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A Narycsaládosok Szentendrei Eryesülete
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Elfogadva az 1992. március 9-i alakuló ülés,

Módosítva az1997. januáE l7-i, a2004. januáÍ I7-i,a2004. április 3-i,20ll. februrír 18-i
2012. auguszhs2I-i, és 2016. januáfi29.-i és március 22.-íközgyűlés által.

l. Az

l.

Azegyesület

neve:

Az egyesület rövidített

Eryesület adatai:
Narycsaládosok Szentendrei Eryesülete

neve:

NszE

Székhelye:
Működési területe:
Az egyesület honlapjr{nak címe.

2000 Szentendre, Móricz Zsigmond u. 26.
Szentendre és vonzískörzete.
http://nsze2000.hu

Az eryesiiletet tagiainak nevét és lakóhelyét tafialmazÁ tagnévsor az alapszabály
képezi.

1.

szímúmellékletét

Az Eryesület (NSzE) jogi személy.
Az Eryesület (NSzE) felüryeletét

ll.

frz,

a Budapest

Környéki Törvényszék ryakoroda

Egyesület célia, tevékenysége:

1. t|z Egyesület célja:

_
_
_
_
-

szociális tevékenység, csaliídsegítés,
nevelés és oktatiís, képességfejlesztés,ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység'
ryermek- és ifiúságvédelem, gyermek- és ifúsági érdekképviselet,
emberi és állampolgrári jogok védelme'

a maryaroszáglnemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a hatiáron tuli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység,
hirdesse a üírsadalom szánátra az anyaság, a család és az élettisáelete!
mutassa fel a trársadalomnak anagrycsaládhoz ffiződő trársadalrni értékeket,
erősítse a jövő generríciókért érzett fele|ősséget
erősítse a tagok között és környezetiikben a trírsadalmi szolidaritríst,
képviselje a narycsaládosok eryéni és köztisségi érdekeit és az illetékes szerveknél jrárjon el
a neviikben,
szeÍye7;Zn az egyesület tagiaibót

alakuló önsegítő csoportok létrejöttét' tiímogassa a kölcsö-

nös egrmást segítő tevékenységüket.

2.

'

Áz egyesÍilet tevékenysége:

A célok megvalósíüása érdekében
az Egyesület tagiai és minden érdeklődö számára programokat szefitez,

segíti a részvevők elkötelezettségét és megerősítéséta narycsaládos életforma, mint értékmel_
lett,
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-3kiilső erkölcsi elismertetés biztosítrísa' gazdaságitrímogatrások megszervezÉse és elosztiísa'
a tagok körében jelentkező igények folyamatos firyelemmel kísérése,a konkrét segítség formájának felkutaüís4
eryüttrnűködik minden olyan üírsadalmi és állami szervezettel, intézrrrénnyel, amely egyetért
az NSzE célkitiízéseivel,
nemzetközi kapcsolatokat tart fenn.

ll|. Az E gyes ül et műkö

d é s é re

vo natko

ző áltAlán

o

s s zabályo k:

Az Egyesület munkája

során szem előtt tartja az alkotmrínyos rend védelmét,követelményeit és
igényli az állami,társadalmi és gazdasági szervezetek erkölcsi és anyagi támogaüísát.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folyta!

prártoktól fiiggetlen, azoknak anyagi tá-

mogatást nem nyúj! tőlük üímogaüíst nem fogad el.

lV. Varyoni hozzáiárulás:
Az egyesület tagiai vagyoni hoz"ájárulásként tagdíjat fizetnek.

Az újonnan belép<í tag atagsátgijogviszonya keletkezesének évében_ belépéssel egyidejűleg - teljes
évitagdíjatfizet.

éves tagdfi teljes összegét trírryévmiírcius 31.-ig ahánipénztÍnbL vag átutalással az eryesület
bankszámlá|ára kell me gfi zetni.

Az

V. A tagság:
Az egyesület tagia lehet az atermész.etes személy, aki az eryesület célkitűzéséveleryetért és a célok
megvalósítrísa érdekébentevékenységébenaktívan részt kívrínvenni, továbbá az alapszabályban foglalt rendelke zéseket elfogadj a.

Az Egyesület tagiai:

l. Rendes tag: Az Eryesület tagia lehet minden olyan Szentendrén és vonzáskörzetében lakó vagy
dolgozó személy, aki saját háztartisálüran legalább harom gyermeket nevel, vagy nevelt fel - aki azonosulva az Egyesület céljaival és feladataival - a leg|obb tud.ása szerint kész azok megvalósíüísában
rendszeresen és tevékenyenrésztvenni, valamint évente a közgyűlés általmegállapitotttagdiiat megfrzeti.
tagz Az Egyesiilet pártoló tagja lehet az atermész'etss, illetőleg jogi személy, aki munkájával' anyagi, szellemi jav aival azEryesület tevékenységéttrímogatja'

2.Páúolő

vI. A tagsági viszony keletkezése:
A tagsági viszony keletkezéséhez belépési kérelrnet kell kit<jlteni, amelyet az eryesület elnökéhez kell
eljuttatni. Az elnök előterjesztésere a tagfelvétehő| az elnökség 30 napon belül szotöbbséggel dönt
A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

Jogi személy prírtoló tag belépese esetén az elókészítéstaz elnök végzi, a szerzödés megkötése az e|nökség hatáskörébe tutozjk.
aKözgíllésnek címzett
Felvételi kénelem elutasíüása esetén -15 napon belül _ €J€iliisfelilbiz€f,ség
de az egresület elnökének benyújtott are# ínísbelifellebbezesnek van helye. e eHieyeffi
szavazassal, egyszerii
sfu:a fellebbezéstátgában a soron következő l(izgyiilés 1@nyílt
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a feHig1leffis{ít Közryűlés

módon is az elnök közli az érintett taggal.

határozatát 8 napon belül Ínósban, igazalhatő

vII. A tagsági viszony megszűnése
1)

A tagsági jogviszony megszűnik:
a. atagkilépésével;
b. a tagsági jogviszony egyesület általi felrnondásával;

c.

atagk'tzátásáxal1'

d. törléssel
e. a tagha|áiáyal
2)

A

vagy jogutód nélkiili megszűnésével.

tag tagságí jogviszonyát az e5lesület elnökségéhez lntezett Írásbeli nyilatkozattal bármikor,
A tagsági jogviszony a nyilatkozat megérkezésnapjrín szűnik

indokolrás nélkül megszüntetheti.
meg.
3) A tagsági jogviszony fe|rnonúása

Ha az alapszabály a tagságot feltételekhezköti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek', az
eryesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos haüíridővel ínásban felmondhatja.

A felmondásről az eryesület elnöksége dönt.
4)

Atagkizárása
Az elnökség nyilt szavazÁtssalo szótöbbséggel a tagok sorából kizárhatja azt atagot, aki az eryesület celkitrizéseivel ellentétes' vary azokat gáfiló magatartást tanúsí! vagy aki életmódja miatt a
tagságr a méltatlanná válik

A kizánáLsi
A kiánási

eljrírrást brírmely tagvagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le.
eljárásban atagot az elnökség ülésere meg kell hívni, a"za| a firyelmeztetéssel, hory a
szabályszerfi meghívása ellenére történő trívolmaradrísa az ülés megtartrísát és ahatfuozathozatalt
nem akadályozza. Az ülésen biáosítani kell szímfua a védekezesi lehetőséget. Az ülésen a tag
képviselővel is képviseltetheti magát. AtagkizÁrását kimondó hatÍrozatot írásba kell foglalni és
indokolrással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell akizÁtáts alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokaqtovábbá a jogorvoslati lehetöségröl való üájékoÍatrást. Az elnökség aktzárísról
szóló hatrározatot ata1JrjzÉnási eljrírás megindulásától számított 30 napon belül meghozzn és 8 napon belül igazolható módon közliazérintett taggal-

s) A tag törlése
Törléssel sziinik meg annak atzgnak atagsátg4 aki atfugévi tagdfiat az alapszabátlyban meghatÍrozolthatáridőig illetve az elnökség kétszeri írásbeli figyelmeztetésben meghaüározottpóthatáridőig nem fizeti meg. Atagdíjfiz.etésre halasáott haüíridöt nem kért illetve, nem kapott' A tagot a
törlésről írásban értesítenikell.

A tagsági viszony megszűnésével a befizetett tagdfi nem követelhető vissza.
Jogi személy pártoló tag tagsági viszonya megszíínikaz Egyesülettelhatánozatt időre kötött szerződés időtartamrínak leteltével, illetőleg a hatfuozatlan időre kötött szprződés megszűnése (felmondás) esetén is.

Felrnondásával,kizánással és törléssel megszÍintetetttagságiviszon5rt kimondó elsőfokú elnökségi
hatÍtrozat elleno a kézbesítéstőlszímított 15 napon belül az erintett ta1 u eryesület f€'ü6.e'ő+|
ze#ségÉhez a Közg5rűléséhez címzett, de az elnöknek benyújtott fellebbezessel élhet. A f€lii_
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sre+ő#ég+fellebbezés

A tags.ígi viszonyok megszÍinéséről, az Elnökség

a soron következő

Közgyűlést tájékozlat1a.

VIil. A tagok iogai

-

Az egyestilet

a.
b.

.

c.
d.
e.

f.

B.

h.

rendes tagia jogosult:

az egyesület tevékenységébenrésá venni

Az eryesület tagiait eryenlő jogok illetik meg és eryenlö kötelezettségek terheli\ kivéve, ha
azalapszabáiyktilönleges

jogállásútagsrágothatánozmeg.

A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. Atagtagsági jogait akkor ryakorolhatja kép_
viselőn keresztlil, ha azt az a|apszabály lehetővé teszi. A tagsági jogok forgalomképtelenek és
nem örökölhetők.
az egyesület szolgáltatrísait igénybe venni
a közgyűlésen részt venni, szavazati jogiít ryakorolni, aközgyűtlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseketfeltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni

azegyesület tata1babetekintetni
arr4 hory az egyesület tisztségviselőjévéválassák' amennyiben vele szemben jogszabályban
meghatátozottk'tzÍtrő ok nem áll fenn.
Atagszavazati jogát csak személyesen ryakorolhatja.

A Közgyulésen valamennyiszavazÍsrajogosult tagegy szavazattalrendelkezik.
Az egyesiilet

a.

prártoló tagia jogosult:

b.

az egyesület tevékenységébenres#rrenni csak vagyonihozzá$árulásával
fizetesre és egyéb tevékenységre nem kötelezhető.
az egyesület szolgáltatrísait igénybe venni

d.

Snvazati

e

az eryesület szenreinek ülésénközsfiités€{l

vesz Észt, tagdíj-

tanácskoási joggal részt venni. Fki'zsfútes

jo,ggal nem rendelkezik, egyesületi velntő tisztségviselővé nem váiaszthatő

Ix' A tagok kötelezettségei

l.

Az egyesület tagia:

a. nem veszelyeztetheti az eryesület céljának megvalósítását és az eryesület tevékenységét.
b. a közgyűlés munkájríban) az egyesületi célok és feladatok megvalósÍtrásában részt venni
c. az évenkéntés családonként megállapított tagdíjat minden év mrírcius 3l-ig befrzefori
d. A tagok - atagdíj megfizetéséntűl _ az eryesület tartozÁsaiért saját varyonukkal nem felelnek.

Indokolt esetben kérhet ag-díj&fizntési halasztás! melynek hatrírideje a mindenkori tagdijbefizetési hatráridő. A halasztrís hatríridejénekmegállapítása az elnökség feladata. Indokolt
esetben az Elnökség méltrínyosságból a tagdfi ftzptBst elengedheti

e. köteles

f.
g.

az egyesület a|apszabályiínak, a döntéshozó szervek határozatatnakreá vonatkoző

irásait, rendelkezé seit betartani.

elil

az Eryesületben programok, rendezvények előkészítésében,lebonyolítrísában évente legalább
két alkalommal részt venni
köteles a lakcímét, elekhonikus elérhetőségé|annak megváútozÁsát követő 8 napon belül az
elnökséghez bejelenteni

-6köteles gfefmel<efuek család létsámában beílltváútozálst (születés, halái) az eryesület elnökségének bejelenteni.

X. Az Egyesület

szeryei

a) közg5úlés
b) elnökség
c) felüryelő bizottság

Közgyűlés:

1.

Az Eryesület döntéshozó szerve

a

közgyíilés'

A közgyiilés nem nyilvános; azonL tagokon

és az ü5rvezetésen kívül a köz5nilés összehívásrárajogo-

sult által meghívottak és az alapszabíly vag a közg1nÍlés hatánozata alapján tanácskozísí joggal rendelkező szemé$ek veheürek részt.

2.

Aktizgyűléshatrískörébetartozik:
a) az Alapsz'abály módosítrísa;
b) az eryesület megszűnésének, egyesiilésének és szétváiásánakelhatározása;
c) avez.ető tisztségviselő megválasztás4visszahívása és dijazásfuakmegállapítrása;
d) az Egyesület éves költségvetés és tagdii megállapíüísa;
e) azéves besámoló - ezen belül az ü5rvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzeterőlsző-

f)
g)
h)

i)
j)

k)

3.
4.

ló jelentésének - elfogadrása;

a vezBtő tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása" ha a vezető tisztségviselő az
eryesülettel munkaviszonyban ríll;
az o|yan szrrzt5dés megkötésének jóváhagyrís4 amelyet az egyesület saját tagsánal, vezntó
tisÍségviselőjével vagt eznk hozzátartozőjával kiit;
a jelenlegi és korábbi eryesületi tagok és a vezető tisáségviselők elleni kártérítésiigények
érvényesítésérőlvaló döntés;
a felügyelőbizottság tagiainak megválasztátsa" visszahívrásuk és díjazásuk megállapítrás4
avégelszátmoló kijelölése.
döntés azon kérdésekben, amelyeket a jogszabáúy, vagy alapszabály a hataskörébe utal.

Aközgyűlést évente legalább ery alkalommal ülésezik.

A közgyulést

az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval' elsődlegesen az eryesiilet szekhelyére hÍvja össze - indokolt esetben az eryesület székhelyénkívüli
helyszínre is ósszehívható _ ínísban, igazolhatő módon. Írásbeti igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajrínlott tertivevényes kiildeményként továbbá atagnak az elektronikus levelezési cÍmére történő kézbesítésazal,hogta kézbesítésvisszaigazolásra kerüljtin.

A közgyulési meghívó tartalmazza az eryesület nevét, szekhelyét, a közg5úlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggelkell
rőgziteni, hory a szavazÁsra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia
kell továbbá a kiiz5nilés hatátrozatképtelensége esetére a megismétolt közg5ríilés helyszínétés időpont-

ját' és az arratörténő felhívrísthory a megismételt köz5riÍlés az eredeti napirendi pontok tekintetében
a megi elentek szÉmátra tekintet nélkiil hatfuozatképes lesz.
Akőzgytilési meghívót az egyesület szekhelyén és honlapjrín nyilvr{nosságra kell hozni.

Aközgyűlési meghívó kézbesítésétőlvagyköuétételétől szímított3 napon belül a tagok és az ewesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítésetkérhetilq aktegészités indokolrásával. A napirend
kiegészítésénektrírryában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítésételutasíthatja vagy a kérelemnek hely adhat. Döntését továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi
Narycsaládosok Szentendrei Egyesülete
Alapszabály

pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon

közli a tagokkal.
Ha az elnökség a napirend kiegészítéseirránti kérelemről nem dön! vw a kiegészítettnapirendi pontok szabályszerü kézbesítésenem állapithato meg, úgy a közg;rűlés a napirend elfogadrásríról szóló
hatfuozat meghozatalát megelőzően kÍilön dönt a napirend kiegészítésénektárgyáblÍ|, azzal, hory a
szabálysz.erűten nem közölt napirenden szereplő kérdésbencsak akkor hozható hatánozat" ha valamenynyi részvételrejogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdésmeglángyalásához eryhangúlag
hozzájfualnak.

5.

Az elnök köteles a közgyiílést haladéktalanul összehívni a sziikséges intezkedések megtétele céljából' ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartoásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes atrtozásoh'at esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céJ$ainak eléréseveszelybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közg;riílésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó köriilmény megszüntetése érdekébenintézkedést tenni vagy az egyesület megsziintetéséről dönteni.

6.
7.

8.

A közg;nilés hatrírozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra
jogosult részt vesz. AhatÍrozatképességetminden határozathozatalnái vizsgálni kell.
elsődlegesen meg kell állapítani thatározatképességet vagyis
az aktuális taglétszáÍnhoz képest a megjelent és szavazásrajogosult tagok sámát. A közgyűlés a
napirendi pontok tÍrgyalásátt megelőzően eryszerű szótöbbséggel, nyílt szavaz'ással megválasztja
a levezető elnök személyé7 továbbá a jeg1rzőkönywezető és két jeryzőkönyv hitelesítő személyé! valamint szükség esetén a két fós szavazatszÁmláló bizottságot.

A közgyűlés megnyitrisát követöen

A közgrűlésről jegyzökönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönywezető és akét jegmkönyv
hitelesítő lr alá. A jegzőkönyv taÍtalÍÍaznahatározatok sorsámát a döntésének tartalÍnát' idő-

pontját és hatéiyát" illetve a döntést üámogatók és ellenzők számarányáÉ (ha lehetséges, személveO.

9.

A

tagok hatánozatllkat ahatározatképesség megállapíüfuínál figyelembe vett szavazatok többségével hozzrík meg. A határozzt meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozzt kötelezettseg vagy felelősség alól mentesit vagy a jogi szemé|y terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel ahatÁrozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen ahatározat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyanhozzáúzrtozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntesben érdekelt más szervezettel többsegi befolyáson alapuló kapcsolatban á1l;

D

vagy
aki eryébkéntszemélyesen érdekelt a döntésben.

10. A közg5riilés hatfuozatát _ az alapszabőly vag7r törvény eltérő rendelkezese hirányában _ egysznrit
szótöbbséggel, nyílt szavazássalhozza. Az eryesiilet alapszabályának módosítrásához a jelen lévő
tagok hráromnegyedes szótöbbséggel hozott hatánozata szükséges. Az egyesület céljrának módosi
tásáútoz és az eryesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazatijoggal rendelkezö
tagok hráromnegyedes szótöbbséggel hozott hatfuozata szükséges.

1l. A köz5úlési

hatÍtrozatokat a levezető elnök a közg5úlésen szoban kihirdeti és az érintett
tag(okk)al ahatÍtrozat meghozatalát követő 8 napon belül ínísban,igazolhato módon is ktizli a ha_

ténozatlakazegyesülethonlapjántörténőközzetételéveleryidejűleg.

Nagycsaládosok Szentendrei Eryesülete
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Elnökség
12. Az elnökség az egyesület 3 elnökségi tagból álló ü5rvezetö szerve. Az elnökség az elnökét maga
váiasztjatagjai köziil. Amennyiben az elnökségaz elnökÓt 8 napon belül nem vőúaszt1a meg üryvezetőként az elnöki feladatokat a legtöbb szavazatott kapott elnökségi tag látja el. Az elnökség
elnöke egyben az eryesület elnöke.

13. Az elnökség dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vary alapszabály nem utal a közgyulés kizírólagos hatásköÉbe.
14. Az elnökség munkarerrdjét feladatok elosztrását sz.ervezeti és működési szabályz.atábanhatározza
meg.

15. Az elnökség tafiait közg5nÍlés váiasztja 5 év haüírozott időtartanra. Megbízatésuklejrárta utrín
újra válasÍhatók.

16. Megszünik

a)
b)

c)

d)

e)

0

a vezető

tisáségviselői megbízatrís:

a megbizás időtartamán ak lejfutával;

visszahíviíssal;
lemondiíssal;

avezptő tisztségviseló halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
avezető tisztségviselő cselekvőképességének atevékenysége elláüásához szükséges körben
történö korlátozísával;

avezető tisztségviselővel szembeni kizíró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A

vez,ető tisztségviselő megbízatásáről az eryesülethez címzett, az eryesület másik vezptő tisúségviselőjéhez intérptt nyilatkozattal brírmikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége
eá megkívrínja, a lemondás azt$ vezető tisáségviselő kijelölésevel vary megválasztásával, ennek

hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik haüályossá.

17. Yezető tisztségviselő az a narykoru személy lehet akinek cselekvőképességéta tevékenysége
ellátrásához sziikséges kö'rben nem korlátoztÍk. Ha a vezetí5 tisztségviselő jogi személy, a jogi
személy köteles kijelölni aá a természetes személyt, aki avezptő tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

vezető tisáségviselőkre vonatkozó szabáúyok'at a kijelölt személyre is alka|rnazni kell. A vezstő
tisztségviselő ü5rvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisásegviselő a4
akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, atnig a bíintetett
előéletheztrlződő hrítrányos következnények alól nern mentesült. Nem lehet vezptő tisztségviselő, aki
közüglektől eltiltó itélet hatá|ya alatt áll (Btk. 61.$ (2) bek' i) pont). Nem lehet vezntő tisÍségviselő
a4 akltt e foglalkozístól jogerősen eltiltottak' Akit valamely foglalkoástól jogerős bÍroi ítelettel eltiltottalq az eltiltás hatá|ya a|att az ítéletben megielölt tevékenységet folytató jogi személy vezetö tisztsegviselője nem lehet. Az eltiltrást kimondó haüározatban megszabott idötartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak avezető tisztségviselői tevékenységtől.

A

I8.

Azegyesület vezptő tisztsegviselői:
a) Azegyesület elnöke: Osoha Lászlő Gyula' anyja: IJazai Krisztina' lakóhelye: Szentendre
Móricz Zsigmond u. 26'
b) Az elnökség tagia: Csizrrradia Zn\táffi{ anyja: Varga llona' lakóhelye: Szentendre
Gyöngyvinág u.43/2
c) Azelnökség tagia: Csenki Tamás Péterné,anyja: Baranyai Erzsébet' lakóhelye: Szentendre Zenta u. 8.

Az egyesület törvényes képviseletétaz elnök önállóan látja el. Az elnök tartós akadályoztatÁsa

esetén,

az egyesület képviseletet az elnökség két tagia eryütteserr látja el.

NagycsaládosokSzentendrei??gtfi;
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-9A képviseleti jog ryakorlásának terjedelme: általrínos.
A képviseleti jog gyakorlásrának módja: önálló.
Banki rendelkezést az elnök önállóan tehet. Az elnöh tartós akadályoztatása esetén banki rendelkezést
az e|ntikség további két tagia eryütetesen tehet.

19. Azelnökség

a)
b)

c)

d)

e)

0

g)
h)

D
j)

k)

D
m)

n)

hatrískörébe tartozik:
az egyesület napi üryeinek vitele, a hatráskörébetrtozó üryekben a döntések megltozatala;
a beszímolók előkészítése és azoknak a közg5úlés elé terjesáése;
az éves költségvetés elkészítéseés annak a közgyűlés elé terjesáése;
az eryesületi vagyon kezelése, a varyon felhasználásríra és befektetésére vonatkozó, a
köz5riílés haüáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtrása;
a közg5nílés összehívása' atagsígésaz egyesület szerveinek értesítése;
az olnökség által összehívott köz5úlés napirendi pontjainak meghatátrozÁsa;
réswételaközgyűlésen és válaszadás az eryesülettel kapcsolatos kérdéselae;
a tzgságnyilvríntartása;

az egyesiilet hatánozztainak, szervezeti okiratainak és eryéb könyveinek vezetése;
az e5resület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
az elnökség ínísbanbármely tagnak határozat" vary hatiározatlan idejű megbízÍÉtadbat az
egyesíilet működésevel összefiiggő feladatok ellátrísrára. (pl. adminisztrárciős feladatok
nyilvrántarüísot pénztrírköryru stb. vezetése,rendewényekszervezése, lebonyolítása stb.)
az egyesületot érintő megsziinési ok fennállásrínak mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e ttirvényben előírt intézkedések megtétele; és
a tag felvételéről való döntés.
döntés mindazon kérdésben,amelyet jogszabály vagr alapszabály a hatráskörébe utal

-

de évente legalább ery alkalomma|wtja. Az elnökségi ülést
az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kikiildött meghívóval, elsődlegesen az eryesület székhelyére hÍvja össze ínásban, igazolható módon. kásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényeskiildeményként, továbbá a tagnak az elektronikus
levelezési címéretörténő kézbesítésazzal,hogta kézbesítésvisszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

20. Az elnökség üléseit sziikség szerint,

Az elnökségi ülésre szoló meghívő txtalmazza az egyesület nevét szekhelyét, az elnökségi ülés helyé! idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részle_
tezettséggel kell rög2íteni, hory az elnökségi tagok állríspontjukat kialakíthassrík.

21. Az elnökség

_

egyszerti
szotöbbséggel, nyílt szavaziíssal hozzz. Az elnökség hatÁrozatképes, ha üléséna szavazati jogár
ban nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén
klzánőlag eryhangúlag hoáató hatánozat.

A

hatátroz'atát_ azalapszabáiy vagy törvény eltérő rendelkezese hiányában

hatfu ozzt meghozatalako r nem szav azhat az

akit a hatÍrozat kötelezettseg vary felelősség alól mentesit vagy a jogr személy terhére

b.
c.
d.

f.

másfajta előnyben részesít;
akivel a határozat szerint szerződést kell köfuii;
aki ellen ahatÍrozat alapján pert kell indítaÍli;
akinek olyanhoz.záúartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban ríll;

vagy
aki eryébkéntszemélyesen érdekelt a döntésben

22. Az

elnökség hatirozatait az elnökségi tilésen szóban kihirdeti és az érintett tag(olr{c)al ahatározat
meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli ahatározatoknak az egye-

sülethonlapjrántörténökönétete|évele5lidejűleg.

-10Felüryelő bizotÚság:

3 tagból áll, elnökét és tagjait a közgyűlés 5 éwe váiasztja. A felüryelőbi_
jogviszony
az elfogadással jön létre. A tagok a közgrűles által brírmikor viszzottsági tagsági
szahívhatók és a megbiz.atásuk lejárta uüín újraválaszthatók'

A felüryelő bizottság

A felügyelőbizottság

tagtra az a narykon'i személy lehet, akinek cselelrvőképessegét a tevékenysége ellótrisához szükseges körben nem korlátoztátk Nem lehet a felüryelőbízottság tag_
ja, akivel szemben avezető tisztségviselőkre vonatkoző kizárő ok áll fenn, továbbá aki, vary
akinek a hozzátartozóia az egresÍilet vezető tisztségviselője.

A feliigyelőbizottsági tagság megszűnésére avezető tisztségviselői megbízaüf,s megszíinesére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, arzal, hory a felÍiryelőbizottságl tag lemondó nytlatkozatÁt u iogn szemé|y vezető tisztsegviselőjéhez intézi.
Az egyesillet felüryelő bizottságának tagiai:
a) Felüryelő Bizottsáry elnöke: Benzsai Réka anyja: Bálint Maríanna, lakik Szentendrrc
Kondor Béla u. 24.2ll5.
b) Felügyelő Bizottság tagia: Selmeczl Józsefné anyja: Deutsch lVlária, lakik Szentendre Muflon u.4.
c) Felügyelő Bizottság tagia: Tóth István anyja: lWíthéEzsébet, lakik Szentendre
Tómelléku.14.

27. A felüryelőbimttság tagiai a felüryelőbizottság munkájában személyesen kötelesek /eszt
vennÍ. A felüryelőblzottsőry tagiai az egresüIet ügrvezetésétől Íüggetlenelr' tevékenysegÍik
során nem utasíthatóak

28. A felüryelő bizotts

veibe és foataiba betek*rthet azeket Í-}egYksgálht6e. feladatta' hory az elntikseget az egresiilet
érdekeinek megóvrisa céljából ellenőrizze.

29. A felüryelőbimttság köteles a tagokvagr közgyÍilés elé kerülő előteriesztéseket megvizsgál_

ni,ésezekkelkapcsolatosállrispontjátaközryűlésénismertetni.@

30. A felüryelőbimtÚság az egyesÍilet iraÚaiba, sámviteli nyilvántartrísaiba' könyveibe betekint_
het, a vezető tisztsegviselőktől és az egyesület munkavállalóitól felvÍlágosítrístkérhet, az
egresület fizetesi számlájőú, pénzaáúát' értékpapír-és áruállományát' valamint szerződéseit
ósrc
megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja

ségessá

b,- vezető tis-tségyiselők felelóssé#t megiÍíllapíüótáry mefiilt fel,

31. A felüryelő

biz.ottsálgaz üg5rrendjét és a feladatok eloszÍísát maga állapítja meg.
zottság határozataÍt a jelenlévők szótöbbségéve| hou"a.

A felüryelőbi_
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-1132. A felüryelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasáásával vagy nem megfe
leló teljesítésévela jogl személynek okozott lcírokért a szerzódésszegéssel okozott kárért való felelősseg szabályai szerint felelnek a jog személlyel szemben.
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XI. Az

1.

Eryesiilet megszűnése:

Jogutódlássaltörténőmegszűnés

Eryesület más jogi személlyé nem alakulhat át csak eryesülettel eryesülhet és csak eryesületekre
válhat szet. FeloszlásátaKözg5riÍlés kétharmados szóttibbséggel kimondja.

2.

Jogutód nélhili megszűnés

A jogi személy jogutód nélktili megszűnésének általános esetein tul az egyesület jogutód nélkül megszüni\ ha
a. az egyesileL'megvalósította céljáú. vagy az eryesület céljának megvalósítrísa lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b. az eryesÍilet tagiainak szÁma hat hónapon keresztÍil nem éri el atízfrt.

3.

Rendelkezés a fennmaradó vagyonról

Az eryesület jogutód nélkiili megszűnése

esetén a hitelezők követeléseinek kieryenlítése uüín fennmaradó vagyont azalapszabáVban megfratároz'ott" az eryesület céljával megegyező vagy hasonló cél
megvalósítrásríra léfiejött közhasarú szeryezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban
megltatározott szervezetnek juttatja a varyont ha az alapsz'abály nem tartalmaz rendelkezést a megsziinó eglesület varyonáről, vagtha az alapszabálÉan megielölt közlrasznú szewezpt a vagyont nem
fogadja el va5r aztnem szereáeti meg.

A

ferrnmaradó vagyon sorsáról a nyilvríntartó bíróság a törlést kimondó hatÍrozztában rendelkezilg a
vagyonátruhrázás teljesítéséresztikseg esetén ürygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési
jog u eryesület törlésével száll át az új jogosultra.

4.

A vezetö tisztségviselők felelőssége jogutód nélktili megszűnés esetén

Az eryesületjogutód nélkiili megszűnése uüín a vezető tisáségviselőkkel szemben e minőségiikben az
eryesületnek okozott krírok miatti krártérítésiigényt - a jogerős bírósági törléstől szímított ery éven
belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban rílló tag vagy az érvényesítheti,
akinek a részérea megsziinéskor fennmaradó eryesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna
varyon' át kellett vo|na adni.
Ha az eryesület jogutod nélkül megsziinilg a hitelezík kielégítetlen követelésiik erejéig kártérítési
igényt érvényesíthetnekaz egyesület vezetö tisztsegviselőivel szemben a szerződésen kíviil okozott
károkért való felelősség szabályai szering ha avezntő tisztsegviselő az eryesület fzetésképtelensegével fenyegetö helyzet beállta utián a hitelezői érdekeket nem vette firyelembe. Ez a rendelkezés végelszímolással történő megszíinésesetén nem alkalmazÁatő.
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Xll. Zárő rendelkezés ek
Az

alapszabrílyban nern szabályozott kérdésekben a 2013, évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv)
az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. tv rendelkezesi iná'nyadóak.
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