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Az Egászségiinkert & Környezetünkért, EGYE§1jLET
ALAP§ZABÁLYA

Elhaárorua az Egé*zsőry§nkért & Környezetünkért Egyesület létrehoz{sít, a Polgári Törvénykönyvről
szűőZa13. évi V. törvény (Ptk.) és az eryesülési jogról, a köáasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséröl és üámogaüísáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.} rendelkezéseinek megfelolve a tagok
az alábbi tartalommal fogadják el a szpwezst alapszabályát:

5.

L
Áz egyesület adatai

Az eryesület neve: Egészségünkért & Környezetünkért Eryesület

Az egyesület rövidített eInevezése: EKE

Az eryesület idegen nyelvü elnevezése: {ha van)

Az egyesület székhelye: 7632Pécs, Siklósi tft rc0.4/14.

Az egyesület alapíó tagiainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számű
mellékletét képezi.

6. Az egyesület honlapjának címe; www.eke2|lS.hu http s : //www.íac e b o ok. c am/eke 2 0 l 5

tr.
Az egyesiilet célia" tevékenysége

1. Az egyesület célja:
a. Tudatos életmód formálása, terjesztése, a felnőttek és gyerekek egészségtudatos és környezetfudatos

nevelése, kreatív gondolkodasra való késztetése.
b. Alternatív egészséguregörzés és környezetiink védelme. Hagyományos alternatívákkal való

megismertetése, élefirródtudatos nyitottságuk és hagyománytisáeletiik kiépítése. (gyógynöverryek
ismerete, használata, sóteépiák. Fita- api-, aromaterápia természetes gtógruódak ter}esztése,
oktaídsuPl ma§§zá?§, schüsskr só

c. Előadasok tari,ása rendezvények szervezése, klubok létrehoása" terőpiás tevékenységek
o csecsemó és kisgyerrnekkoru gyermekek, szoptatósanyukák, gyermekes szülók segítése,
o a grexnekes családok közötti kapcsolatok kiépítése, ez ,íjű korosűtúly bevonása

tevékenységekbe, nekik szóló programok szemezése
. egészségtudatos és környezettudatos egymást segíó, aktív felnött és gyermek- és ifiú

tiársadalom kiépítésének elősegítése.
o Fogyatéko§megváltozott képességű emberek segítése, terúpiák szervezése (zene, kutya,ló)

A fent említett térnákkal kapcsolatban is.
d. Bgteg embe.rek támogatása, ado, mányok gyűjtése, osztósa
e. KdturáIis tevékenységek szemezése, megvalósűtósa,ffiént a népi kultűróhoz kapcsoló&őan
f" kézwííves tevékenység, nonprofit kereskedelmi tevékenység

2.1.Az EKE további célja:
Az egyesület elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem végez, azonbatt, a célok megvalósításrának érdekében
gazdasági - vállalkozási tevékenységet a celja szerinti tevékenység megvalósítasát nem veszélyeáetve végez.



2. Az egyesület tevékenysége:
2.2 Az EKE céljának megvalósítása érdekében, feladatai, tevékenységek
I. Egészségügyi és környezetvédelmi tevékenység:

a.Tudatos életmód formálása
b. Alternatív egészségmegőrzés
c. Környezetünk védelme, fenntarthatóság
d.Alternatív megoldások teriesztése oktatása
e.Előadások,fórumok, workshopok, kerekasztal beszéIgetések, rendezvények tartása,

szervezése környezetvédelemről, egészségmegőrzésről /prevenció/
f . Tq rmé s zet e s g,; ó gy mó do k t g rj es zí és e, o ktat ós a

il. Szociális, hátrányos helyzetű és családvédelmi tevékenység
a) Beteg, idős emberek és rászoruló családok támogatása
b) Pénz,Tárgyi. ruha és egyéb adománlrok gyűjtése, osztósa
c) Gyerekeknek, az ifiúsógnak játékos vetélkedők rendezése, szervezése a felsorolt témákkal

kapcsolatban.
d) Egészséglapok, esa!ádi naplk,íesztiválok szewezése és részvélel ilyen esemén]reken
e) Együttműködés más civilszervezetekkel, önkormányzattal, őstermelőkkel, kézművesekkel,

v áIlaI kozásokkal, cégekkel, üzletekkel, is ko lákkal és a lako ssággal
r Meglévő tapasztalatok bővítése

m./1. Egyéb tevékenységek
2.3
Afenti célok érdekében azegyesület azalábbi tevékenységeket, végeáe eddig is és szeretné ajövőben
is végezni.

a) Parkok, kertek, játszóterek gondozása takarítás4 felújítása.
b') Megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal éIők, rokkantak és gyermekes családok

érdekeinek képviselete.(pl. Akadálymentesítéssel kapcsolatos ügyintézés, Diszkrimináció
Ell enes Mozg_ al om, l a k h at ds meg o ldós b an s e gít é s

c) Jótékonysági gyűjtés rászorulók részére. Használt ruhák, tárgyak börzéinek szervezése,
lebonyolítása.
A gazdaság élénkítése, ezért nyitunk a vállalkozók felé is. Lehetőséget adunk, olyan termékek
árusítására, amit a családok naponta használnak. (pl. pelenk4 ruhanemű, fiirdetők, baba-
gyermek kozmetikumok) vagy egy-egy termék megvásárlásával nyitnak az egészségesebb és
környezettudatosabb életmód felé. Pl. víztisztitők, bio mosószerek, stb.)

d) A mozgásra, sportolósra is ösztönöznénk a közösségekeí, Torna mozgás sport, önvédelmi sport,
tánc minden korosáálynak. (Tanfolyamok, Egészségnapok, családi napok, gyermeknap
szervezése, táncházak szeruezése)

e) KulturáIis és népművészeti programok szervezése (p/. Népi tánc tanfolyam, alapfokú zenei
tanfolyam, rovasírás tanfolyam, vagl népi gllógymódokkal kapcsolatos workshopok,
rende7vények, előadúsok, kerekasztal beszélgetések, fórumok és tanfolyamok
SzervezéSe, Stb.)



Az egyesüIet céljónak megfelelően az alábbi (konkrét) közhasznú tevékenységetfejíi ki:
[Ectv. 34. § (1) bekezdés a) pontJ

A volt Khtv, szerintí
1. egészséErmegőz
és,
betegségmegelőzés,
gyógyító és
egészségügyi
rehabilítációs
tevékenység

Kőzfe l a da t m ag §evezése logszabályhely

4 íakosság egészségi áíIapatánalt
íauítása, a jobb
eíősegítése, az egészNíEkárosí ő
kőrnyezeti, társada§mi és egyéb
baásak e§eni fellépés

t997. évi Cí-rY- tv. az
*gészségügyről 

'!r4. 
§ F}-

:2}

Vépeg észség ü g yi tevé ke n ység : az
sg é szs ég fej f e sztésen be teg sé g ek
wegelőzése,

t997. éví €L§V tv, az
=gészségűgyrőí 35. § {í}-{2)

yéradások szervezése t997. évi C§Y. tv. az
=gészségügyről225. § F} b}

?, szociális tevékenység,
xa lá dseg ítés, i dős korúa k
qcndozása

Egészxég ügyi a la pe{ I átá sl egészséges
éíetmőd segítéxt céízé
szaígá lta tások; környeze?-
egészs$§gy {köztisztasiág, telepüíési
kőmyezet tísztasága,

VaíL. évi CLX)OffX. tv"
a4agyarország helyí
ínkorrnányzataiól 13. § { S,}
*,5.

2, szociá íis tevékenység,
csa ládseg ítés, i dős ka rú a k
gcndozása

4 családok védeíme és a saládok
íólétének erősítése, a rn un kavá §§a Iás
és a csaíádi élet ősszeegyeztetésének
e íőseg ítése, g yermekvá í ía !á s
?á magaé*, gyermekváIlalási szándél<
meg va tósu !ásá na k seg ítése

78íí. évi C€XL tv" a
saládak védeímétől 7" § - 6,
§

tE, neveíés és oktatás,
képességfejlesztés,
ísmeretteriesztés

Kőznevelési intézméay alapítása és
fenntartása,

78tr. évi CXC, tőtvéry a
aemzeti kőznevelésről 2, §
§}

§" kuíturális tevékenység
6. kuíturális őrökseg
wegőuása 7.
műernlékvédelem

f{őzösségi kulturálís lsagyenányafo
értékek ápaíásiádak a lakosság
életmódja javítáaít szolgáíó kulturálís
céIak megvaíósításának tánagatása
fa kasság i kezdem é n yezése í<,

önszerveződések tá m ogatá sa,
wegőruésének segítése

!991. éli #{ tv. a he{yí
őn kormán yzatok és szerueilr,
a köztá rsasági m eg bízattalc,
vala m in t eg yes cen trá lí s
a í á re n d el tség ű sze tye k
feíadat- és hatásköre iről
§2í. § a}-b}

Á kuíturáíis őrökség védeíme Z§gt. évi LX§V. tv. a
kuíturáíís őrökség
véde|méről § § {r}

á nemzeti emlékhelyek yéáelme és
hozzáférhetővé téteíe

ZQOI. évi LXIV tv. a
kulturálEs örakség
yéde§méről61/8 § {3)

8, természetvédeíem,
álíatvédeíem,9"
kőrnyezetvédelem

4z épített kőrnyszet aíakítása és
védelma

',9§7. 
évi LXXV$E tv. az

őpített kőrnyezet
#akításá níl és védel méről
,7/Á § {2}



*, ternészetvédelem,
őllatvédelem,9.
kőmyezetvédelem

8, természetvédelem,
őílafuédelem,9,
kőrnyezetvédalem

{§. tennészetvéde§em,
őllatvédelem,9.
Kőrnyezetvédelem

Té le p ű l és ti szta siő g { s íkos aá g -
wentesítés};

huIíadékgazdá lkodás; kőrn yezet- és
tesnésze*édeíem,

ZO71. évi CLffitX. tv,
{4agyararszág helyí
önkermányzataíról 3,j" § {í}íí.

§O. gyerrnek- és
ífj űság védele m, g yermek-
és iűúsági érdekképviselet

Helyi kőrnyezet- és természetvédelem,
vízgazdálk&ás,
hu}ladékgazdá{kadás

Zar,1. évi CL§{XIX" *.
lt§agyarország helyi
inkormányzatairól í3, § {í}
lr.. í9.

íO, gyermek- és
í fjúsá g védeíe m, g yerm ek -
és i§úsási érdekkép viselel

4 gyermekvédel mi rendszerhez
kapcsoíódó feladatotetlátása - a
gyermek *aládban tőrténő
neveíkedésének elősegíté*, a
qye rn ek vexél yeztetettségés ek
megeíőzése és megszüntetése
érdekében

t997. évi XWI. *, a
vyermekek védeímérőí és a
vyámügyi igazgatiősól 77, §
(1}

71, háffányos hetyzeű aopaftol
ű rsa da l m i esétyegyenlőségének
etősegítése

1ajIéktaíanná vált személyek eltáása
és rehabilitációja, mege§őzés
biztasítása

7O77, évi aLnGD{. tv.
tűagyarorczág heíyi
ínkerrnáayzatairél t3, § {7} ra

14. spart

v egészséges éIetmód és a
sza ba d í d őspo rt g ya karl á a
feltételeinek megteremtére, gyermek-
ős it§úsiági sport, a hátrányos l*e§yzetű
|ársadaími csaportaír, uata*int a
fogyatékosak spartaIási §ehetőségéneí
|ámagaása

2C§4" évi r. ft. a sportróí 49.
§ c}-e}

í7, rehabilitációs
fagíalkaztatás

ínfermációk gyűjtése a fagyatékas
rze m é I yele, s lá d ta gp'a i k, * g ítői k
ájékazbtása érdekében

'§98. 
érF X)(Ví. tv. a

fogyatékas személyek
íagairó§ és
eséíyegyeníőségl,ik
biztosításáó§ 2í, § a)-g}

t8. munkaerőpiacon
bátrányos llelyzetű
rétegek képzéséne&
foglalkcztaásának

Fe l n őttképzésí tevé ke n y ség :
weg h a tá razett jcga ían yok e
tőrvén ynek megfeleí§n saját képzési
a rog ra mja a ta p§án m eg va IósuIó
ískolarendszeren kívüli alyan képzése,
a rseíy céí§a szerint meghatá rozett
képzettsé g m e g sze reésé re,
kampetencia elsajátíáxíra irányulé
őlÉaláncs, nyelvi ragy szakmai képzés;
a fe l n ő ttké pzés §r ez ka pcsa l ód ó
rzalgáltlatás,

?0í3" évi LXXWI. törvény a
relnőttképzésrőI í,§a}, 2/B.
§c}
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3.

uI.
Az egtesűlet működésére vonúkozó últalúnos szabályok

Áz eglesület nem zá$t ki, kagt tagiuin kíviil mtk is részesüljön az eglesület közhasznú
szolgákatósaibóL fEctv. 34. § (í) bekezdés a) pont}

Az egtesület közved.ea politikü tevékenységet nemfolytat, szervezete pórtoMólfüggetlen és azoknak
anyagi támogaaí§ nem nyújt f&cív. 34. § (1) bekezűs d) pontJ

Az egyesüIet gazdasdgi-vóIlalkoztki tevékenységet csak közhasznű vagt a jelen alapszabdlyban
meghatórozaít alepcéI szerinti tevékeruység megvalósítósót nem veszéIyeríetve végez. [Ectu. 34. § (1)
bekezdés b) pont}

Áz eglesiilet a gazdálkodása sotán elért erudményét nem osztja fel, aet a jelen alapszabályban
megkatdrozott közhasznú tevékenységérefordűja- [Ecív. 34. § (1) bekezdés c) pontJ

Áz eglesüIa a működésének, szolgóIt*tísainak, azak igénybevételi mtídjónak nyilvónossdgút a
www.eke20l5.hu. és a www.facebook.com/eke20l5 internetes honlapjón, kiizösségi oldalón az
egyesület székhelyón elhelyezett hirdetőtóblán és az eglik pécsi hírlapban való közzetéíel űtjdn
biztasítja Áz éves besuímolót és a közhasznusógi meltékletet minden év méjus 31. napjáig a
www.eke2015.ít*.........hu internetes hadapjón és az egtesükt szekhelyén kihelyezett hfudetőtdblán
közzéteszi- IEctu.37. § (3) bekezdés d-) pantjaJ

Áz eglesület közhuszttú íevékenységével kapcsolaíosan keletkezett irüok - a tömény alapján nem
nyilvónos adaíok kivételével - nyilvánosak, azokba bfuki betekinthet, és a sajdí kölíségére másolatot
készíthet Áz iraíbetekintésre és iratmósalésra vanatkoző igényekd írásban, ez eglesilet elnő'ksegéhez
címzdten kell előterjeszteni Áz elnökség az iratbetekintést és az iratmlísolgt kiadósóí a.z eglesület
székhelyén, u, igény bejelentésétil szóműtott 8 napon belüI köteles biztosítani a kérelmező szómóru
{Ecíu.37. § (3) bekezüs c.) pont]

1. Az egtesfrIa fugjai vagtoni hozzt$őrulásként tagd{iaí jizetnek. Á tagűj összege 1000,- Ft/év, amelyet
a megalakuldskor a nyilvántartásbavételt elrendelővégzés jogerőre emelkedesétől szómított 8 napon
belfrl, ezí követően legkesőbb minden év december 31. napjóíg hell eg1l összegben, ae egllesület
hózipénztótúba vagl az eglesiikt bankszámlójára történő útutalds útjón megfizetnl

Az egyesüla rnegalakulástít követően űjonnan belepőtag a tagsdgi jogviszanya keldkeésének evében
a tagdíj időardnyoscn szómítoű összegét a tagsdgi jogviszony létesíűséűT szóműoű 8 napon beliil, ezí
kijvetően legkésőbb minden év deeember 31. napjáig kötele§ az egtesület hózipénztórába vag) az
egles ület banksaímkíjára történő átulgllís útján teljesítenl

V
Átagsóg

L Az eglesüta fugja leket az a természetes személy, jogi személy, jogi szeméIyiséggel nem rendelkeő
szeívezet, aki az egjlesület célkitűzésével egletéfl, tovóbbá az alqlszabúlybaafoglalr rendelkezésekeí
elfogadja

IV
ragdíj



1.

W.
A tagsági j ogviszo ny kelakezese

L Az eglesüIeti tagsóg az alapűáskor az egtesület nyilvóntartásba vételével keletkezik. Az egyesüIa
megalakulásőt köveíően a tagsdg a belépési nyilatkazaí elfogadősóval keletkezih A belépési
nyilatkorstot az elnökséghez hell benyűjtani, amely §zeFp a kérelem beérkezésétű suímítatt 30 napon
belül, egjlszerfr szótöhbséggel, nyíIt szavazással haíóroz ü tilglfetyételrőL Euűrozgttít annak
meghozataldí követő 8 napon belül írásba faglaltatq igazolt módon kell megküldeni a udelvételt
kérelmező szómáru A tagfelváeli kérelem elaasídísa esetén jogorvoslaínak hetye nincs.

WI
Á tags óg i } o gvis zony megs zűné s e

A tag s ógi j o gv iszo ny megs zűnih :
a/Atag kilepésevel
b./A tag hűllúkívűl vugt joguíód nélküli megszűnésével
c./ A tag kiaűrdsával

A tagsógi jogviszonydt e teg az eglesüleí elnökségéhez cínaett írósbeli ruyilükauíóvrl bórmikor,
indokoltÍs néIküI megszüntethetí A tagsógi jogviszony a nyilatkozutának az elnökséghez történő
megérkezése ruapjón szűnik meg.

Az elnökség rryílt szavazással, eglszefií szótöbbséggel kkórhaíja az eglesütat tűgiai kőzül azt a tagot,
aki jelen alapszabóty rendelkezéseit vag) & közglűIes hatórozúű súlyosan vagt ismételten stírtő
mfrgofunú$ tanúsít
Kizórható a tag akkor is, ha hat hónapon kereszíül elmaradí a tagdíj megftzetesével Á tagdíj
megfizeűsének elmutasztdsa miatt a íag csck akkor zórható ki, ha a te§aatnn har hónupos mulasztis
elteltét követően az elnöleség írúsban - póthaaíridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azűz ü
kizúrósra történő ftglelmeztaéssel - fekaótította a tagdíihátraték telj*ítésére, mely felszótítós a
póthüáridőn belül is eredménytelen maradt

A kizárósi eljdrást bórmcly tag vagl egtesületi szem kezdemlónyezésére az elnökség folytaíja la A
kizórási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a Jiglelmcztetéssel, hogl a
szabáIyszerű meghívdsa eüenére tőfténő tdvolmaradása az ülés magtartústíí és a hatórozaíhozatah
nem akadÓIyazz* Az íilésen biztosítani kell szómóra a védekeresi lehaőséget Az ülésen a tag
kepviselővel is képviselíetkai magóL A tag kizórósót kimondó hattírozutot írósba kelt foglalni és
indokolÓsscl kea eilóttti; az indokolósnak í*rtalmaznia kell a kizórós alapiául szolgűó tényeket és
bizonyÍ'tékokat, tovóbbó a jogon:oslúi lehetőségről való űjékoztatúst. Az elnökség a kizúrásróI szótó
haíúrozatot a tugkizdrási eljórús megindultísűól számítoíí 30 rurpon beIüI meghozza es 8 napon belül
igazolható ruődon közli az bintetttuggal

A kiaÍrt tag a kizáróst kinCIn&í elsőfokű elnökségi haíórozat ellen, a kézbesítéstőt szőmítox 15 napon
beIüI az eglesüIet közglííléséhez fellebbezéssel élhet. Á feüebbezes beérkezését követően az
elnökségnek haladékíalanul, de legkésőbb 3CI napan belüti iűípontra össze kell hívnia a rendkívüli
közgtŰIést A közgyűlés nyílt szavazússal, egtszerű szótöbbségget dönt Á kiizglűés haaírozatttt annak
meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belíil írdsban, igazolhaíó ruódon is közli az értnkft
taggaL

Wil.
Átagok jogai

L Áz eglesiila fugja jogosult:
a/ az egvesííIe,í ícvóke,ntlságóhan lótz! vanni
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b./ az egyesüIet szolgáltatdsait igénllbe venni
c./ a közgllűlésen részt venni, szavazati jogát glakorolni, a közgyűlés rendjének medelelően

.fels zó l al n i, kér dés e k et fe lt enn i, j av as lato k aí é s é s zr ev ét e Ie ket te nn i
d./ az eglesület irataiba betekintetni
e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszók, amennyiben vele szemben jogszabólyban
meghatározott kizáró ok nem áIIfenn.

Á tag a közglűlésen a szavazati jogőt meghaíalmazott képviselője útjdn is gyakorolhatju A képviselő
részére adott meghatalmazdst íeljes bizonyító erejű magánokiratiformóban írásba kellfoglalni és azt
u közglűlés levezető elnökének a közglűés kezdetén átadnl

A közgllűlésen valamennlli szavazásra jogosult tag egtenlő szavazattal rendelkezik.

IX.
4 tagok kötelezettségei

l. Az egyesüleí tagja:

a/ Nem veszélyeztetheti az egyesüIet céljának megvalósítdsát és az egyesület tevékenységét.
b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig meg|izetni.
c./ Köteles az eglesüIet alapszabályónak, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó
előírásait, rendelkezés eií b eíurtani.
d/ Köíeles a lakcímű annak megvdltozásáí követő 8 nűpon belüI az elnökséghez bejelenteni.

X
Az egyesüIet szervei

Az egyesület szervei:
u/ Közglűlés
b./ Elnökség

A Közgyűlés

A közgyűlés az eglesüleí döntéshozó szerve.

A közgyűlés hatdskörébe tartozik:

a) az alapszabdly módosítástt;
b) az eglesület megszűnésének, eglesülésének és szénólásúnak elhatórozása;
c) a vezető tisztségviselő megváIasztása, visszahívdsa;
d) az éves köItségvetés elJbgadása, a tagdfi megállapítása;
e) az éves beszdmoló - ezen belül az üglvezető szervnek az eglesület vagyoni helyzetérdl szóló

j elentés éne k - elfog adása ;
fl közhasznus ági melléklet elfogaddsa;
g) a vezető tisztségviselőfeletti munkdltatói jogok glakorlásu, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel

munkaviszonyban áll;
h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyósa, amelyet az eglesület sűját tügióval, vezető

tisztségviselőjével vag1,1 ezek hozzátartozój úval köt;
i) a jelenlegi és korábbi eglesüleíi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártéfitési igények

érv ény es ítés ér ű való döntés ;
j) döntés míndazon kérdésben, amelyet jogszabóly vagl alapszabáIy a hatóskörébe utal.

A közgyűlés évente legalább eg1l alkalommcl ülésezik. A közgyűés ülései nyilvdnosak, amely
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nyilvánosstíg jogszabdlyban meghatározotí esetekben korlátoz]tutó. {Ectv. 37. § (1) bekezdésl

Á közgtűilést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja elón kiküldöű meghívóval, elsődlegesen
az egglesiitet srekkelyére híuja össze írásban, igazolhctő midon. Írósbeli igazolható módon történő
kézbesítésnek minősül: pL ajúnlott vagt tértfuevénlles kiildeménykéní, továbbó a tagnak az
elektronikus levelezési eímtőre íörténő kézbesítés azzal, hogy a kéúesítés vkszaigazolósra kerüljön
(elektronikus tértivevény). fEctl 37. § (2) a) pontJ

Ha a közgtűílést nem szabályszerűen hívták ös§ze, űz ülést akkor lehet nugtartani" ha az üIésen a
résryételre jagosultak legalóbb káromnegtede jelen van, és eglkangűlag kozzdjárul az ülés
megtartásáhor"

A közglűílési meghívó tartalmazza az egllesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejéí és a javasolt
napbendi pontokaí. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezetíséggel kell
rögzíteni, hogl a szrvazdsra jogosult ngok dűúspontjukat kialakíthassúk" Ameghívónak tartalmaznia
kell tovóbbó a közgtíílés hatórozntképtelensége esetére a megismáelí köqtűlés helyszínét és
időpontját, és az, arra történő felhívdst, hagt a megismételt közgtűílés az *edai napirendi pontok
tekintetében a megjelentek s*ímtíra tekintet nélküI hatórazatképes lesz, ha aá az eredetí időpontot
legalúbb három es legíeljebb tizenöt nappal követő időpontra híujók össze.

A Hizglíílési meghívót az egllesület székhelyén és honlapján nyilvdnosságra keU hozní

Aközglűlési meghívó kézbesítésétűvagl közzétételétől számított 3 nupon beliil a tagok és azegtesiilet
szervei az elnökségtű a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokoldsóval A napirend
kiegészítésének tórgldban az elnökség 2 n*pon belfrI dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését
elutasíthaíja vűgy ű kérelemnek helyt adhaí Döntését, továbbő elfogadás esetén a kiegészített
napirendí pontokat minden esetben annak meghozataldíól szúmítoa legkésőbb 2 napon belül
igazolható ruődon közli u tagokkal
Ha az elnökség u napirend kiegészítése irúnti kérelemről nem dönt, vüg/ ü kérelmet elutűsítja úgl a
közgtűés a napirend elfagadósóról szóIó hatórozett meghozatalót megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tórglóban, azzal, hogl a szabőIyszerűíen nem közölt napirenden szereplő kérdésben
csak akkor hazható haűírozaí, ha a réswételre jogosultak legaldbb hdromnegltede jekn van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárglalásdhoz egl hangúlag hozzájárul

Az elnökség köteles a közgyűíIést hatadéktalanul összehívni a szükséges intézkedések rnegíétele
céljőból, ha
a-/ az egtesüIet vaglona az eseűkes tartazásokat nemfedezi;
b./ az egtesület előreláthalőlűg nem ksz képes a furtozúsokaí esedékességkor teljesíteni; vagl
c/ az eglesiilet céljainak elérése veszélybe kerülí
Ezekben az esetekben az összehívoít közglűlésen a tagok kötelesek az összehívdsra okot adó
körülméry megszüntetése érdekében íntézkedést tenni vagt az egllesűlet megsziintetésérőI döntenL

A közgyűés határozatképes, ha azon a leadhuó szavazatok több mint felét képviselő szavazósra
jogosuk részt vesz A haídrozatképességet minden hatdrozathozúalnúl vizsgáIni kell

A ki)zgyűílés megnyitdsű követően elsődlegesen meg kell óllapítani a határozatképességü, vagtis az
aktuólis tagletsámhoz képest a megielent és szavazásra jogosuh tagok saűmót A közglűIés a
tqpirercdi pontok tórglaldsót megelőzően egtszeÉí szótöbbséggel, nyíIt szavazóssal megvólasztja a
levezető elnök szemé$lét, továbbó a jeglzőkönywezető és kéí jegtzőkönyv hitelesítő szeméIyét,
vulamint szükség eseíén a kétfős szavazatszómldló bizottsógoí

A közglűIésen megjelent tagokról jelenléti íveí kell készíteni, amelyenfel kell tüntetni a tag, valamint
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- ha az alapszabúly a képvíselő úíján íőrténő részvételt lehetővé teszi - képviselője nevét és lakóhelyét
vagt székhelyét, és - ha a tagokaí nem azonos suímú szavazaí illeti ,neg - a tagot megillető szavazatok
szómát A jelenlái ívet a közgllűlés levezető elnöke és a jegzőkönywezető aláírúsóval hitelesítl

A közglűIésről jegrőkömyvet keII készíteni, amely furtalmarza
a) az eglesület nevét és szekheíyét;
b) a kőzgtiíIés he$ű és idejét;
c) a közgtűlés levezeíő elnökének, a jegzőkönywezetőnek, a jeglzőkönyv hiteksíőjének a nevét;
d) a közgllűlésen lezajlotífontosabb eseményeket, az elhangzotí indítványokaí;
e) a határouíi javaslaokat" a leadoű szavazaíok és ellenszava4atok, valamint a sruvazástól
furtózkodók suínuít

A jegyzőköuyvnek tartalmaznia keII a döntésre jogosult szem üntésének íartalrruít, ídőpontjdt és
hutályút, illetve a üintést tdmogatók és ellenzők szúmarónyat, hakheíséges személyét[Ecu. 37. § (3)
a) pontJ

A jeglzokönyvet a jeglzőkönywezető és a közgtűiles levezaő elnöke írja ald, és keií erre megvóIasztott,
jelen levő tag hitelesítL

A tagok haíúrozatukat a határozatképesség mcgdllapíttísdndlliglelembe vett szavazalok többségével
hozztík mag. A határozat meghozaíala*or nem szavazhat az,
a) akit a haíározal kötelezefrsóg vagt felelősség alól mentesít vagl a jogi személy terhére nuísfajta

előnyben részesűt;
b} akivel a hatórazat szerint szerződést kell kölni;
c) aki ellen a hatórozat alapjón pert kell inűtani;
d) akinek olyan hozzótartozója érdekelt a ü)nűísben, aki az eglesűletnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt nuús szervezetíel többségi befolytíson alapuló kapcsolatban áll; vagl
í) aki egébként személyesen érdekelt a döníésben.

A közglűíIés határozathozdalóban nem vehet tészt az a szeméIy, aki vagt akinek közeli ho itartozója
a hatórozat alapjón
u/ kötelezefrség vagt felelősség aIóI rnentesüI, vagl
b./ bármilyen más előnyben résxesiil, illetve a megkötendő jogügúeűen egtébként érdekelt

Nem minősül előnynek a közhasuú szervezel cél szert*i juttatásai kereíében a bárki dltal megkötés
nélkül igényhe vehaő nem pénzbeli szalgóItatós, illetve az eglesüIet óltal tagjónak, a tagsógi
jogvisumy alapjón nyú}taű, Iétesítő okiratnak megfeleló cél szertnti jtmaaűs. [Eetu. 38. § (I) és (2)
bekezdésJ

Á közgyűtás határozaíű - az alaps4abtűIy vagt törvény elíérő rendelkezése hiónyában - egtszerű szó-
többségge| nyílt szavazással hozza fEctv. 37. § (2) a) pontJ Á közglűíles az éves beszómnló jóvóha-
glúsáróI az űtalános szabdlyok szerint dönl{Ectv. 37. § (2) d) pontJ Az eglesület alapszabályónak
módosítósúho?, az egrcsíiléséhez és szétvóItűsúhoz c kőzgtíilés hóromnegtedes saőtöbbség-
get hozoű hatórozata szükséges. Áz egles*la eéIjónak mődosítésóhoz és az egtesület msgszűnéséről
sóIó köryűIési döntésltez a srevazati joggal rendelkező tagak héromnegledes szótöbbséggel hozott
hatdrozata szükséges.

A közglűlési haíórozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érinteít tag(okk)al a
hatórazú neghozúalóí követő 8 napon beIüI írósban, igazolhaó módon is közli a hatórozntnak az
eg;esüIet bonlapjőn történő köaétételével egidejííleg.[Eetv. 37. § (3) h) pantJ

il.

12.



13.

14.

Elnökség

Áz elnökség az eglesület 3 elnökségi tagból dlló ügyvezető szerve, amlly döint mindazon kérdésekben,
amelyet jcgszabűy vagl alapszabóly rcem utal a köqlűílés kizárólagos hatáskörébe.

Az elnökség tagiait a közglólés választja 5 év batározott időtartamra.

Megszűnik a vezető tisztsógviselői megbízatás:
a.l a megbíztís időtartamának lejártával;
b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d./ avezető tisztségviselő haláIával vary jogutód nélkü§ megszűnésével;
e./ a vezető tisáségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
tö rténő korlátozásával;
í.l avel,ető tisztségviselővel szembeni kizáró vag5r összeílérhetetlenségi ok bekövetkeáével.

A vezető tisztsegviselő megbízatásáról zz eryesülethez címzett, az egJ.e§ület másik vezető
tisztségviselőjébez inézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. IIa a iogr személy
működőképessége ezt megkívánja, a lemondris az ői vezető tisztségviselő kijetölésével vagy
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadík napon válik
hatályossá.

Yezető tisztségviselő az a nagykoní személy leheto akinek cselekvóképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi
személy köteles kijetölni azt a természetes szenélyt aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében
ellátja.

A vezető tisztsegviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt szenélyrre is alkalmazni kell. A,vezető
tisztségviselő ügrvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerósen szabadságvesztés büntetésre ítéltelE amíg a
büntetett előélethez tűződő hátrányos következmények alól nem mentesült Nem lehet vezető
tisztségviselő aki közüryet<től eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Bth 61.§ (2) bet<. i) pont). Nem lehet
vezető tisztsógviselő u, akit e foglalkozristól jogerősen eltiltottak Ákit valamely foglalkozástól
jogerős bírói ítélettel eltiltotta\ az eltilüís hatálya alaű az ítéletben megietölt tevékenységet
folytató jogi személy vue'tő tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó haárczatban
megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, aát eltíltottak a vezető tisztsegviselői
tevékenységtől.

A közhasznú szervezet megszűnésót követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan kiizhasznú szervezet vezető tisztsógviselője volt -
annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a./ amely jogutód nélkül szűnt meg úgyo hogy u fi||qíni ad& és vámhatóságnáI nyilvántartott

adó- és várntartoását nem eryenlítette ki,
b.l amellyel szemben az állami adtí. és vámhatóság jelentós összegű adóhiányt árt fel,
c.l amellyel szemben az áIlami adG & vámhatóság íizletlezárás intézkedest alkalmazottl v&§

űzletlezárást helyettesítő bírságot szabott kio
d.l amelynek adőszámát az állami adG és vámhatóságaz adőzás rendjéről szóló törvény szerint

felfiiggesztette vag;r törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt szenély köteles valanennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen üájékoztatni arról, hogy ilyen tisztseget eg]iidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt [Ectv.39. § (1) és (2) bekezdés|
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Az egyesület v ezető tisztsegviselői:

17.

Az egyesület elnöke: Kovács Bertalanné ( anyja neve: Takács llona, ,7632 Pécso Siklósi út 100
lakóhelye)

Az elnökség tagjai: Kovács Bertalan (7632 Pécs, §iklósi út 100. lakóhelye, Anyja neve. Benya
Erika
Dani Tüne (név, 7636 Pécso lllyés Gyula út 48. lakóhelye Anyja neve: F'üller Ma€$

Az egyesület tórvényes képviseletét az elnök látja el.
A képviseleti jog gaakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog ry*korlásának módja: önálló.

Az Elnök akadályoztaü,ísa esetén a két
meghatalm azása alapján, különös esetekben.

Az elnökseg haüískörébe tartozik:

alelnök együttesen jogosult eljárni az elnök

aJ az egyesület napi ügyeinekviteleo a hatáskörébe tartozó üryekben a döntések meghozatala;
b./ a beszámolók előkészítese és azoknak a köz5rűlés elé terjesztése;
c.l az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d./ az eryesületi varyon kezeléseo a vagyon felhasználására es befektetésére vonatkozó, a közryűlés

hatáskörébe nem tartoző döntések meghozatala és végrchajtása;
e./ a közgyiilés összehívásao a t*gság es az e5resület szerveinek értesítése;
f.l az etnökseg által összehivott közgrűlés napirendi pontj*inak meghatánozása;
g.l részvéisl a közg;rűlésen és válaszadás az eryesülettel kapcsolatos kérdésekre;
h./ a tags.ág nyilvántartása;
i.l az egyesület haártzataina§ szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j./ az egresíilet működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k l az egyesületet érintó megszűnési ok fennállrflsának mindenkori vizsgáIata és annak

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intezkedések megtétele; és
l./ atagfelvételéről való döntés.
mJ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabáIy a hatáskörébe utal

18. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente tegalább egy alkalommal tarja. Az elnökségi ülést az
elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött neghívóval, elsődlege§en a,z egyesület
székhetyérc hívja össze írásban, igazolható módon. innsUeli igazolható módon történő
kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott va5r tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az
elektronikus levelezési címére történő kézbesítés anzal,hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön
(elektronikus tértivevény). ,{ közgyűés uglanezekhel a fekételekkel összehívható, elektronikus
forruúban is. pL videó ehaí, webkonferencia, stb. Aminek a hasznólafurhoz pontos leírúst kapnak a
tagok és szükség esetén linken keresdül lehet csatlakozni a közgllűleshez" Ez függ aűóI, milyen
felüIetre, plafarmra van kiíwa a közglűíIés!

Az elnökségi ülésre szóIó meghívó tartalmaaza az eryesület nevét, székhelyét, az etnökségi üles
helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
részletezettséggel kell rögzítenio hogy az elnöksegi tagokálláspontjukat kialakíthassák

Az elnöksegi ülésrc szóló meghívőt az egresüIet székhelyén ésfacebook oldalón nyilvánosságra kell
hozni.

Az elnökség ülései nyilvánosa§ amely nyilvánosság jogszabályban meghaározott esetekben
korlátozható. [Ectv.37. § (1) bekezd&|



19. Az elnökség hatr[rozatít egyszerii szótöbbséggel, nyílt szavazással hor,za. Az elnökség
haározatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele
jelen van. Két elnöksegi tag jelenléte esetén klzárőlageryhangúlag hozható haárczat.

A hatánozat meghozatalakor nem snavazhat az,
a) akit a hatánozat kötelezettség va§r felelősség alóI mentesít vary a jogr személy terhére

másfajta előnyben részesít;
akivel ahatárazat szerint szerződést kell kötni;
aki ellen ahaározat alapján pert kell indítani;
akinek olyan hozzátartozőja érdekelt a döntésben, aki lz egysületnek nem tagia;
aki a döntéshen érdekelt mris szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Az elnökség haározathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
bozzátartozój a a haüír.ozat alapj án
a./ kötelezetbég vagy felelősség alól mentesül, vagy
b./ bármilyen más előnyben r€szsül, illetve a megkötendő jogügytetben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttaü{sai kenetóben a bárki áltat
megkötés nétküI igénybe vehető nem pénzbeli szolgáItaüíso illetve az egyesület áttal tagiána\ a
tagsági jogviszony alapján nyújtot! létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. [Ectv. 33. §
(1) é§ (2) bekezdés]

Az elnökségi ütésről jegrzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő etnöksegi tagok írnak atá. A
jegyzőkönyv tartalmazza abaározatok sorezámát, a dönt&ének tartalmát, időpontját és hatályát,
illetve * döntést timogatók és ellenzók számarányát (ha lehetséges, szenéIyét).

Az elnökseg határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti es az érintett tag(okk)al ahatározat
meghozatalát követő 8 napon belül írásbano igazolható módon is közli a haározatoknak az
egyeslietfacebook csopotíbantőrténő közzetételével eg5ridejűleg. [Ectv.37. § (3) b) pont|

A közg;rffles es az elnökseg haáraratait az elnök köteles aEaároz*tok Könyvébe bevezetni a 9.
és a 20. pont szerinti adattartalommal. lEctv.37. § (3) a) pont]

)il.
záró rcndelkezesek

Az alapszabályban nerr szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló Zalf. évi V. törvény
(Ptk.) és az eryesülési jogról, a közhaszrrú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
trámogatrásr{ról szóló 201 1 . évi CLXXY törvény (Ectv.) rendelkezései az kányadőak_

Zálradék: az egyesület alapszabályában bekövetkezettváltozrásokat dölt ésféIkövérbeűvel jelerte, valamint
taxativan felsorolja Közgyúlésihatírozá megielölésével.: KGY.5t2020.I.15. és a KGY. 612020.II.6
szélmilhatározat alapjrán 10. igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta az alábbi módosítasokat: az
alapszabá|y II. l. b., §., d., e. ,{ pontjai kiegészítésre kerültek. 22.,2-2.I. e,f. kiegészítésre kerülte§ II. c,d,e,
pontok kiegészítésre kerültek, az. mJ1. 2.3. u c pontban felsoroltak szűkítésre kerültsk, b, d,e, pontok
kiegészítése történt a óblázat besz{rriá.sra került, illetve 2 IIr. pont ( kétszer szerepel, ezért az egyéb
tevékenységeknél IIIJl.-ra lett nódosítva" hory meg lehessen megkülönböztetni) az általános szabályok

b)
c)
d)
e)

í)

2&-

2l.
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kiegészítésre kerültek, ry V YI, VII, YIII, IX, X pont módosítrásra került teljes szövegében, a X. 16. pontja
vezető tisztségviselők módostrásra került a közg;ólés KGY. 4l2020-ru4. alapján.

Kelt:

Tanú: Q9o\ T(-
Lakcíme:*13 *övfi[{o:§örtrr.§sl\ v. s ,

Személyi igazolv ény száma: 6gpo9,k e§

Tanú: a"Yd l{r*;ü N",-il*
!::ITí !{3i.W^h*rwrur,u, 6, g l &,

(Alakuló ülés tartása esetén az alapszabályban kijelök kepviselő(k) í$a aló, a képviseleti jog grukorlásnak
módjóhoz igclzadómt önáEóan vagl képviselőtarsával egliittesen. Ha alakuló ülés tartására nem keriilt sor,
akkor valarnennyi alapító tagnak aló lre§ íraia az alapszabólyt, mert az egsséges akaratelhatárazas ebben
nyilvánul meg.
Mindket esetben cz aláírasokvalódiságát ket tanú aláírasaval vagl ügnédi ellenjegtzéssel kell igazolni!)


