökség az Egyesület
működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintést az Egyesület
székhelyén biztosítja, amennyiben az erre vonatkozó kérést a betekintés
időpontját megelőzően legalább 10 nappal korábban írásban megkapja.
s) Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az
Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről
és gazdasági helyzetéről beszámolni.
5.3

Az elnök jogai és kötelességei:
a) a közgyűlést bármikor összehívhatja,
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b) a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltathatja,
c) a kiadások számláit ellenőrzi,
d) a pénzügyek intézéséhez megbízólevelet adhat ki,
e) intézkedéseket tesz a közgyűlés határozatainak megfelelően, a tagok
észrevételeinek figyelembevétele mellett,
f) ellenőrzi a tagoktól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt
összeg kezelését, illetve felhasználását,
g) ellenőrzi az Egyesület tevékenysége során keletkezett iratokat,
dokumentációkat, az elnökség határozatait, valamint az Egyesület
beszámolóiról szóló közlést, az Esőember nevű folyóiratban hozza a tagság
tudomására,
h) a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban, ajánlott postai
küldeményként feladva megküldi az érintettnek a közgyűlés és az elnökség
által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogot,
vagy kötelezettséget állapít meg, illetve harmadik személyt (a hatóságokat is
beleértve) érinthet,
i) köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott döntések nyilvántartását
naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés
tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számarányát
és amennyiben lehetséges, személyét is fel kell tüntetni.
5.4 Az elnökhelyettes jogai és kötelességei:
a) együttesen eljárnak az elnök teljes hatáskörébe tartozó, illetve az elnök által
meghatározott tárgykörökben,
b) együttesen jogosultak az elnök akadályoztatása esetén a helyettesítésre,
c) az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes
hatáskörű helyettesítéshez a közgyűlés hozzájárulása is szükséges.
5.5 A Felügyelő Bizottság
1) Az Egyesület, amennyiben éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot,
Felügyelő bizottságot hoz létre.
2) A Felügyelő Bizottság a közgyűlés által öt évre választott három főből álló
testület tevékenységéért a közgyűlésnek felelős és annak beszámolni tartozik.
3) A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
4) A Felügyelő Bizottság üléseinek idejét és napirendjét munkatervben
határozza meg.
5) Az a személy, akit a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztottak, az új
tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatni
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köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már ugyanilyen
tisztséget vállalt.
6) A Felügyelő Bizottság az Egyesület iratait és gazdálkodását bármikor
ellenőrizheti, az elnökségtől információkat kérhet, és indokolt esetben a
közgyűlés összehívását kezdeményezheti, illetve maga intézkedik a közgyűlés
összehívása iránt.
7) A Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja az elnökség ülésein tanácskozási
joggal vehet részt.
8) A Felügyelő Bizottság indítványára a közgyűlést 30 napon belül össze kell
hívni. A határidő eredménytelen eltelte után a közgyűlés összehívására a
Felügyelő Bizottság is jogosult.
9) Amennyiben a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles
értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
10) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) az Egyesület elnökségének tagja,
b) az egyesületi megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
ha a jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) az Egyesület juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) a fentebb meghatározott személyek hozzátartozója,
e) az Egyesület gazdasági feladatait ellátó szakember.
5.6 A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:
a) A Felügyelő Bizottság köteles az Egyesület rendkívüli közgyűlését összehívni,
és javaslatot tenni annak napirendjére, ha megítélése szerint a tisztségviselők
tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a közgyűlés
határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az Egyesület vagy a tagok
érdekeit, ha
• tudomást szerez arról, hogy az Egyesület működése során olyan
jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit súlyosan sértő esemény
történt, amelynek megszüntetése, vagy a következményeinek az
elhárítása, illetve enyhítése a közgyűlés döntését szükségessé teszi,
• valamely vezető tisztségviselő(k) felelősségét megalapozó tény merült
fel.
b) Köteles megvizsgálni a közgyűlés és az elnökség ülésének napirendjén
szereplő valamennyi lényeges jelentést, valamint minden olyan előterjesztést,
amely a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
c) Írásbeli jelentést készít a hatályos számvitelről szóló törvény szerinti
beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés részére.
d) Vizsgálja az Egyesület pénzügyi és gazdasági tevékenységét.
e) Benyújtja a közgyűlésnek az éves gazdálkodásról szóló jelentést.
f)
Ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.
g) Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
h) Ellenőrzi a tagsági díj fizetését.
i)
Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást, vagy
felvilágosítást az Egyesület munkavállalóitól.
j)
Megvizsgálhatja, illetve betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba.
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k)

A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai
között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti az Felügyelő Bizottsági tag
felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság
ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre kiterjessze.

5.7 A Felügyelő Bizottság működése
a) A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ.
b) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van. Határozatait
egyszerű szótöbbséggel hozza.
c) A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek
nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben az Egyesület tagjai
nem utasíthatják.
d) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés
összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely
tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított
nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének
harminca napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a
kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
e) Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott
létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az Egyesület elnöke
az Ellenőrző biztosság rendeltetésszerű működésének helyreállítása
érdekében köteles összehívni a közgyűlést.
f)
Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről
kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a
közgyűlést.
5.8 A vezető tisztségviselőkre vonatkozó közös szabályok:
1) Az Egyesület vezető tisztségviselői: az Egyesület elnöke és elnökhelyettesei.
2) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozzák. (Ptk. 3:22. §
(1) bekezdés)
3) Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény
elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
(Ptk. 3:22. § (4) bekezdés)
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. (Ptk. 3:22. § (5) bekezdés)
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. (Ptk.
3:22. § (6) bekezdés)
3) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek kijelölt személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
4) Az Egyesület vezető tisztségviselőit az Egyesület közgyűlése választja meg.
5) A vezető tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő
személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek
elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve
a döntéshozó szerv által hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes
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megszegésével az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott
károkért való felelősség szabályai szerint felelnek.
6) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:
• a megbízás időtartamának lejáratával,
• visszahívással,
• törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
• lemondással,
• elhalálozással,
• megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel
bekövetkezésével, (Ptk. 3:25. § (1) bekezdés b) pont)
• a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával (Ptk. 3:25. § (1) bekezdés f)
pont)
7) A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az
Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak
bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a
döntéshozó szerv az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt
megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető
tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve ilyen
intézkedések megtételében köteles részt venni.
8) Amennyiben az Egyesület a vezető tisztségviselővel munkaviszonyt, vagy
megbízási viszonyt létesít, azt írásba kell foglalni. Az utasítási és munkáltatói
jogot az Egyesület elnöke gyakorolja.
9) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója és élettársa(Ptk.8:1.§ (1) bekezdés 1. pont és 2.
pont), (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
• kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
• bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
10) Az Egyesület vezető tisztségviselői nem lehetnek egymásnak közeli
hozzátartozói és élettársai (Ptk.8:1. § (1) bekezdés 1. pont és 2. pont).
11) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző
két évben legalább egy évig - ,
• amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az Állami Adó- és
Vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
• amellyel szemben az Állami Adó- és Vámhatóság jelentős összegű
adóhiányt tárt fel,
• amellyel szemben az Állami Adó- és Vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
• amelynek adószámát az Állami Adó- és Vámhatóság az adózás rendjéről
szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. (2011. évi CLXXV.
törvény 39. § (1) bekezdés).
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12) 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.
13) Az Egyesület vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója ugyanannál a
szervezetnél a Felügyelő Bizottság tagjává nem választható meg.
5.10 Az Egyesület elnöke
Vadasné Tóth Mária elnök
(lakik: 2030 Érd, Gépész utca 10.)

VI.
Az Egyesület képviselete
8.1
8.2

Az Egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el, aki az Egyesületet
önállóan képviseli.
A bankszámla felett az elnök szintén önállóan jogosult rendelkezni.

VII.
Az Egyesület gazdálkodása
9.1

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Az Egyesület bevételei:
a) a tagok által befizetett tagdíjak,
b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz kapcsolódó
bevételek,
c) pályázati díjak,
d) egyéb bevételek:
- támogatás, adomány,
- hozzájárulás,
e) állami és önkormányzati szervek támogatásai és adományai,
f) magán és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai.
A tagdíj mértéke:
a) nagykorú tagok esetében: 500,-Ft/hónap
b) pártoló tagok esetében: önkéntes
Az Egyesület befektetői tevékenységet nem végez, váltót, illetve más
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki.
Az Egyesület önállóan gazdálkodó szervezet, éves költségvetés alapján
gazdálkodik. Pénzügyeit saját hatáskörében az Egyesület által megbízott
személy kezeli.
Az Egyesület tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a
jelen alapszabályban rögzített célokra és tevékenység finanszírozására
fordítható.
Az Egyesület vezető tisztségviselőjét, támogatóját, valamint e személyek
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások
kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
Az Egyesület tartozásiért saját vagyonával felel, a tagok az Egyesület
kötelezettségeiért a tagdíj befizetéséig vállalnak felelősséget, saját vagyonukkal
nem felelnek.

15
9.8

9.9
9.10

Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységből, illetve a vállalkozási
tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten
nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell
alkalmazni.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a
keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel.
Az Egyesület jelen alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait, az általa végzett szolgáltatás igénybevételének módját, az
Egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán történt kifüggesztéssel, valamint a
Hegyvidék nevű önkormányzati lapban hozza nyilvánosságra.

VIII.
Az Egyesület megszűnése
10.1

Az Egyesület megszűnhet jogutódlással és jogutód nélkül.
a) Jogutódlással történő megszűnés, ha az egyesület más egyesülettel egyesül
vagy egyesületekre válik szét.
b.) Jogutód nélkül megszűnik az egyesület, ha
• határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt
• megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel
bekövetkezett
• a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését
• az arra jogosult szerv megszűnteti
• megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és az új célt nem határozták meg,
• az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

IX.
Záró rendelkezések
11.1
11.2
11.3
11.4

Az Egyesület a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételével jön létre, ezzel nyeri
el jogi személyiségét és közhasznú besorolását.
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tag csak a tagdíjat köteles
az Egyesületnek megfizetni, az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával nem
felel.
Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente
egyszer az Esőember nevű folyóiratban nyilvánosságra hozza.
Ezt a módosított alapszabályt az Egyesület 2015.április 9. napjára összehívott
közgyűlésen fogadta el.

Budapest, 2015. április 9.
Vadasné Tóth Mária s.k.
elnök
Alulírott, Szabóné dr. Megyaszay Krisztina ügyvéd igazolom, hogy a jelen egységes
szerkezetű alapszabály megfelel a közgyűlés 2015. április 9. napján hozott
határozatainak, amely az alapszabályt a Fővárosi Törvényszék 2015. február 13.
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napján kelt 12.Pk.60.584/2002/19. számú hiánypótló végzésére figyelemmel
módosította. A módosítást dőlt betűvel, aláhúzva és pink színnel jelöltem.
A jelen okiratot egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzem
Szabóné dr. Megyaszay Krisztina
ügyvéd

