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Az Egyesület közg1.rílése az egyesülési jogról, akózhasznujogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támo gatásárő| szőlő 201' 1. évi CLXXV. törvény, ílletőleg a
Polgári Törvénykönyvrő1 szőlő 2013. évi V' törvény alap1án, a mai napon az Egyesület
Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el.

I. Alapvető rendelkezések - Az egyesület neve' székhelye és jogállása

1. Az Egyesület neve: ,,Korán Érkeztem'' Közhasznú Egyesület a Koraszülött
Gyermekekért és Családjukért

2. Az Egyesület rövidített neve: ,,Korán Erkeztem'' Egyesület
3. Az Egyesület székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Béke utca 28.
4. Az Egyesület levelezési címe: 8900 Zalaegerszeg, Béke utca 28.

5. Az Egyesiilet működési tenilete kiterjed Magyarország egész teruletére.

6. Az Egyesület jogi személy, közhasznu szervezet.
7. Az Egyesület a tevékenységét az Alapszabályban foglaltak szerint végzi.
8. Az Egyesület cél szerinti besorolása: Szociális tevékenység

II. Az Egyesület céljai és feladatai

1. A koraszülött gyermekek és családjuk széleskörű támogatása' megsegítése és

szociális helyzetének j avítása.

z. A koraszülott' beteg, fogyatékkal élő gyermekeknek és családjuknak a megszületéstől
kezdve folyamatos mentális támaszt és aZ életút folyamán felmerülő szakmai
(egészségügyi, szociális, oktatási, fejlesztési) információ és tevékenység' szolgáltatás
nyújtása,



Célja megvalósítása érdekében az Egyesület az alábbi tevékenységeket végzi:

1. A Zala Megyei Kőrház Koraszülött osztá|y támogatásával krtziskezelő
(krízisintervenciót) szolgáItatást és egy önsegítő kismama csopor1ot működtet.
(Az egésuégügyről sujló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 11. S @; 13. S @);
(A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 2. S. @; (3) b))

2. 
',Családok 

a családokért'' - sorsközösséget hozlétre.
(A csaltÍdok tdmogatdsdról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (CsaL Tdm. tv) 3. s (1))

3. Információs adatbázist hoz létre és működtet, amely tartalmazza mindazokat a

szociális, jogi' egészségügyi, gyermekfejlesztési lehetőségeket, juttatásokat,

szolgáltatásokat, amelyek megilletik a családot, illetve hozzájárulnak a koraszi|ött
ésl v agy b eteg gyermekek fej lődéséhez.
(Eütv. 5 s (3) a) b);9.S (1); 13. s O-@)
(Gyvt. 12. S O)
Afogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségiik biztosítúsáról szóló 1998. évi
XXW. törvény (Fogy.tv) 6.s)

4. Koraszülött fejlesztő-, tanulást segítő tanácsadás-, foglalkozások megszervezése korai
fejlesztésben részesiilő és a korai fejlesztésből már kikerült, de segítséget igénylő
gyermekeknek.
(Fogy.tv 13. S O)
A gyermekek védelméről és a gydmügyi igazgatósról szóIó 1997. évi XXXI. törvény
(Gyvt) 6.5 O; (s); 12. S (1)-(2))

5. Rászoruló, beteg éslvagy koraszülött gyerekeket és családjukat anyagi, szociális,
speciális eszközökkel támogat.
(CsaL Túm. tv) 3.S @);
(Gyvt.6. S (1)-(3); 12.5 O-@)

6' Különös figyelmet fordít a községekben, falvakban, szociálisan elmaradott
környezetben nevelkedő koraszülött, beteg, fogyatékka| é|ó és hátrányos helyzetű
gyermekek et nevelő cs al ádok támo gatás ára, él etminő s é gének j obbításár a.

(Gyvt.6. $ (2)-(2Q;@)
(Fogy.tv 2. S O)

7. Fokozott tevékenységet fejt ki, hogy a társadalom tagjai megismerjék a születésből
adódó hátrányok nehézségeit (koraszülöttség' fejlodésben elmaradottság, betegen
születés stb.) és e gyermekek és családjaik életét.
(Gyvt.6.S @)

8. Fokozott tevékenységet fejt ki a hátrányos helyzetű csoportoknak a társadalom
nagyobb rétegelhez történő felzárkőzása vonatkozásában, elosegíti e csopor1ok
esélyegyenlő ségének megteremtését.
(Gyvt.6. $ (2a))

9. A fenti célok megvalósítása érdekében nemzetkózi és belfloldi kapcsolatokat épít ki a

hasonló tevékenységet végző civil szervezetekkel, intézményekkel,
önkormányzatokkal' és a közélet szereplőivel.
(Fogy.tv 21. $ g))

10. A fenti célok érdekében programokatkészit, szakmai és felkészítő tréninget, előadást,
oktatást szervez, és bonyolít le.
(Eütv. 5. $ (3) a))

] ]. Lehetőségek rt)ggvényében - (] Zala Megyei Kórház Gyermek- és Koraszülött
osztályónak gyógyító és megelőző munkájiihoz szükséges berendezések és gépek



beszerzésének anyagi eszközökkel való támogatása és ű rászoruló csalódok
koraszülött, beteg, hátrányos helyzetii glerekeinek anyagi és szociális megsegítése.
(Eütv.6. s)

]2. Koraszülés elkerülése és megelőzése érdekében prevenciós tevékenységek keretében

fiatalolcrtak, gyermeket tervezőknek és váróknak, védőnőknek, szociális
szakembereknek információ és tanácsadós nyújtása, ismeretterjesztő előadások

tartása a koraszülés lehetséges jeleiről, megelőzéséről. (Eütv. 35. s (2) bek. e) pont)

lj. Egészséges életmód népszerűsítése keretében - egészségfejlesztés, egészségnevelés -

(szakmai, csaladi, fiúsógi) programokat szervez (Eütv. 35. s (3), (5), (7) bek.)

14. Terjeszti az életmód és életminőség javításóhoz nélkalazhetetlen mindennapi kultúrát

a gyermekek, fiatalok körében. (Eütv. 42. s )
15.Gyermek és ifiúsági rendezvényeket, diálcrendenényeket, képzéseket,tóborokat,

ismeretterjesztő előadósokat Szervez és támogat (l<tilönös tekintettel a csalódtervezés,

csalddi életre nevelés, a szexuális felvilógosítás, a szülési traumák megelőzése

témákban).

(Eütv. aI-a2. $);
(Gyvt.I$ (1); 65 O; G)

I6. Ifiúsógi érdekképviseletet lát el. (GyvtlS (1); 65)

17. Kapcsolatfelvétel hazai és lrúlföldi szervezetekkel munkójuk segítése, támogatása.

Magyarorszógi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyar s ággal kap c s ol at o s tev ékeny s é g.

(A kulturásli örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. $ (2) bek.

Közmíív. tv. 76 $ (2) bek. f.) pont)

III. Közhasznúsági nyilatkozatok

1. Az Egyesület a kazhasznú jogólldsról' valamint a civil szervezetek műkadéséről és

támogatásáról szóló 2011. évi CI-LYV. Törvényben előírt feltételeknek megfelelően az
al ap s z ab Ql y b a n r ö gzített közhasznú tevékeny s é get v é gez. :

2. Az Egyesület biztosítja, hogy tagjain kívül bárki más is részesülhessen közhasznú

J.

5.

szolgáLtatásaiból.
Az alapszabályban foglalt célkitűzések érdekében a közhasznú tevékenység folyatásának
fe\téte\etrőI az Egyesület közhasznű szerződéseket köthet, amelyekben a célokban
r ö gzített tevékenys é gek elv é gzés ére vállal kötel ez ett s éget.

Az Egyesület céljának biztosítása érdekében együttmtiködési szerződéseket köthet a

hasonló tevékenységet ellátó szervezetekkel.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekéb en, azokat nem veszély eztetv e v é gez.

Az Egyesület köteles a cél szeinti tevékenységről illetve vállalkozási tevékenységéből
származő bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a rá
tr ány ado könyr,wezetési szab ályokat kel l alkalmazni.
A közgy'tílés kizárő|agos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett
nyereséget, illetőleg annak mely részét hogyan használ1a fel' figyelemmel arra' bogy az

Egyesület tevékenységéből származő nyereség nem osztható fel' az csak jelen
alapszabá|ybanrögzítetttevékenységrefordítható.

4.

6.

7,



8.

9.

Az Egyesü|et közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól ftiggetlen
és azoluxak anyagi támogatást nem nyújt..
Az EgyesüIet ezen alapszabály szerinti tevékenységének és gazdáIkodásának legfontosabb
adatait, az általa végzett szolgáltatás igénybevételének módját hirdetmény útján-
székhelyén bárki számára hozzáférhető faliújságon kifirggesztve, valamint internetes
honl apj án - yv tu ll,. k o r a n e r ke z t e rn. h u _nyilváno s ságr a hozza.

1'O' Az évente kötelező közhasznusági melléklet bárki áItali hozzáférhetőségét az Egyesület
hirdetmény útján, valamint internetes honlapján- www.koranerkezÍem.hu való
megj el entetésével biztosíd a.

IY. Az Egyesület tagiai

1. Az EgyesüLet tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki az egyesület
céljáva| egyetért, az egyesület alapszabályát elfogadja, és a tagdijat megflzeti. Az
egyesületi tagság iránti belépési nyilatkozatot irásban, az Elnökségnek kell benyújtani. A
folvételt kérőnek kérelmében ny1latkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az
Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céIjalt, szellemiségét,
értékrendjét és kialakult szokásait magáranézve kötelezőnek fogadja el.

2. Az eglesület tagla a kazgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot Íenni, CI

közg,,űlésen felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. Ha a
tÖrvénybenfoglalt feltételeknek eleget tesz - az egyesület bármely tisztségére váIasztható.

3. Az egyesüIet tagia kÓteles betclrtani az alapszabály rendelkezéseit, a kazgyűlés és az
elnökség határozatait, továbbó nem veszélyeztetheti az egyesület céljónak megvalósítását
és az eg,,esület tevékenységét.

4. Különleges jogállású tagok:
Az Elnöks ég egyszeru többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnuk kérhet fel
olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a
jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági
jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is
jogosult "a Közgyiilésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel
összefilggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az AlapszabáLy
rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni. Az
Egyesület pórtoló tagja lehet, aki az Egyesület céljaival egyetértve támogatja annak
működését, céIjaí elérését. A pártoló tagság (hasonlóan a tiszteletbeli tagsághoz) az
Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel' hogy
a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyt[lésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott
kérdéssel összefi.lggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni' valamint egyben köteles az

Alapszabály rendelkezéseit betartani és aZ Egyesület érdekeivel összhangban
tevékenykedni. A pártoló tag egyesületi tagságának ideje ] év. Ezt kÓvetően a tagság
automatikusan megsziínik' ha a pártoló tag a tagságát nem hosszabbílja meg, illetve a
tagdíjat nem fizeti meg. A pártoló tag tagságát a megszűnést megelőzően az Elnol<séghez

intézett írásbeli nyilatkozattal hosszabbíthatja meg aZ esedékes tagdij megÍizetésének

igazolásával eg,lidejííleg. A tagság meghosszabbodásához az Elnökség elfogadó
nyil atko z at a nem s zúlrs é ge s'

5. Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.
6. A jelen AlapszabáIyban, a továbbiakban mindazon rendelkezésnél, ahol a ,,tag'' kifejezés

szerepel csupán az egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra, pártoló



tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a,,tiszteletbeli tag''
kifejezést.

7. Az egyesületi tagsági viszony megszűnik:
- Kilépés írósbeli bejelentésével, az erről szóló nyilatkozatot az elnökségnek kell

megküldeni. A tagsági jogviszony a nyilatkozat elnökség általt kézhezvételének
napjóval szűnik meg.

- A tagnak a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai kc;zal való tarölésével:
- ha a tag meghal (automatikusan)
- ha a jogi személy megszűnik (automatikusan)
- ha a tag tartósan, legalább két évtg, az elnökség előzetes írósbeli, igazolható módon
tÖrtént felhívása, fig,,elmeztetése után Sem teSz eleget a tagdíjfizetési kötelezettségének
afizetési határidőben, továbbá a tagság ez okból történő megszüntetéséről a közg,,iÍlés
határozatot hoz. A torlést elrendelő határozatot a taggal kazalni kell.

- Kizórással, amennyiben aZ EgyesüIet céljaival ellentétes magatartdsdval a
jogszabályok, az alapszabály vagy a kr;zgyűlés hatórozata ellen súlyosan vét vagy
nyilvánosság előtt ilyen kijelentést tesz. A tagot a kizárásáról való szavazás előtt a
kozglűlésen meg kell hallgatni. A tag kizárását kimondó határozatot írósba kell
foglalni és indokolással kell ellátni; az indokoldsnak tartalmaznia kell a kizdrás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való
tájékoztatótst' A kizáró határozatot a taggal kazdlni keII. A kizárásról a kazgyűlés dant
a jelenlévő tagok %-es szótöbbségével.

8. A tiszteletbeli tagi címet a KözgyűIás minősített többségi határozattaI, a jelenlévő,
szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével jogosult
megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az egyesület céljával. szellemiségével,
értékrendjévelvagy az Alapszabá||yalössze nem egyeztethetó magatartást tanúsít.

V. Tagsági jogok és kötelezettségek

1. A tagok jogai egyenlők azokat a tetmészetes személy tagok személyesen gyakorolj ák, míg
jogi személy esetében meghatalmazott képviselő jár el. Egyesületi tisztségre bármely tag
megválasztható.

2. A tagok jogai:
Az Egyesület helyiségeinek látogatása.
Az Egyesület rendezvényein való részvétel.
Az Egyesület által szew ezett programokon való kedvezményes részvétel.
Kezdeményezni egyes kérdések megvitatását.
A természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője
utján a kozg,,űlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni,
vél eményét ki fej teni' határ o zati j avas 1 atot tenni és szav azni.

3. Az egyesület tagjainak kötelessége:
Az Egyesület tevékenységének támogatása
Az Egyesület alapszabáIyát és belso szabá|yzatait valamint az Egyesület szervei által
hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét' értékrendjét
tiszteletben tartani.
A közgytilés által évente meghatétrozott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni.



YI. Az Egyesület szervezete

1. Közgyűlés
2. Elnökség
3. Felügyelő bizottság

1. Közgyűlés:

1. Az egyesület legfobb szeÍve aKözgyúIés, amely a tagok összessége.
2. A közgyílés évente legalább egyszeÍ ül össze (rendes közgytílés).
3. A közgyílést össze kell hívni, ha atagság egyharmada a céI megjelölésével írásban kéri.
A közgyilésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók
elküldése és a közgyílés nap1a között legalabb 8 nap időköznek kell lennie. Az elnók
rendkívüli közglűlést 60 napon belul kateles összehívni, ha a bíróság elrendeli, ha a tagok
1/]0-e- az ok és a cél megielalésével írásban kéri, ha az egyesúlet vagyona az esedékes

tartozásokat nem fedezi, ha az eg,lesület előrelóthatólag nem lesz képes a tartozásokat
esedékességkor teljesíteni vag,l ha az eglesület céIjainak elérése veszélybe került.
4. Mind a rendes, mind a rendkívüli közgyílést az elnök hívja össze. A közgyűlés levezető

elnököt, szavazatszótmláló bizottságot, jegyzőkanywezetőt és a jegyzőkonyvet hitelesítő két
tagot választ. A jeg,,zőkÓnyvet a közgyűlést levezető elnök és az egyesület két erre kijelalt
tagja írja alá.

5. A közgytílés ülései nyilvánosak.
6. A közgyílésen minden tagot egy szavazat illet meg.
7 . A közgyílés akkor határozatképes, ha azofl a tagok fele plusz egy fo tag jelen van.

8. A közgyulés határozatait a jelenlévő tagok egyszerú szótöbbséggel, nyílt szavazással
hozzák, ahogy az éves beszámolót is egyszení szótöbbséggel hagyják jővá. Az Egyesület
beszámolóit hirdetmény útján, valamint internetes honlapján- lvrvrv'koranerkeztem.hu _
való megj elentetésével biztosítja.

9. A közgyulés határozatképtelensége miatt megismételt újabb közgyűlés aZ első
közgyűlésen napirendre túzótt ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes.

10. A közgyílés aZ egyesület ijgylntéző és képviseleti szerveit, tisztségviselőit nyílt
szav az ás s a| v á1 asztj a.

II. A közgyíílés kizdrólagos hatáskörébe tartozik:
1. Az elnökség' aZ elnök, az ellenőrző bizottság tagiainak megválasztósa' illetve

visszahívása' A tisztségviselőt csak akkor lehet visszahívni, ha azt a tagság tobb mint

fele az ok megielölésével írásban kezdeményezi, és az új tisztségviselő személyét is
megjelölik. A két kérdésről egyszerre kell határozni.

2. Az alapszabály elfugadása, módosítósa
3. Az egyesület és az elnokség éves beszámolójának (amely az egyesület vagyoni

helyzetére is kiterjed), aZ éves kaltségvetésének, közhasznúsági mellékletének
elfogadósa.

4. A tag kizórása
5. Az eg,lesület szénálásának, összeolvadásánakvagy megszűnésének kimondása
6. A gazdasági tórsaság, intézmény vagl alapínány létrehozósa



7. A következő évi program és kaltségvetés elfogadása
8. az olyan szerződés megkatésének jóváhagyása, amelyet az egyesület sajót tagiával,

vezető tisztségviselőjével vag,, ezek hozzótartozójával kat
9. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és más egyesületi

szervek tagjai elleni kórtérítési igények érvényesítéséről való dantés
10. a végelszámoló kijelölése

12. A közgyúlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a levezető elnök' a kőzgyíl|és által
me gv áIasztott j e gyzőkönywez ető és kettő j egyzőkönyv-hitel esít ő ir alá.

13. A megismételt közgyílést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt -közgyűlés
időpontját követően 15 napon belüli időpontra kell újra összehívni mely időpontot az
eredeti közgyulés meghívójában is meg kelljelölni azzal, hogy a megismételt közgyűlés a
j el enlévő tagok számátőI fiiggetl enül határoz atkép es.

14. Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a közgyűlés
napirendi pontjára javaslatot tehessenek. A közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg,

amely a kazgyűlés meghívójában szerepel, kivéve, ha a kazgyűlésen az egyesület
valamennyi tagja jelen van, és a napirend kiegészítéséhez egyhangúan hozzájórul.

15. A közgyűlés hatórozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vag1,l akinek közeli
hozzátartozój a a határozat alapj án
a) kötelezettség vag,, felelősség aIól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkÖtendő jogügyletben eglébként
érdekelt'

Nem minősül előnynek a kozhasznú szervezet cél szerinti juttatiisai keretében a bárki
által megkatés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapjón nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.

2. EInökség

1. Az Egyesület vezető SZerVe a3 tagu Elnökség, amelynek tagjait aKözgyíilés egyszení
szótöbbséggel, titkos szavazással _í év időtartamra vá|aszt1a.
A közgyiilés döntése alapján az Egyesület elnöke Bognárné Bengő Hajnalka, tagjai
Kornáromy Julianna és Kelemen Róbertné (Markó Mónika). A fobb reszortokon túli
munkamegosztásról az elnökség saj át hatáskörben rendelkezik'

2. Az elnökségazEgyesület ügyintéző szewe.
3. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést. Az Elnökség

ülése határozatképes' ha azon tagjainak több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak.
4. Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli

értesítésével. A meghívőt az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően
legalább nyolc naptán nappal meg kellküldeni' a napirendi pontok pontos megjelölésével.
Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

5. Az Elnökséghatározatait egyhangu szavazati aránnyal hozza. Ahatározatot az érintettel
igazolhatő módon közölni kell.

6. Az Elnökség két közgyűlés között- a közgyúIés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek
kivételével - a kozgyulés hatáskörét gyakorolja, szervezi és irányítja az Egyesület
tevékenységét.

7. Hatáskörébe tartozik az Egyesület működési programjának meghatározása és elfogadása.



8. Az Egyesület alkalmazottjaí felett a munkáltatói jogokat az elnökség gyakorolja. Az
Elnökség határozatképes, ha azon|egalább 2 elnökségi tag jelen van.

9. Az Elnöksé ghatározatait eg,,szeriÍ szótöbbség ge|Itozza.
10. törölve,
II. Az Elnökség döntéseiről és intézkedéseirol a következó kőzgyÜIésen köteles beszámolni.
]2. Az Elnökség hatiirozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli

hozzótartozój a a hatiirozat alapj ón
a) kötelezettség vagl felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.

Nem minősül előnynek a kozhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
óltal megkafts nélktil igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által
tagjának, a tagsógi jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatós.

1'3' Az Elnök köteles a közgyillés és az elnökség á|ta| hozott döntések nyilvántartásait
naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és

hatálya, atémogatők és ellenzők aránya. Az elnökség ügyrendjét maga határozzameg.
14. Az Elnökség elnöke köteles akozgyíiLés és az elnökség általhozott olyan határozatokat,

amelyek bármely tagra vonatkozőan jogokat, és kötelezettségeket állapit meg, illetve
harmadik személyt' vagy hatóságokat is érinthet a döntés meghozata|átől számított 15

napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az énntettnek is megküldeni.
15.Az egyesület iratait az egyesület elnöke kezeli. Az elnökség jogosult akár a tagok közül

akár kívülálló személl pénztárosi teendők ellátásával megbizni.
16. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

a) Az éves tagdíj mértékének meg}tatározása, az alakulás évében fizetendő éves tagdíj
kivételével.
b) Az e gye sül et ta gtr air a k ö tel e z ő határ o z atok me gho zat ala.
c) Az ügyrend elfogadása.
d) Az etikai szabályok elfogadása.
e) Tagfelvétel jóváhagyása.
f) Az Elnök utasítása aKozgyúIés összehívására.
g) Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, aZ éves elnöki

beszámolókba, a kozhasznúsági mellókletekbe, valamint a korábbi közgyrílési
határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődijk részére

h) A közhasznúsági melléklet tetvezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés
elé terjesztése.
i) Döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyílés kizárólagos
hatáskörébe.

l7. Az elnökségi tagság megszűnik:
- a tisztségről való lemondással,' a kilépést az elnokség ülésén kell bejelenteni és
jegyzőkönyvben rÖgzíteni kell vag7l írásban, igazolható módon kell közölni az elnökkel
- visszahívással
- a hatórozott idő lejártával
- t Örv é nyb e n m e ghat ór o z o t t o k b e köv e t ke z t év e l.

Ha az elnökség tagjai kaztil a tagok valamelyikének elnökségi tagsága - annak lejórtát
megelőzően - megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatósa az eredetileg
m e gv ál as zt o t t t a g me gb íz at á s i i dej é ne k hátr al év ő i dő t ar t am ór a s z ó l.



Az adott közhasznú szervezet megszűnését kovető három évig nem lehet az Egyesület
Elnökségének tagia az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselő.je volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úg,,, hogy az állami adó- és vómhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem eglenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiónyt tártfel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy

üzletlezórást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adósziimát aZ állami adó- és viimhatósóg az adózás rendjéről szóló
t o rv é ny s z er int fe lfü gge s z t e t t e v a gy t ör ö I t e.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
kózhasznu szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
kőzhasznu szervezetnél is betölt.

3. A feliigyelő bizottság

Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a vezető szervtől
elkulant;lt felagyelő szerv létrehozása akkor is katelező' ha ilyen kÓtelezettség mós
jogszabálynál fogva eg,,ébként nem áll fenn.
Katelező felugyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes személy,
vagy ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja.
A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabóly
é s az e gye s ül et i hat ár oz atok v é gr ehaj tás ának, b e tar t ás ónak ell enőrz é s e.

Amennyiben a törvényi feltételek bekövetkeznek' a Közgyílés gondoskodik az alapszabály
me gfel elő mó do sítás áról és felügyelő sZeÍV me gV áIasztásár ől.

vII. Az Egyesület képviselete

1. Az Egyesület képviseletére aZ elnök jogosult, aki képviseleti jogosultságát kulan
okiratban (megbízásban) meghatározott feladatra, Vagy az ügyek meghatározott
cs opor1j ára nézv e b ármel yik elnöks é gi tagra átruh ázhatj a.

2. Az Egyesületet az elnök akadályoztatása esetén aZ egyesület bármelyik elnökségl taga
képviselheti.

3. Az Egyesület bankszámlája feletti való rendelkezéshez az elnök és egy elnökségi tag
együttes aláír ása szükséges.

4. Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznu szervezet működésével
kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azok;rőI felvilágosítást ad. Az
iratokba való betekintés iránti igény.t írásban kell aZ elnök részére kérelemben
megküldeni.

5. Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szery, vagy szeméLy á|tal kért
iratbetekintést haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem megérkezésétől számított 15 napon
belül teljesíteni.

6. Az Elnök köteles az jratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható
a kérelmező neve' születési ideje, anyja neve, lakcíme, a kért irat megnevezése és a
kére1em teljesítésének ideje.

7 . A közhasznú mellékletbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.



1.

2.

VIII. Az Egyesület működése és gazdálkodása

Az egyesületi tagság feltétele a tagd1 folyamatos fizetése.
A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökséghatározza meg az alakulás évében
fizetendő tagdíj kivételével, amelyet a közgyiilés állapít meg. A tagdíj az Egyesület
működési feltételeinek biztosítást szolgálja. Az alakuló ülés a tagdíjat évi 3.000.- Ft
összegben á1lapította meg.

3. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az EgyesüIet tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.

4. Az Egyesületbe belépők a belépés időpontjától a teljes évi tagd4at kötelesek megflzetni az
esedékes év december 31. nap1ávalbezfuőan.

5. Az Egyesület vagyona a tagdíjakból és egyéb támogatásokból tevődik össze. Az Egyesület
vagyonával önállóan gazdáIkodlk, tartozásaiért saját vagyonával felel Az Egyesület
es etle ges nyeres é gének felhaszn áIásár őI minden e s etb en a kózgyulés dönt.

6. Az Egyesület, mint közbasznu szetvezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során
elér1 eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére
fordítja Az éves beszámolót és a koltségvetési tervet O számviteli tÖrvény és a
224/2000.(XII.19,) Korm. rendelet szerint kell elkészíteni és a közgyűIés elé terjeszteni ct

350/20]1.(XIL30') Korm. rendelet alapján elkészített kÖzhasznúsági melléklettel együtt,

melyet a Közg,,űIés nyílt szavazással, egyszerű szót0bbséggel jóváhagyhat.
7. Az egyesület céljai és kÓzhasznú tevékenységének érdekében adománygyűjtést folytathat.

Az adományozás önkéntes. Az adománygyűjtés nem járhat mások zavarásóval.
Zavarásnak minősül ktilönösen az adományozásra való felhívóssal megkeresett személy
kifejezett elutasítása ellenére tÓrténő ismételt megkeresése. Az eglesület koteles
tájékoztatni az adományozót az adománygyűjtés céljáról és az ismert adományozót az
adomány felhas znál ás át il l ető e n.

Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra a 2011. évi CLXXV. .

Törvény rendelkezé sei az irányadók.

Ix. Az Egyesület megszűnése

Az Eg,,e sül et me gszűné s e

1. Az eg,,esület a Ptk. 3"48S; 3:83-81.s bekezdéseiben felsorolt esetekben és módon szíínik
meg.

2. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők koveteléseinek kieglenlítése
utánfennmaradt vagyonánakfelhasználásóról akozgyulés dönt. A közgyűlés nem dÖnthet az
egyesület feloszlósáról, ha az eg,lesüIettel szemben Iefolytatott végrehajtíts eredményÍelen volt
vagy aZ egyesület fizetésképtelenségét a bírósóg mególlapította.

3. Az egyesület a közhasznú jogállásónak megszűnésekor kateles esedékes köztartozásait
rendezni, illetőleg kozszolgáltatás ellijtására irdnyuló szerződéséből eredő kötelezettségeit
idő arányos an teIj e síteni.
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X. Zárő rendelkezések

Az EgyesüIet a Zala Megyei Bíróság általi nyilvántartásba vételével jön létre. A jelen
okiratban nem szabályozott kérdésekre a közhasznú jogóllásról, valamint a civil szervezetek
mííkadéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXW. törvény. rendelkezései az irányadók.

Az Egyesület alapszabályát a változósokkal eg,,séges szerkezetben a 2014. április 4. napjón
t ar t o t t k0 z g,l űl é s h a t ár o z at áv al j óv á h a gy t a.

Igazolom, hog,, a tétesítő okirat eg,,séges szerkezetbe foglalt szövege megfelet a létesítő okirat
mó do s ítós ok al apj án hatály o s t artalmának.

Zalaegerszeg, 20 | 4. április 4.
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