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1.2l

Az Egyesületjogállása:

Az Egyesület önkéntes,nyílt, demokratikus,önkormányzatl elven alapuló szervezet,anrely
rrrÍiködését
a Magyar Köztársaság Alkotmánya, aZ 1989' évi II' tv. az 1997'éviCLVI' tv.
valamint az EgyesületAlapszabályaalapján fejti ki. Az Egyesületjogi személy,közhaszrrÚr
társadalmi szeryezet-,
amely onálló költségvetéssel
rendelkezik.
Az Egyesület pártoktól fiiggetlen,politikai tevékenységet
nem folyat, ésa jövőben sem fbg
folytatni politikai szervezeteket.pártokatnem támogatéstőlük támogatástnem fogad el. Ezen
társadalmi szewezetországgyiilésiképviselőtnerrrállit, ésnem ajánl'

II.

AZ EGYEsÜrBr cÉuat ÉsTEvÉKENYSÉGE:

2.1./ AZ EGYEsÜrnr cÉuraI:
a.l

a cukorbeteggyermekeketnevelő családok és gorrdozásukatellátó egészségügili
szervezetösszefogása a gyerTnekekérdekében,
ezze| megkonnyítveaz életvitelüket,

b.l

speciálisképzésük
megszervezésével,
a sportolásilehetőségekbiztosításár,al,
diétásés
életmódi vezetéssel, valamint továbbtanu1ási és pályaválasztási tanácsadással
megkönrryíteni együttéléstiketa cukorbetegséggel'elősegítve a társadalmi
beiIleszkedésüket.

2.2.l

AZEGYESÜLET

a.l

speciális cukorbeteg képzés szakemberek
biztosításával
történőelősegítése,

TEVÉKENySÉGE:

és

szemlé|tető eszközcik

b./

Az egyesület célja a glermek-diabetologiai ellátás szereplői (orvosok,szakclolgozók,
diefurikusok.) és ellátottjai (szülök' nagy^szlilők,érinÍeÍÍ
diabeÍe'sze's
gilernlekek1
továbbképzésének
támogatdsa, elősegítése.Ennek ért]ekében
.folyamaÍos képzésének,
szakmai kon.ferencidk,laikus programok, téli sítóborok, nyari életmód ráborok'
edukációs napok, etlukációs hén,égék
szervezéselebonyolítasa,

c.l

külonös gorrdotfordíta cukorbetegdiétamegtanulására,nlegtanítasóra. és
l ehető ségei szerint m i nden e szkö zzel támogatja annak b eÍarthatr5
sá gá t,

d,l

a szervezésselelosegíti és támogatja a rendszeres és intenzív testmozgást,
sportolást,

e'l

megszervezia cukorbeteggyermekektéliésnyári táborozását

f.l

segítia rehabilitációtésbeilleszkedést
a társadalomba.

g'l

kapcsolattartás
ésegyüttműködésmindenSzervvel,amely elősegítiaz
célokmegvalósulását,

egyesületi

2.3./ AZEGYEsÜrEr KÖZHA1ZxÚszenvEZETKÉNTI MŰKooÉsp
a.l

az Egyestiletközhasznir szervezetként
nlűködik'

b.l

aZ
Egyesület
közhasznú
tevékenységként részben egészségmegőrző.
betegségmege|őző,gyógyítóésegészségügyirehabilitációs tevékenységét
részbenpedighátrányoshelyzetűcsoporttársadalmi esélyegyenlőségének
elősegítését
szolgá1ótevékenységet
végez,

c.l

az Egyesület vállalkozói tevékenységet
nenr folyat,

d.l

a közhasznú szolgáltatásokigénybevétele
ftiggetlena tagságiviszorry,tól. azokat bárki
más, aki a célokbanírtaknakmegfelel, igénybeveheti.

e.l

Közhasznú forum biztosítása a tevékenységi körét érintő kötelezettségek
nlegvitatására"aÍapasztalatokismertetésére.
Ennek érdekében
az Egyesület
a
gyermekkoricukorbetegség
kezeléseérdekében
nyilvános előadásokat. vitaüléseket,
kiá11ításokatrendez.közhasznú reklám és propagandatevékenységet
folytat.

Az Egyesület a közhasznú tevékenysége
során _ a fentiekbenrogzítettekkelösszhangban nem
zárjai, hanenr kifejezetten lehetővé teszi' hogy tagjain kívül más szenrélyek is
részesülhessenekellenszolgáltatás nyújtása nélkül aZ Egyestilet szo1gáltatásaibil.Az
Egyestileta gazdálkodásasorán elérterednrényét
nem oszda tbl' ésazt a je|enAlapszabályban
meghatározotttevékenységre
fordítja.Az Egyesület a működése során kifejtett közhasznú
szolgáltatásairóla rendszerestájékoztatást.szolgáltatásainakigénybevételi
rnódját a III.
fejezetbenmeghatározottmódon dokumentálja.

III.
a.l

AZ EGYEsÜrpr rnvÉxnNysÉcÉNnK
DoKUMnNrÁrÁse
aZ Egyesület tevékenységének
dokumentálására és teljeskörű áttekintésére
Nyilvántartó Könyveket vezet.
A nyilvántartó könyveket a Titkár vezeti.
A Nyilvántartó Könyvek naprakészen
tartalmazzákaz Egyesülettagjait.pártoló tagjait.
Íarta|mazzáktovábbá a kozgyűlési és vezetőségi gyűlések meghívóit. a napirend
megielölésemelletta nleghívottakkörérrekÍblsorolását,
a Közgyűlési ésa Vezetőségi
ülésről felvett jegyzőkönyveket. a hozott határozatokat.A sorszámoz'ottéshitelesített
Nyilvántartó Könyvek mellékletét
képezika dokumentumokeredetipéldányai.
A Közgytilésrol ésa Vezetőségiülésekrolkészültjegyzokönyveknek Í.arÍ.almaznia
kell
a döntésttámogatók ésellenzok számát, külön kérésre,
a ktilon vélerrrény't
előterjesztő
személynregnevezését,
ésellenvéleményének
szószerinti vagy szerkesztett1ényegét.
A Közgyűlési és Vezetőségi határozatok közlése a jelenlévőkkel szóban. a
távol|evokkel 5 munkanapon be|ü| írásban történik' Amennyiben a hat'ározat
harmadik személyjogait vagy kötelezettségeitérinti, - ha lakcíme, vagy eg1,.éb
elérhetősége
ismert,úgyminden esetbenírásban-, ha elérhetosége
nem ismert' úg}'a
PeÍz Aladár Megyei oktatókórház hirdetőtábláján, illetőleg a Diabetes
gyermekambu1anciahirdetőtáb1áján,valamint a CIVL TER újságban tor1énik'
Anrennyiben a haÍározatharnradik személyjogait vagy kötelezettségeitérinti,űgy az|'
minderresetben
írásbankell az érintettel
közölni. A közhasznú működésselösszeÍiiggő
szolgáltatásokigénybevételére
vonatkozó és az Egyesület működését alapvetően
érintohatározatokat
a helyi médiában( Kisalfold napilaphasábjain)közzé kell tenni.
Ennek nregfelelőenaz E'gyesületés Közgyűlésnek, illetve a vezetőségűléseinek
időpontját, és napirendi pontjait, a közlrasznú szolgáltatás igénybevételére
szólii
felhívást.a szolgáltatásravonatkozó egyébdöntést.tén1.t,
körülnlényt ésinforr'rrációt.
az évesbeszámoló fő adataitésminden egyébnyilvánosságrahozandó döntést,tény.
körülményt és információÍ. Petz Aladár Megyei oktatókórház
Diabetes
gyermekambulanciahirdetőtábláján t.eszikózzé.
Nyilvántartó Könyvek
betekinthet.

adataiba és az

ahhoz tarÍozo dokunrentumokba bárki

A betekintésa Titkár havonta tartandó fogadóóráin, részbenpedig a PeÍz Aladár
Megyei kőrház C épületében
működő Diabetes GyerrrrekAmbulancián - a rendelési
időben biztosított.A Diabetes Gyermekambulancián az Egyesület tevékenységét
dokumentáló dokumentáció másolatát kell elhelyezni, a Nyilvántartó Könyvek
vezetéseésaz eredetipéldányokmegőrzéseéskezelésea Titkár feladata.
javaslatok.észrevételek
Az Egyesülettevékenységi
körébe|'aÍl'ozo
kérelmek,
Egyesü|et
Elnökérrekés Titkárának személyesenés postai trton is eljuttathatók.Az Egyesület
levelezési címe: PeÍz Aladár Megyei Korház C. épület, Diabetes Gyermek
Ambulancia.Gvőr. 9024.Vasvári PáI űt.2-4.

IV.

AZ EGYESULET TAGSAGA:

4.I.l AZ EGYEsÜr,nr TAGJAI:
4 . | . | l A z E s v e s ü l e ttia s .
4.|.2l Párto-útag,
4.1.31 Tiszteletbelitas.

4.|.1l Az Egyesület nyílt, tagja lehet minden természetes
és jogi személy,illetőleg jogi
személyiségnélküli gazdaságitársaság,aki gyernrekkoricukorbetegségmegelőzésében.
már
meglévocukorbetegség
kezelésében,
szintentartásában
érdekelt,és támogatjaaz Egyesület
tevékenységét,,
az egyesületügyintézőésképviseletiszervévelegyüttműködik.aki elfogadja
az
EgyesületAlapszabályát,célkitűzéseit
ésfizeti a tagságidíjat,valanlint 16.
betöltött büntetlen magyar vagy küilföldi állampolgár. A tagság önkéntes. a tagok
életévét
egyenlők.A tagsági viszony a nyilvántartásbaVétellelkezdődik' Az veheto nyilvántartásba.
aki a felsorolt feltételeknekmegfelel,belépési
nyilatkozatottett,ésa tagdíjatbefizette'
jogi személy,és/vagy jogi személ.viség
4.1,2l Pártoló tagkéntfelvehető az atermészetes-.
nélktili gazdasági társaság aki belépésinyilatkozatáva| vállalja az Egyestilet közhasznú
célkitűzéseinekerkölcsi és anyagi támogatásáÍ.,
az Egyesület alapszabályát.magára nézve
kötelezőnek ismeri el. vállalja a pártoló tagsággaljáró kötelezettségeket.
A Pártoló tag javaslattételijoggal részt vehet az Egyesület rendes és/vagyrendkívüli
közgyűlésén.egyébrendezvényein.
jogi személy,és/vagy
4.I.3l Tiszteletbelitag lehetaz afeItételeknek
megfelelőtermészetes-,
jogi személyiségnélküli gazdasági társaság, aki hosszabb ideje kiemelkedő vagy jelentős
tevékenységet
fejet ki az Egyesület céljainakmegvalósításaérdekében,
és akit a Közgyűlés
határozatával annak nvilvánít.

4.2/

A TAGoK JOGAI És xÖrpLEZETTSÉcpI:

4'2.|l Az Egyesületi tagság, az Egyestiletitagok, és Pártoló tagok eseténnyilvántartásba
Vétellelkeletkezik.
Az Egyesületitagjogai:
.

látogathatjaaz e|Iátásraszoruló beteg gyermekévelegyütt az Egyestiletrendezvényeit.
igénybeveheti a gyermekésmaga részére
is a
szolgáltatásokat.
egyéb
lehetőségeket.részesülhetazEgyesületáltal nyújtottkedvezményekben,

-

résztvehetaz EgyesületKözgyűlésén.

-

a közgyűlésen szavazaÍijogavan éstisztségviselővé
választható,
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véleményt
nyilváníthat,javaslatottehetaz Egyesület szerveinekaz
Egyesületet
a Bíróságnál indítványozhaqaaz
Egyesület
érintőbármely kérdésben.
jogszabálybaütköző határozatánakmegváltoztatását,illetve
megsemmisítését,

Az Egyesü|etitag kötelezettségei:
aza|apszabályésaz Egyesület egyébszabáIyainakaz Egyesület vezeto
hat.ározaÍ'ainakbetartása
részvétel az Egyesület
teljesítéséhez,

munkájában, hozzájáru\ás az

szerveinek

Egyesület

céljainak

az Egyesületivagyonésaz Egyesületérdekeinek
megóvása,
a tagságidíjbefizetése
nevének, címének,a kapcsolattartásszempontjából lényegesegyéb
megváltoztatásánakbejelentése,

adatai

A pártoló tag jogai
javaslatokatésészrevételeket
tehetaz Egyesület működésével

kapcsolatban

elonybenrészesülhetaz Egyesület által nyújtottkedvezményekben
részt vehet a vezetőség által
tevékenységében

meghatározott feltételekke| az

Egyesület

A pártoló tag kötelessége:
az A|apszabá|y,az Egyesület Vezeteto szervei határozataínak
betat1ása,
az Egyesület célkitűzéseinek
erkölcsi ésanyagi támogatása
pártoló
a
tag
nevének, lakcímének (székhelyének), kapcsolattartás
szempontjábó l 1ényeges adataimegvá|tozásának bejel entése.
Tiszteletbelitag jogai:
é\veziaz Egyestiletitagotaz alapszab(tlyszerint megillető jogait,
az Egyesület rendezvényeittagdíjfizetésenélkül,adományokkaltámogathatja,

Tiszteletbelitag kötelezettségei:
tartozik az Egyesület fele vállalt kötelezettségeiteljesítésével.

4.3/

A tagságijogviszony megszűnése
egyesületitag éspárto|ó tag esetén:

A tagságijogviszonyrnegszűnik:
-

a tag haláláva|- a nyilvántartásbólvaló törléssel
- a nyilvántartásbólvaló törléssel.
a tag kilépésével,
ha huzanrosabbideig ( legalább l évig)az erretörténő írásbelifblszólítástkövető 30
napon belül sem tesz eleget tagdij-fizetési
kötelezettségének,
jogi személyiség
ha a jogi személyés/vagy
nélküli gazdaságitársaságjogutód né|kü|i
megszűnését
határozza el' vagY a bíróság fblszánrolásieljárás keretéberri
jogutód
nélkülimegszűnéséről
határorzott- a nyilvántarlásbó1
való törléssel.
a Íagkizárásával.

A Vezetőséga tagotcsak a tagdíjfizetési
kötelezettségfentírtakszerintimegszegése,
illetőleg
bizorryítottanjogellenes és/vagya|apszabáIy ellenes magatartás tanúsításaesetén hozha|
tagságijogviszonytkizárásjogcíméntörténő megszüntetésérol
haÍározat.ot.
4.4l

A tagságijogviszony megszűnése
tiszte|etbe|itag esetén:

A tagságijogviszonynregszűnik:
-

a tag halálával
ha a jogi személyés/vagyjogi személyiség
nélküli gazdaságitársaságjogutód nélküli
megszűnését
határozza el, vagy a bíróság felszárnolási eljárás keretébenijogutód
nélkülimegszúinéséről
határorZott- a nyilvántartásbólvaló törléssel,
ha a Vezetőséga tagtiszteletbeli
tagságijogviszonyátmegszűntneknyilvánída

A Vezetőséga tiszteletbelitag tagságijogviszonyánakmegszüntetését
csak akkor rendelheti
eIhatározatával"lra a tag neki felróható okból és bizorryítottan
jogellenes és/vagyAlapszabály
ellenes vagy aZ Egyesület érdekeitegyébként
sértő magatar.tás
tanúsít.
A Vezetőségkizárást elrendelo hatátozaÍaellen' annak kézhezvételétől
számított30 napon
beli'il a Közgyűléshez írásbarrbeterjesztett.de a Vezetőségcímérebenyújtandójogorvoslati
kérelemnek
van helve.
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V.

AZ EGYESÜLET

SZERVEZETI

5.|l

Az Egyesület szervei:

-

Kozgyűlés,
A Vezetőség(Elncikség)
Titkár
Felügyelő bizottság

RENDJE ÉS nnŰxooÉsE

5.1.IlAKözgyűlés
-

A Közgyűlés az Egyesület legfőbb SZerVe'amely a tagok összességéboláll' A
Közgyűlések nyilvánosak, ana az önkormányzat, továbbá más egészségügyi
és/vagya
gyógyulást más módon elosegítotevékenységet
folytatók meghívhatók

A közgyű|éskizárólagos jogköre:
- Az Alapszabályelfogadása,módosítása,kiegészítése;
- Az Egyesület elnökségénekés tisztségviselőinekmegválasztása,
felmentése.
visszahívása;
- Az Egyesület SzervezetiésMűködési Szabályzatánakmegállapítása;
- A költségvetéselfogadása;
- Az évesbeszámo1ó,valaminta közhasznúságijelentésmegvitatása. elfogadása
- A tagságiviszonnyal összefiiggő felülvizsgálati kére|mekelbírálása;
- Döntés az Egyesület más Szervezetteltörténő egyesüléséről',
úgyszinténaz
E pg,esül et fe l oszl atásáról.
. A Vezetőségévesbeszámolójának megvitatása,elfogadása

A Közgyűlést össze kell hívni:
-

-

A Közgyűlést szükségszerint de legalább éventeegy alkalommal kell
összehívni.
A Közgyűlésta Vezetőség a napirendközlésével-írásban,a Kozgyűléstmegelőzően
legalább15 nappalhívjaössze.
Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok |l3-ának a cél és ok megjelölésével
történő kívánságára,aYezetóséghaÍ.ározata
alapján , vagy ha a Felügyelő Bizottság
azt.ir ásban inditv ányozza.
a törvényességifelügyeletetellátó szerv kezdeményezésére

A Közgyűl éshatározatképessége,
ös szehívásaésműködése:
A Közgyűlés határozatképes,ha azon a tagok több mint fele jelen van. A Közgyűlésre a
tagokat az ülést mege\óző 15 nappal részükre megküldötÍ. - a Közgyűlés napirendjétis
tarta|mazo- meghívótkell küldeni. A Közgyűlések nyilvánosságátbiztosítandó,a lakosságot
a tagoknakszóló meghívótartalmáva|azonostartalmú- hirdetménnyelkell értesíteni.
Határozatképtelenség
miatt elhalasztottKözgyűlést legalább 8, legfeljebb l5 napon belül . az
eredeti napirendben felvett kérdésekmegtárgyalására össze kell hívni. A megismételt
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A meghívóbanerTea
Közgyű1ésa megielentekszámára való tekintettnélkülhatározatképes.
figyelmétfel kell hívni.
nreghívottak
mellett.
A Kozg,iilé'sta IlezetőségElnöke hívja össze a lakosság egyiclejűértesítése
-beleértve az éves
nyílt szavazással,egyszerűszótobbséggdrhozza
A Közgy'til éshatározatait
beszámoló ésközhasznúsági jelentéselfogadását is.
Titkos szavazás|'személyi kérdésekkelkapcsolatos döntések esetén,illetoleg
kell elrendelni'
irrdítványára
(l/3) írásbanbenyújtott
tagokegyharmadának

a jelenlévő

eseténa Közgyűlés elnökérrekszavazatadönt'
SzavazaÍegyenloség
kérdésekés
A közgyűlés a meghívó szerint napirendretűzott kérdéseken kívül egyéb
jelenlél'ő
tagok
jauaslaiók csak akfor tárgyalhatók' ha azok tárgyalását a közgyiiléserr
egyhangúanme gszavazzák.
Minosített,a jelenlévők legalább kétharmadosszavazaIiarányaszükséges:
-

azEgyesületAlapszabályánakelfogadásáhozilletvemódosításához"
Felügyelo Bizottság tagjainak megválasztásához.
Vezetoség és a
a
visszahívásához,
töfténo
az Egyesület feloszlatásának kimondásához, más Egyesülethez
szernél.vek
és
szervek
csatlakozásához,valamin a közgyűlés lratáskörébeÍarÍoző
megválasztásához,visszahívásukhoz

A közgyűléseknyilvánosak.
a Kozgyűléstlevezetoelnök. ajegyzőkönyv vezető és
A KÖzgyűlésrőlkészítettjegyzókönyvet
a tagok köztil kétszemély.mint hitelesítőirja aIá.
Felügyelő
A Közgyűlés az évesbeszámoló és közhaszrrúságijelentéselfogadásáról csak a
dönther
birtokában,egyszerűszótöbbséggelhozott haÍározatÍal
Bizottság írásbelijelentésének
5.|.2l A Vezetőség:
-

gét- a Közgyűlések közöttí idotartamban 5 tagú Vezetőség
Az Egyesület tevékenysé
A Közgyűlés a nregválasztottVezetoségTagiai kozül választja meg
szervézi.irányítja'
aVezetőseg-étnotet-akiegyúttalazEgyesületElncikeis
e1nökhelyettest.

tagiai.,
A íIezetőség
BruszÍLtÍszlóEInök
( szül.'Gvőr, 19ő7.október9., a,n,,.FeketeErzsébet,908tGyőrújbarat,Mélyktitútl01.)
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Dr. Niederland Tamds orvos eInökhelyettes
(szül.,Győr, ] 955.jtilius I3,, a.n...SériÉva,9()30Győr. KenderazÍatóu,t 2,)
Juhászné Tuifel Adrien
('lzül..G1'őt.,]966.] I.2t].,an..,Jiirmaillona. 90I2 Győr, Cédrusu.8.)
Bacskó RiÍa projekt mAnager
( szül.,Győr, l972. július 23.' a.n. Limpók Erzsébet,917I Győrújfalu,Ratlnóti út]0,)
VédenyiZsolt gazdasdgi manager
( szül,.l950.szeptemer]5,, a,n,,,Tatai Mária, 9021, Győr, Kovács Margit útI5,)
A Vezetőség munkájáró1 a Közgyűlésnek beszámolni köteles.
Közgyűlésnekfelelosséggel
tartozik.

Tevékenységéért
a

A vezetőségtagjai e tisztségükettársadalmir.rrunkában
lárják el, díjazásbannem részesülnek.
Az EgyesületVezetoségének
feladataéshatásköre:
A közhasznú egyesületicélokmegvalósításaminden rendelkező törvényes eszközze|.
kétKözgyűlés között az Egyesület tevékerrységének
irányítása,ezen
a
belül
vezetoség
dönt:
a.l
b.l
c,l
d.l
.
e.l
f.l

az Egyesület vagyonávalvaló gazdá|kodásról.a Vagyonhaszrrosítási
nródiáró|.
az Egyesületheztörténőcsatlakozásról,adományokelfbgadásáról,
mindazon kérdésekben,
nrelyek nem tartoznak a Kcizgyűlés kizárólagos
hatáskörébe.
osszeállítja aZ Egyesület éves közhasznúsági jelentését, amelynek
tartalmaznia kell a :
szárnvitelibeszámolót'
a Vagyonfelhasználásávalkapcsolatoskimutatást,
a célszerintijuttatásokkimutatását.
juttatások
a közlrasznÚrszervezetvezeÍótisztségviseloinek
nyújtott
értékét.
illetr,eösszegét.
a közhasznútevékenységről
szóló rövid tartalmibeszárnolót.
Í-elhívásbankozzéteszi az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételére
vonatkozó feltéte1eket
sztikségszerint dönt munkavállalók alkalmazásáról, vagy harmadik személyek
megb ízásáról szakfel adatok el l átása célj ábó l,

A Vezetőségdöntéseirő1,
tevékenységéről
a közgyűlésentartozikbeszámolni'
A Vezetoségtisztségviseloiúdán képviseli az Egyestiletet,dönt a Í-elvételi
kérelmek
elfogadásáról,vagy elutasításáról.
A Vezetőségdöntéseittestületileghozza.
A Vezetoségüléseitszükségszerint,de legalábbéventenégyalkalommal.lehetőségszerinta
tárgynegyedév
elso hónapjának 20, napjáig Vagy bármely Vezetoségitag kívánságára- az ok
és cél meghatározottságaesetén- ülést tart. A Vezetőség akkor határozatképes,ha a
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szabá|yszerűen- az tilést megelőzo legalább 15 nappal történt, a napirendi pontokat is
- összehívott Vezetőségitagok közül legalább öt tag, az Elnök
tarla\mazoírásbeliértesítéssel
vagy akadá|yoztatásaesetén az elnökhelyettes és négytovábbi Vezetőségi tag jelen van.
esetén aZ azonoS napirenddel 5 munkanapon belül osszelrívott
Határozatképtelenség
számáratekirrtetnéikülhatározatképes.
Vezetőségiülésa rnegjelerrtek
Petz Aladár
A Vezetoségiüléseknekidopontjátésa napirendipontokatis tartalmazóértesítést
gyermekambulancia
hirdetőtábláján
Megyei oktatókórházhirdetőtábláján, i1letőlega Diabetes
az üléstmegelőző l5 nappalki kell függeszteni.
A
Vezetoség a határozaÍait egyszerű szótöbbséggel nyíIt szavazássa| hozza.
eseténaz el r.rök(elnökhe lyettes) szavazatadönt.
Szav azategyenlőség
A Vezetőségtanácskozásijoggala FelügyeloBizottságelnökétéstagiait.
éstagokatis meghívhatüléseire.
továbbá tiszteletbelitisztségviselőket
A Vezetoség ülései nyilvánosak. A Vezetőség üléseiről az Elnök ( elnökhelyettes)
jegyzők<inyvetköteles vezetni, és az ott hozott döntéseket a döntés sorszáma törve a
döntéshozatalévévelésaz ülésnapjánakdátumával megfelelo módon rryilván kell tartani.
Az Elniik feladatai:
-

fejt ki a szakorvosi
Az Elnök képviseli az Egyesületet,koordináló tevékenységet
gárda, akőrház vezetősége,az önkormányzat ésegyébszervek felé,

-

Javaslatokat tesz a Közgyűlésnek az Egyesület vagyonának felhasználására,
gondoskodik olyan nyilvántartás vezetésérol,amelyből a közgyűlés valanlint a
Vezetoségdöntésénektartalma,időpontja és hatálya,illetve a döntésttámogatók és
ellenzők szántaránya megállapítható,

-

Gondoskodik a Közgyűlés döntéseinek nyilvános kihirdetéséről,valamint ezen
történő írásbaniközlésérola Közevűlést kovető nr,olc
döntéseknekaz érintettekkel
naponbelül.

-

Biztosítja a Kozhasznú szervezet nrűködésévelkapcsolatosan keletkezett iratokba
minden érdekeltneka heti fogadóórák keretében,
tcjrténo
betekintéslehetoségét
körlevél, helyi rádió, stb.) a
módon (hirdetmény,
helyileg
szokásos
Gondoskodik a
módjának, beszárrrolói
közhasznú szervezetműködésének,szolgáltatásaigénybevétei
köz1ésének
nyi1vántartásáról.

-

feladatai:
Az Egyesületelnökhelyettesének
vagy akadá|yoztatásaeseténteljesjogkörrel ésfelelősségge|e||átjaaz
Az Elrrök távollétében'
e1nöki hatáskörbe Íartozó feladatokat, képviseli az Egyesületet. MunkamegoSztáSukat
egyebekbena SzervezetiésMűködési szabályzat tagla|ja,
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Az EgyesületTitkára:
.
-

vezeÍi az Egyesület Nyilvántartó Könyveit, kezeli okmányanyagát, gondoskodik a
betekintés
lehetőségének
megteremtésérol
inÍézi az Egyesület szervezeti életével, igazgat'ási Í-eladatával kapcsolatos
tevékenységet,
ellátja a Vezetőség,az Elnök, vagy aZ Elnökhelyettes által hatáskorébe.feladatkörébe
utalt teendőket.

Tevékenységét
rrrunkavégzésre
irányuló egyébjogviszony keretében(Megbízás) keretéberr
láda el.
Az Egyesület Projekt manager-jeiegy egy, éventeállandó jelleggel visszatérőrendezvérry
szervezésimunkát Látiákel az Egyesület Szervezeti-ésMÚrködési Szabályzatábanírtakszerint.
-

aZ Egyesület gazdaságíügyekértfelelos vezetőségiÍaga vezeti az Egyestiletgazdasági
tevékerrységét,
utalványozásijogkörtgyakorolaz EgyesületElnökével egvtittesen,

-

Felel a közhasznúságijelentésekelkészítésééft,
annak a Felügyelő Bizottság részére
történő eljuttatásáért,

-

Felel az Egyestiletkönyveinek a Szánrviteli törvény szerinti vezettetéséér1.

Az Egyesü|et gazdasági ügyekértfelelős tagja: Védenyi Zsolt, 9024 Győr, Kovács Margit
u . 15 .
A vezetőségtagiainakfeladatéshatáskörétaz egyesületSzervezetiésMűködési
Sz'abá|yzata t arta|mazza.
A Vezetoségitagságnregszűnése,
il[. megszüntetése
.
-

a vezetoségi
tag halálával- a nyilvántartásbólvaló törléssel
- a nyilvántartásbólvaló törléssel.
a vezetőségitag kilépésével,
a vezetőségitag visszahívásával
ha a Egyesület jogutód nélkülimegszűnéséÍ.határozza
eI,
lemondással

A Vezetőségitagságról történő lerrrondáseseténa lemondani kívánó tag köteles bejelentenia
Vezetőség E|nökének és további tagjainak a lenrondását, és lemondása érvényességének
napját.Az Elnök köteles kezdeményezni
rendkívtiliközgyiilésösszehívását.
Ha a Yezetoségitagságrólaz Elnök kíván lenrondani.a rendkívüliközgyűlésösszehívásáról
az elnök helyettesköteleS gondoskodni.
Az ilyen esetbenösszehívottrendkívüliKozgyűlésa lemondástelfogadja,és új vezetőségi
tagotés/vagyElnököt' vagy elnökhelyettestválaszt.
A lemondottvezetőségitag a lemondásahatálybalépése
ésaz újvezetőségitag megválasz't'ása
közötti időben nem tevékenykedhet.
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A Vezetoségitag visszahívásaeseténa visszahívástaz Egyesület tagságának1l3-a írásban
kezdemérryezheti
az Egyestiletelnökénél,ha pedig a visszahívássa|
az Elnök érintett.úsv a
Vezetőségbárnrelytagiánál.
A rendkívüli Közgyűlés összehívásáú| az Elnök, érintettségeesetén az e1nökhelyettes
intézkedik
A rendkívüli Közgytilések összehívására a rendes Közgyűlés összehívásának szabáIyai az
iránvadók,
A Vezetőségitag visszahívásátelrendelő Közgyúlésbatározatannak kézhezvételétől
számított
30 naporrbelül az érintetttag által a bíróságelőtt megtámadható.
A Vezetoségitagság lemondással,visszahívássalvagy a tagságijogviszony megszűnésével
tor1énőmegszűnéseeseténa vezetőségitag köteles a vezetőségitagság megszűnését
követő 5
jegyzőkönyv
munkanapon belül minden folyamatban lévő ügyet és annak dokumentációit
ellenében
az Elnöknek, érintettsége
eseténaz elnökhelyettesnekátadni.
5.1.3/A Felügyelo bizottság
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi azt Egyestilet alapszabályszerű működését,különösen a
rendelkezésreálló anyagi eszközöknek a jogszabályokban az A|apszabálybanmeghatározott
nródon. hatékonyanés célszertientörténő fellrasználását. Ellátja a Kijzhasznú Egyesü|et
működésévelkapcsolatosanszükségesellenőrzésifeladatokat.Ennek megfelelően köteles
megvizsgá|ni az Egyesü|et legfőbb szerve üléseinek napirendjén szerep|ő va|amennyi
- a kiizhasznúságitevékenységge|
|ényeges
összefügEő _je|entést,va|amint minden o|yan
előterjesztést,amely az Egyesület |egfőbb szerve kizárő|agos hatáskörébe tartozó ügyre
vonatkozÍk.
Az éves beszámo|óró| és közhasznrisági jelentésrij|az Egyesület Közgyűlése csak a
Felügyelő Bizottság írásbelije|entésének
birtokában határozhat.
A megválasztottFelügyelő Bizottság 3 tagból áll, elnökét éSkéttagsáta Közgyűlés nrinősítetl
többséggel v á|asztjameg. Működéséért
a Közgyű|ésrrekfelelő s.
Az Ellenőrző Bizottság elnöke tanácskozásijoggal résztvehet a Vezetőségülésein.Az éves
költségvetés elfogadása és a végrehajtásáról szo1ő beszámoló elfogadása tárgyában a
Vezetoségcsak a Feltigyelő Bizottság véleményének
ésjóváhagyásának ismeretéberr
dönthet.
A Felügyelő Bizottság határozaÍaitegyszerű szótöbbséggel hozza, Munkarendjét maga
haÍározzameg'
A Felügyelő Bizottság akkor határoz'atképes.
ha azon nrindháron tag jelen van. Bármely tag
akadá|yoztatása
eseténmeghatalmazolÍiképviseIetnek
nincs helye"az tiléstel kell halasztani.
A Felügyelő Bizottság indítványáraa Yezetőségköteles a megjelölt területenvizsgálatot
indítani'
A Felügyelő Bizottság a vizsgálatot megtagadó elnökségi döntés ellen az Egyesület
törvényességifelügyeletétellátó megyei főügyészséghez
fordulhat.
Tapasztalatairól,
nregállapításairól
a Közgyűlésrrektartozikbeszámolni.
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A Felüsve|ó Bizottsás feladataikülönösen:
az Egyesület alapszabály'j ogszabály szerinti működésénekell enőrzés,
az Egyesületpénzügyiésgazdaságitevékenységének
vizsgá|ata
pénzügyiésgazdaságirendelkezésekbetartásánakellenorzése
lemondottvagy tisztségéből
egyébokból megváltfelügyelő bizottsági tagok
helyéreaz Egyesülettagjai sorából a Közgyűlés újtagot véiaszt'.

5.l.4/ A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinekösszeférhetetlensége:
A vezető szerv határozathozatalábannem vehet részt.az a személy.aki, vagy akinek közeli
(Ptk'685.$.b./pont), élettársa(a továbbiakbanegyütt..hozzátartozo)ahaÍározat
hozzátarÍ'ozója
alapján:
- kötelezettség
vagy felelősségalól mentesül,vagy
- bármilyenmás eiőnybenrészesül,illetve a megkötendő
jogügyletbenegyébként
érdekelt.

Nem nrinősül elonyrrek az Egyesület, mint közhasznú szervezet céI szerinti juttatásai
keretébena bárki által megkötés nélkül igénybeveheto nem pénzbeli szolgáltatás,illetve a
társadalmi szervezet.által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott,Alapszabálynak
niegfelelő célszerintij uttatás.

Nem lehet Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja az a személy,aki
-

avezető szerv elnöke vagy tagja

-

a közhasznú szervezettel a nregbízásán kír,ül nrás tevékenységkiÍejtésére
irányuló munkaviszonybanvagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban áll,
hajogszabálymáskéntnem rendelkezik.
-

a közhasznú szeÍvezeÍ.
célszerintijuttatásábólrészesül- kivévea bárki á|tal
megkötésnélkül igénybevehető nem pénzbeliszolgáltatásokat.ésa
társadalmi szeÍvezeÍ"
jogviszony
által tagiánaka tagsági
létesítőokiratának mesÍble1őcél
a|apjánnyújtott.
szerinti i uttatást.-illetve
.

aZelőzőekbenmeshatározottszemélvekhozzátartozőta.

A Közhasznú Társaság nregszűntét
kovető kétévignem lehet rnás közhasznu szervezetvezeÍó
tisztségvise|ője
az a szenrély,aki olyan közhasznúszervezetnél
tcilt<itt
be. anrrakmegszűntét
megelőző két évbenlegalább egy évig vezetó tisztséget,amely az adőzás rendjérolszóló
törvény szerinti kozÍ'ar"Í'ozását
nenr esyenlítetteki.
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A vezető tisztségviselő'ill. az ennek jelölt személyköteles valamennyiérintettközhasznrjr
szervezetetelőzetesentájékoztatniarról, hogy ilyen tisztségetegyidejűrleg
más közhaszrrú
is
szervezeÍnél betölt.

vI.

BIZOTTSÁcox

a'l

Az Egyesület feladatainakeredményesebb
ellátása érdekében
bizottságokathozhat
létre,állandó vagy esetijelleggel.

b.l

Az esetí bizottságok meghatározott cél megvalósítása.illetve feladat ellátása
kerülnek létrehozása's létrehozásukindokának
érdekében
megvalósulásávalmegszűnnek.
c.l Az állandó bizottságok a Közgytilés, Vagy a Vezetőség határozata alapján
létesülnekésa nregl,álasztóáltal jóváhagyott Szabá|yzatszerintnrúiködnek.

vII.

AZEGYEsÜI,orANYAGIpoRRÁsat:

Az Egyesület a cél szerinti tevékenységébőlszármaző bevételeit és ráfordíOtásait
elkülönítettentartja nyi lván.
Az Egyesületbevételei
:
-

-

a tagok álta|befizetett tagdíjak
aZ á||amháztartásalrendszereitólvagy nlás adományozótól közhasznir
céljairavagy működésiköltségeifedezésére
kapotttámogatás.illetve
adomány.
a közhasznú tevékenység
folyatásából származő, ahhozközvetlen
kapcsolódó bevétel
a szervezetpénzeszközeinek befektetésbőI
szátmazó bevétel
pár1olóitámogatás
egyéb,más jogszabálybanmeghaÍározoÍ|'
bevétel,

Az Egyesületkoltségei:
-

a közhasznú tevékenységérdekébenfelmerült közvetlen költségek, (ráfordítások,
kiadások)
aZ egyébcélszerinti tevékenység
érdekében
felmerült költségek.
közhasznú
a
tevékenységérdekébenfelmerült közvetett költségek, amelyeket
bevételarányoSan
kell megosztani

Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó körryvvezetési szabályokat kell
alkalmazni.
Az Egyesületévesköltségvetés
alapjángazdálkodik.
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Az Egyesü|et tartozásaiértsaját vagyonával felel. A tagok csak a tagsági díjat, anyagi
tárrrogatástkötelesek az Egyesületnekmegfizetni,az Egyesület tartozásaiért
a tagok saját
vagyonukkalnem Í-elelnek.
Az Egyesület gazdálkodásasorán elérteredmériyét
egészében
céljaimegvalósításárahaszná|ja
fel.
Az Egyesület megszűrréseeseténvagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. Ha a vag1,onhor,a
fordításáróla Közgyűlés nenr rendelkezett,továbbá ha az Egyesületfeloszlássalszűnik meg"
vagy a bíOróságannak jogutód nélküli megszűnéséÍ
á||apitja meg' Vagyonáról a hitelezők
kielégítése
után a bíróságrendelkezik.

VIII. AZ EGYESÜLET

1ZERVEZETI

És naÚxooÉSl SZABÁLYZATAz

Az Egyesületműködését,a vezetőség,a tisztségviselők,
a bizottságok(a felügyelő bizottság
kivételével)az egyébszervek fbladataités miiködésétérintő,az A|apszabálybanrészletesen
nem szabályozott alapvető kérdéseketa Szervezeti és Múikodési Szabá|yzatba kell
nreghatározni.
A Felügyelő Bizottság működésénekszabályait maga áI|apítjameg, amelyről a Közgyűlést
Í.ájékozt.atja.
A Szervezeti és Működési szabá|yzat nem állhat ellentétbena Közhasznú
alapszabályával.

IX.

AZ EGYESÜLET

Egyesület

MEGSZŰNÉsE:

Az Egyestiletnlegszűnik.ha:
-

a feloszlatásáta Közgyűlés 2/3-osszótöbbséggelkimondja
a bíróságfeloszlatja
más Egyesülettelegyesül
a bíróságmegállapítja
rrregszűnését.

X.

znpŐ RENDELKEzÉsnr

Az Egyesület múködésére- az A|apszabályban nem rendezett kérdésekrea mindenkor
hatályosPolgári TörvénykönW. aZ l989. éviII' tv'. az 1997. éviCLVI tv., valanrinÍ.
az egyéb
pénzigyi.számviteli, vagyorrkezelési
szabályok rendelkezéseiaz irányadők.
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Az Egyesület működési teniletek szerinti csoportokat hozhat létre. A
csopottok saját
tevékenységük
irányításáravezetőket választhatnak.A csoportok - az Egyestileten belül ö náll ó gazdá|kodási tevékenysé
get nem végezhetnek.
Az Egyesületek - az alapszabályikeretek között - saját működési rendjüket
és szabályaikat
Szervezeti és M űkö dési S zabályzatban megh atáro zhatjták.
A jelen Alapszabdlyt az Egtesütet 2009, decenlber] I.-én.t(lrtott 3-5/200g.(nI.]0
')-i szdmú
határ ozataiv al egy hangúanelfogadta.
Győr, 2009. december]0,
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Leyezető Elnök
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JegyzőkÓnyv vezető

