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A Z AKTÍ' I 
fl^T.i:Bxl"1"YE 

S ÜLE T

Elbatározva az Aktiv Ifjúságért Egyesütet létrehozását' a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk') és az egyesülési jogrÓl, a közltasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról sző|ő 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a
tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet a|apszabáIyéÍ':

I.
Az egyesület adatai

1' Az egyesület neve: Aktív Ifiúságért Egyesület

2' Az egyesület rövidített elnevezése: -

3" Az egyesület idegen nyelvií elnevezése: -

4. Az egyesület székhelye: 6720 Szeged, Dózsa utcaZ.

5. Az egyesület alapítÓ tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmaző tagnévsor azalapszabály I. számű
mellékletét képezi.

6. Az.egyesület honlapjának címe: 1rttps ://sites. goo_gle.conr/viewayacgyeslet/

7 . Az egyesiilet e-mail címe: ayaeg)iesulet@gmail.corn



il.
Az egyesület célja, tevékenysége

1. Az egyesület célja:

Az Aktív Ifiúságért Egyesület több célból jött létre:

a fiataloknak szolgá|tat iskolán kívüli hasznos fejlesztő tevékenységet klubok, i!úsági
projektek, rendhagyó iskolai órák és rendezvények szervezése, valamint közösségi terek és

online fetületek működtetése által
civil szervezeteket segít páIyázati, ifiúságszakmai, szervezetfejlesztési információ
szolgáltatásával, tanácsadással, valamint projektjeik professzionális videó- és képi
dokumentálásával
tanárokat, intézményeket lát el információval ifiúsággal kapcsolatos kérdésekben
i{úságszakmai érdekképviseletet és az ifiúsági szakma fejlesztését is célul llzte ki ifiúsági
képzések kialakításával, fejlesztésével, gyakorlati oktatási helyek üzemeltetésével

2" Az egyesület tevékenysége:

Céljai elérése érdekében a következő tevékenységeket végzi az i{úság bevonásával és aktív
közreműködéséve1:

Fiatalokat és tanárokat célzó tevékenységek:

Iskolán kívüli, nem-formális képzések szetvezése, lebonyolítása
Tevékenységközpontu és szakmai közösségek szervezése és fej lesztése
Közösségsz erv ezés, közösségi terek létreh ozása, üzemeltetése
Bűnmegelőzési tevékenység (drogprevenció, szemléletformálás, toleranciára nevelés,
közlekedésbiztonsági foglalkozások)
Ifiúsági projektek megvalósítása (fejlesztő, tevékenységközpontu ifiúsági cserekapcsolatok
szervezése, önkéntesség, iskolai közösségi szolgálat,programszertezés, táborok szervezése)'
Hagyományok ápolása (ismeretterjesztés, kézműves foglalkozások szervezése)
Pályaorientációs tevékenység
Közművelődési tevékenység
Környezetvédelem (fenntartható fejlődés elősegítése' környezetvédelmi projektek szewezése,
egészsé ges és környezettudatos életmódra nevelés, egészségme gőrzés)
Nemzetköziség (interkulrurális projektek szervezése, onkéntesség)
Ifiúság érdekekképviselete a médiát érinto ügyekben, mint szakmaj szervezet
Kompetencia-fejlesztés (ktilönös tekintettel a kommunikációs és szociális kompetenciákra)

A fiatalok által előállított médiatermékek működő médiumokban valÓ megjelentetésének
elősegítése
Honlapok, blogok készítése, online szerkesztőséglétrehozása, üzemeltetése
online közösségek szervezése

Iüúságszakma fejlesztését célzó tevékenységek:

Ifi úságszakmai érdekképviselet
ifiúságszakmai képzések szervezése (ifiúsági szakma fejlesztése' ifiúsági szakemberek
továbbképzése)
ifi úságszakmai tanácsadás



szakmai és sajtó kiadványok szerkesztése, kiadása

_ tanácsadás média- és ifiúságszakmai kérdésekben
már működő ifiúsági médiacsoportok, kezdeményezések felkarolása

- közösségi, európai értékek közvetítése és terjesztése
- szakmaimentoftevékenységfolytatása
- Már \étező közösségi terek felkarolása, segítése ifiúságszakmai kérdésekben

Az ogyesület céljának megfeleltlen az aIábbi (konkrét) közhasznú tevékenységet fejti ki: fEctv. 34' $
(1) bekezdés a) pont]

Közhasznú tevékenység Közfeladat Jogszabályhely

I
Szabadidős és spoftprogramok
szervezese Sport és ifiúságügyek 20II. évi CLXXXIX.Iv

13.$ (1) bek. 7.pont

2. Kulturális programok szervezése Kulturális szolgáltatás 20ll. évi CLXXXIX.tv
13.$ (1) bek. 15.pont

-)-
Gyermek és ifiúsági érdekképviselet
ellátása

GyermekjÓléti
szolgáltatások ellátások

20IL évi CLXXXIX'tv
13.$ (1) bek. 8.pont



nI.
Az egyesület működésére vonatkoző á|ta|ános szabályok

7. Az egyesület tem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljőn az egyesület közhasznú
szolgáltatásaibÓl" [Ectv" 34. $ (l) bekezdés a.) pont]

2. Az egyesület közvetlen politikai tevókenységet nem folytat, szewezete pártoktól fliggetlen és

azoknak anyagi támogatást nem nflrjt. [Ectv. 34. $ (1) bekezdés d') pont]

3. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy ajelen alapszabályban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszéLyeztetve végez. fEctv. 3a. $ (1)

bekezdés b.) pont]

4' Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszt1a fe|, azt a jelen alapszabályban

meghatározott közhasznú tevékenységére Íbrdítja. [Ectv. 34. $ (1) bekezdés c.) pont]

5" Az egyesület befektetési tevékenységet nem folytat'

6. Az egyesület a műkodésének, szolgáltatásainak, azokigénybevételi módjának nyilvánosságát a

https://sites.google.com/view/ayaegyeslet/ internetes honlapján, az egyesület székhelyén elhelyezett

hirdetőtáblán és az Aktív Ifiúságéft Egyesület Facebook oldalán valő közzététel útján biztositja. Az
éves beszámolót és a kozhasznúsági mellékletet minden év május 31. napjáig a

https:i/sites.gclclgl.e.com/viewiayaegyeslet/ .hu internetes honlapján és az egyesület székhelyén

kihe\ezett hirdetőtáblán kőzzéteszi' [Ectv. 37" $ (3) bekezdés d') pontja]

7. Az egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok '- a törvény alapján nem
nyilvános adatok kivételével _ nyilvánosak, azokbabárki betekinthet, és a saját költségére másolatot
készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, az egyesiilet elnökségéhez
cimzetten kell elotedeszteni. Az elnökség az katbetekintést és az iratmásolat kiadását az egyesület
székhelyén' az igérry bejelentésétol számított 8 napon belül köteles biztosítani a kérelmező számáta.

[Ectv. 37. $ (3) bekezdés c.) pont]

8. Az egyesület vagyoni és pénzügyi forrásait

tagdíjak
páfioló tagok által rendelkezésre bocsátott anyagi eszközök
e gyéb vagyoni hozzáj árulások
költségvetési támogatások
pályázati források
a közhasznú tevékenysóg folytatásábőI származő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek
egyéb, cél szerinti tevékenység folytatásából származő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevéte1ek
az Egyesület eszközeinek befektetóséből származó bevételek
vállalkozási tevékenységbő1 bevételek

alkodák.

9. A tisztségviselők á|tal végzett tevékenys égért a ktizgyúlés számukra tiszteletdíjat állapíthat meg, és

a munkájuk közben felmerült, indokolt költségüket felszámolhatják. Az egyesület elnöke

amennyiben a kozgyú|és írgy dont - munkáját megbizási jogviszonyban vagy munkaviszonyban is

e11áthatja'



10. Az Egyesrilet munkája során szakértőket fogadhat, és azoknak tiszteletdíjatfizethet.

11. AzEgyesület vagyonával a pénzügyijogszabályok szerint éves költségvetés alapján gazdálkodik

12. Az Egyesület tafrozásaiért saját vagyonával felel . Az Egyesület tartozásaiért tagok saját
vagyonukkal nem felelnek.

l3. Az adományok lelhasználása kizárőlag az adományozó szándéka szerint történlret' Ilyen
nyilatkozat hiányában a vezet<íség határoz.

14. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.

15" Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem oszda fel, azt kizéró?ag a jelen
a|ap szab ályb an fo glalt c é 1 sz erinti tevékenys é gre fordítj a.

16. Az Egyesület a tevékenysége során keletkezett dokumentumokat, iktatókönyvben iktada, és
székhelyén, valamint telephelyein tárolja'



IV.
Tagdíj

1" Az egyesület tagjai vagyonihozzájtnllásként tagdijat fizetnek. A tagdíj éves összege 5000,- Ft,

amelyet 
*a 

megalakulaskor á nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8

nupo', belül, ezt követően legkésőbb minden év március 31. napjáig kell egy összegben, az egyesület

hÍnipénztÍtÍhavagy az egyesület bankszámlájáratörténő átutalás útján megfizetni.

A tagdíj a Tag kérésére két részletben is Íizethető.

Az egyesület megalaku1ását követően újonnan belépő tag atagsági jogviszonya keletkezésének évében a

tagdíj időarányosan számitott összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számitott 8 napon beliil, ezt

tovei<len legkésőbb minden év március 31' napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az

e gyesület bankszámláj ára történő átutaláS útj án telj esíteni.



v.
A tagság

L Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkez<j szetvezet, aki az egyesület célkitiízésével egyetért' továbbá az alapszabályban foglalt
rendelkezéseket elfogadj a'

2' Az egyesületnek rendes, pártoló és tisztségbeli tagjai vannak:

Rendes tag, aki elfogadja az egyesület alapszabéiyát, ezt irásban rögziti, és magára
vonatkozóan kötelezőnek ismeri el. Az alapszabályban tag kifejezés alatt rendes tagokat értjiik.

Pártoló tag: Az egyesület tevékenységét segítő, pártoló személy' szervezet. Pártoló tag lehet

az abijntetlen előélehí személy vagy szervezet aki vagy amely a szewezet tevékenységében
c s ak vagyon i hozzájítrulás s al kíván részt venni.

Tiszteletbeli tagz Az elnökség felkért személy aki elfogadja a jelölést. A közgyiilés
tiszteletbeli taggá vá|aszthatja azt a természetes személyt aki aZ egyesület céIjávaL
kapcsolatosan kifejtett tevékenységével szakmai tudásával' éIetltjával a tagság körében
elismerésre tett szert. A tagság a tiszteletbeli tag elfogadó nyi|atkozatával jön létte' Az
egyesület ülésein tanácskozási jog illeti meg, vezető tisztségviselőnek nem választhatő.



VI.
A tagsági jogviszony keletkezése

1. Az egyesületi tagság az alapitáskor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület
megalakulását követően a tagság a belépési nyi|atkozat elfogadásával keletkezik. A belépési
nyilatkozatot az elnökséghez kell benyűjtani, amely szetv akérelem beérkezésétől.számított 30 rÍapon
belül, egyszení szótöbbséggel' nyílt szavazással hatátoz a tagfelvételről' Határozatéú annak
meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazo|t módon kell megkiildeni a tagfelvételt
kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.



VII.
A tagsági jogviszony megszűnése

1. A tagsági jogviszony megszűnik:

a) A tag kilépésével.
b) A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
c) Atagkizátásával.

2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesiilet elnökségéhez cimzett írásbeli nyilatkozatával bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő
megérkezése napján szűnik meg.

3. Az elnökség nyilt szavazássa\, egyszení szótöbbséggelkizárhat1a az egyesület tagjai kóziI azt a
tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit va1y a közgyíilés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő
magatartást tanúsít.

Kizárható a tag akkor is, ha hat hónappal meghala dta az éves tagdíj megfizetésének határidejét' A
tagdíj megf,rzetésónek elmulasztása miatt a tag csak akkor zárhatő ki' ha a legalább hat hónapos
mulasztás elteltét követően az elnökség írásban _ póthatárido trízésével és a jogkövetkezményekre'
azaz akizárásra tQrténő figyelmeztetéssel * felszólította atagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás
a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A
kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azza| a figyelmeztetéssel, hogy a

szabályszerti meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és ahatározathozatalt nem
akadáIyozza' Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetős éget' Az ülésen a tag képviselovel
is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó hatátozatot írásba kell foglalni és indokolással kell
ellátni; az indokolásnak tartalmaznia keI| a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a
tagkizátási eljárás megindulásátől számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható
módon kőzli az érintett taggal.

A klzárt Íag a kizárást kimondó elscjfokú elnökségi határozatellen, a kézbesítéstől számított 15 napon
belül az egyesület közgyúléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az
elnokségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli
közgyúlést. A közgyilés nyílt szavazással' egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés batározatát
annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett
taggal.

10



VITI.
A tagok jogai

1. Az egyesület tagja jogosult:

a) az egyesület tevékenységében részt venni
b) az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
e) a kőzgyulésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően

felszólalni' kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni

d) az egyesi.ilet irataiba betekintetni
e) arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban

meghatározottkizárő ok nem á11 fenn.

A tag a közgyülés en a szayazati jogát meghatalmazott képviselője útján iS gyakorolhatja. A képviselő

részére adott megh atalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a

közgyűlés levezető elnökének a közgytílés kezdetén átadni.

A közgyűlésen valametnyi szavazásra jogosult tag egyen|ó szavazattal rendelkezik.

Pártoló tag jogosu lt: a kozgyulésen részt venni, azon tanácskozási jog illeti meg' Javaslatokat és

észrevételeket tehet.

Tiszteletbeli tag: Jogosult a közgyűlésen részt venni, hozzászőIni javaslatot tenni. Nem

veszél'yeztethett az egyesület tevékenységét' Az egyesület döntéshozó szervének ülésén, tanácskozási
jog illeti meg.

11



IX.
A tagok kötelezettségei

1. Az egyesület tagja:

a) Nem veszélyeztetheti azegyesület céljának megvalósításttt és az egyesület tevékenységét'

b) Köteles a tagdijat annak esedékesség éig megfizetn|
c) Köteles az egyesület alapszabáIyénak, a döntéshozó szewek határozataínak reá vonatkozó

előírásait, rendelkezéseit betartani.

d) Köteles a lakcímét annak megváItozétsát követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni'

, z.Pártoló tag kötelezettségei:

a) Köteles az alapszabály rávonatkozó részétbetartani.

b) Köteles továbbá azt egyesületnek erkölcsi, szakmai, lehetőségeihez mérten anyagi támogatást

nyrijtani.

3. Tiszteletbeli tag kötelezettségei:

a) Köteles az egyesüle t alapszabÍtlyát, és a közgyűlés rendelkezéseit betartani.

b) Köteles az egyesület tevékenységét lehet$ségeihez mérten támogatni'

I2



2.

3,

x.
Az egyesület szervei

1. Az egyesület szervet:

a) Közgyűlés
b)'Elnökség

A Közgyűlés

A közgyrílés az egyesület döntéshoző szewe.

A közgyiilés hatáskörébe tartozik:

a) az a|apszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) avezetótisztségviselő megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása' a tagdíj megállapítása;
e) az éves beszámoló - ezeÍI belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló

jelentésének _ elfogadása;
közhasznúsági melléklet elfogadása;
a vezetó tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az

egyesülettel munkaviszonyban á1l;

b) az olyan szeruődés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
ti sztsé gvi se l őj ével vagy ezek hozzátafto zój ával köt ;

i) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártéIítési igények
érvényesítéséről való döntés;

j) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

4. A kőzgyíÍlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A közgyíllés ülései nyilvánosak, amely
nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korláÍozható' fBctv. 37. $ (1) bekezdés]

5. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval,
elsődlegesen aZ egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazo\ható
módon történő kózbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a

tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesités visszaigazolásra
kerüljon (elektronikus tértivevény). |Ectv" 37. $ (2) a) pont]

Ha a kózgyűlést nem szabáLyszerlen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a
részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van' és egyhangúlag hozzájárul az ülés
meglartásálroz.

A közg1'tilési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a
javasolt napirendi pontokat' A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell
rögzíteni, hogy a szavazásrajogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartatmaznia
kell továbbá a kozgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgy'rilés helyszínét és

időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyrilés az ercdeti napirendi pontok
tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkiil határozatképes lesz, ha azt az ercdeti időpontot
legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

A közgyiilési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kellhozni.

f)

s)
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A közgyiilési nreghívó kézbesítésétől vagy közzététe|étől számított 3 napon belül a tagok és az
egyesület szetvei az elnökségtől a napirend kiegészítését kórlretik, a kiegészítés indokolásával. A
napirend kiegészítésének tárgyáb an az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend
kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a
kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon
belül igazolható módon köz|t a tagokkal.

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja úgy a
közgy'rilés a napirend elfogadásáról szóló hatátozat meghozatalát megeIőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában, azzaI, hogy a szabályszeruen nem közölt napirenden szereplő kérdésben
csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a
nap irenden nem szeÍep l o kérdés me gtár gy alásához egyhan gú l a g hozzáj árul.

6. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezl;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes atartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
e) az egyesiilet céljainak elérése veszélybe került'

Ezekben az esetekben az összehívott közgyiilésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni yagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

7. A közgyűlés határozatképes' ha azon a leadható szavazatok több mint felét képvise7ő szayazásra
jogosult részt vesz. Abatározatképességet minden batároiathozataLnáI vizsgálni kell"

8. A közgytilés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani ahatározatképességet, vagyis az
aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a
napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszeni szótöbbséggel, nyílt szayazással megválasztja a
levezető elnök személyét, továbbá a jegyzokönywezeto és két jegyzőkönyv hitelesítő szeméIyét,
valamint sztikség esetén a két fős szavazatszámláli bizottságot.

9. A közgyrílésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell ttintetní a tag,
valamint -ha az alapszabály a képviselő údán történő részvételt lehetővé teszi _képviselőjenevétés
lakÓhelyét vagy székhelyét' és - ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg _ a tagot megillető
szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönywezető aláírásával
hitelesíti

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tarta|mazza

a) az egyestilet nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés helyét és idejét;
c) a kozgyulés levezető elnökének, a jegyzőkonywezetőnek, a jegyzokönyv hitelesítőjének a

nevét;

d) a közgytilésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és e|lenszavazatok, valamjnt a szavazástőL

tartózkodók számát.

A jegyzokönyvnek tartaImaznia kell a döntésre jogosult szerv döntésének tartalmát, időpontját és
hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát' halehetséges személyét.fEctv.37. $ (3)
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a) pontl

A jegyzokönyvet a jegyzőkönyvvezető és a kózgyulés levezető elnöke irja
megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.

10' A tagok határozatukat a batátozatképesség megállapításánál figyelembe
többségével hozzák meg. A hatátozat meghozatalakor nem szavazhat az,

alá, és két erre

vett szavazatok

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfaj ta előnyben részesít;

b) akivel ahatározat szerint szerződéstkell kötni;
c) aki ellen ahatározat alapján pert kell indítani;
d) akinek o|yanhozzátartozőja érdekelt a döntésben , aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szetvezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban á11; vagy
0 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A közgyűlés határozathozatalában nem vehet tészt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátarnozőja
ahatározat alapján

a) kötelezettség Vagy felelcísség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezetcél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtort, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. fEctv. 38. $ (l) és (2)
bekezdés]

l l. A közgyLilés határoza tát _ azalapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában - egyszerú
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. [Ectv" 37. $ (2) a) pont] A közgyűlés az éves beszámoló
jóváhagyásáról az általános szabályok szerint dönt'[Ectv. 37. $ (2) d) pont] Az egyesület
alapszabáIyának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválá$ához a közgyúlés
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és
az egyesület megszűnésércíl szóló közgyűlési döntéshez a sz|avazati joggal rendelkező tagok
háromn egyedes szótöbb sé ggel hozott határozata szüksé ges.

I2. A közgytilési határozatokat a levezető elnök a közgyu|ésen szóban kihirdeti és az érintett
tag(okk)al a határozat rneghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatnak az egyesület honlapján torténő közzététe\ével egyidejűleg'[Ectv" 37' $ (3) b) pont]

Elnökség

13' Az elnökség az egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szewe, amely dönt mindazon
kérdésekben, arnelyet jogszabály vagy a|apszabály nem utal aközgyúlés kizárólagos hatáskörébe.

14. Az elnökség tagjait a kőzgyúlés választja 5 év határozott időtartamra.

Megszűnik a vezetö tisztségviselői megbízatás:

a) a megbizás időtartamának lejártával;
b) visszahívással;
c) lemondással;
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d) a yezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélkiili megszÍlnésével;
e) a vezeto tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége el\átásához szükséges körben

történő korlátozásával;
0 a vezető tisztségviselővel szemb eni kizfuő vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A vezeÍő tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethe z ^ cimzett, az egyesület másik vezető
tisztségvise|ójéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működ<iképessége
ezt megkívánja. a lemondás az űj vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával' ennek
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

15" Vezetrí tisztségviselő az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvoképességét a tevékenysége
ellátásához sziikséges körben nem korlátozták. Ha avezető tisztségviselő jogi személy' a jogi személy
köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki ayezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

A vezeto tisztségviselőkre vonatkoző szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető
tisztségviselő iigyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezetó tisztségviselő az,
akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amig a büntetett
e|óéIethez fuzadő hátrányos következrnények alól nem mentesült' Nem lehet vezető tisztségviselo aki
közügyektől eltiltó ítélet hatályaa\att á11 (Btk.61.s (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő
uz, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel
eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezetó
tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kímondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtol.

A közhasznu szewezetmegsziinését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezetvezető
tisztségviseIője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselóje volt -
annak megszúnósét megelőző két évben legalább egy évig'

a) amely jogutód nélktil szűnt meg úgy, hogy az áIlami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó-
és vámtarto zását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az á|Iami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság úzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy

uzl etl ezár ást he lyettes í tő b írsá got szabott k i,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adőzás rendjéről szóló törvény szerint

felÍiiggesztette Vagy töröl te.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett kőzhaszn'(l
szervezetet előzetesen tájé|<oztatú arról, hogy ilyen tisztséget egyidejríleg más közhasznú szervezetnél
is betölt. fEctv. 39. $ (l) és (2) bekezdés]

l6. Az egyesület vezető tisztségviselői:

Az egyesület elnoke: Vörös Balázs. Zoltán (an: Nagy Mária; lakcím: 6723 Szeged, olajbányász tét I')
Az elnökség tagjai: Gárdonyi Dániel (Szeged, 6724 Csongrádi sgt' 78.) és Ábrahám Edit (6781
Domaszék, JÓkaiu' l4')

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános'
.A. képviseleti jog gyakorlásának módja: önál1ó'

I7. Az elnökség hatáskörébe tartozik:
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a) aZ egyesiilet napi tigyeinek vitele, a hatáskörébe lrlrtozo iigyekberi a döntések meghozatala;

b) a beszárnolók előkészítése és azoknak a közgyúlés elé terjesztése;

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyiilés elé terjesztése;

a1 u, egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasznéúására és befektetésére vonatkozó, a

kazgw|es hatáskörébe nem Ártoző döntések meghozatala és végrehajtása;

e) a közgyiílós összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

o az elnökség á|tal összehívott közgyíllés napirendi pontjainak meghatározása;

g) részvétel alözgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

h) a tagság nyilvántartása;
i) az egyesüle thatározatainak' szervezeti okiratainak és egyéb konyveinek vezetése;

j) az egyesület műkodésével kapcsolatos iratok megőrzése;

u1 u, egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgá|aÍa és annak

bekövetkezte esetén az e Íowényben előírt intézkedések megtétele; és

1) a tag felvételéről való döntés.

m) döntes mindazon kérdésben, amelyet jogszabáLy vagy alapszabá|y a hatáskörébe utal

18. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. Az elnökségi ülést az

elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kjküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület

székhelyéie hívja össze írásban, ígazo|hatő módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek

minősüi: pl. ajánlott vagy tértiv.ué.ry., ki'ildeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési

címére torjénokézbesítéá azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra keriiljön (elektronikLrs tértivevény).

Az e1nökségi Íilésre szóló meghívó tartalmazza azegyesület nevét, székhelyét; az elnökségi ülés helyét,

idejét és i ;arrasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan

rész1etezettséggel kell rögzíteni, hogy az etrnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

Az elnokségi ülésre szóló megh ivőt az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

Az elnokség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben

korlátozható. IEctv.37. $ (l) bekezdés]

19' Az elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel' nyílt szavazással hozza. Az elnökség

határozatképes, ha ülésén a szavaiatijogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen

van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárőlag egyhangúlag hozható határozat.

A határ ozatmeghozatalakor nem szav azltat az,

a) akit a hatérozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére

másfaj ta előnyben részesít;
b) akivel ahatirozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen ahatározat alapján pert kell indítani;

d') akinek olyan hozzátafiozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

.j aki a döniésben érdekelt rnás szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áLl vagy

0 aki egyébként személyesen érdekelt a dontésben'

Az elnoksé ghatározathozataLábannem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozoja

ahatározat alapján

a) kötelezettség Vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
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Nem mincísril előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötésnélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetv"e az egyesület által tagjának, ; ;;rá"jogviszony alapján nyújtott, lótesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. [Ectv. 38. $ (1), és (2)
bekezdés]

?0' ^:.elnökségi 
ülésrőljegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségi tagok írnak alá. Ajegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorsz ámát, a aontesenet tartalmát, id6;;il^ il;il;

illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát(ha lehetséges, személy ét;. 
_ 

'

Az elnöksé g határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk )al a határozat
meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli ahatározitoknak azegyesület
honlapjántörténőkózzétételévelegyidejűleg'|nctv.37.$(3)b)pont]

2l' AkozgyúIés és az elnökség határozatait az elnök köteles aHatározatok Könyvébe bevezetni a 9. és
a 20. pont szerinti adattartalommal. [Ecfv. 37. $ (3) a) pont]
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