ALAPSZABÁLY
I.

Az Egyesület neve és székhelye:
Az Egyesület neve: Halásztelki Bocskai István Kulturális Egyesület
Az Egyesület székhelye: Bocskai István Református Oktatási Központ (2314 Halásztelek,
Rákóczi u. 17.)
II.

Az Egyesület célja és tevékenysége:
A Bocskai István Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai, kulturális,
egészségvédelmi tevékenységének támogatása.
Az Egyesület tevékenységét különösen a következőkben részletezett módon és területeken fejti
ki:
1. A fenti intézmények tevékenységében érintett pedagógusok, szülők és növendékek
ismereteinek bővítése, képzések, továbbképzések, konzultációs fórumok, konzultációk, táborok
szervezése.
2. Az oktatásban, illetve az oktatás szervezésében érintett személyek és testületek közötti
hatékonyabb szakmai kommunikáció segítése.
3. Kulturális rendezvények, kiállítások, fesztiválok szervezése, lebonyolítása.
4. A gyermekek sportolási lehetőségeinek támogatása, együttműködés kialakítása hazai
sportszervezetekkel (különös tekintettel a Magyar Vívó Szövetségre).
5. Egészségvédelmi előadások, programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása ( különös
tekintettel az ifjúságvédelemre).

6. A pedagógusok, szülők és növendékek hatékonyabb tájékoztatásának segítése, érdekeik
védelme.
7. A hátrányos helyzetű növendékek felkarolása, szociális hátrányuk leküzdéséhez anyagi
támogatás nyújtása; szeretetszolgálati tevékenység.
8. A történelmi egyházak fenntartásában működő közoktatási intézmények hagyományainak
védelme, megőrzése, ápolása és bemutatása.
9. A fenti iskolák irányítása alá tartozó gyermekek egészségügyi felvilágosítás, különös
tekintettel az AIDS fertőzések megelőzésére, a fogamzásgátlás kulturális megismertetése,
családtervezés és az egészséges életmód szemléletének kialakítása
10. Az Egyesület élő kapcsolatok kialakítására törekszik más, hasonló célokért dolgozó hazai
és külföldi civil szervezetekkel, egyesületekkel.
11. Az Egyesület támogatja a „Drogmentes Ifjúságért Mozgalmat”, melynek célja az iskolába
járó fiatalok, különösen a 14-18 éves korú diákok egészséges életmódjának kialakítása,
megőrzése. A szenvedélybetegségek, különösen az alkohol, dohányzás, drog, játékgép
szenvedély megelőzése, korai felismerése és segítségnyújtás a szakszerű kezeléshez. Ennek
érdekében együttműködik a Kiskunhalasi Drogmentes Ifjúságért Egyesülettel az alábbi
tevékenységek végzésében:
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-

-

Előadások, a fiatalokat megszólító egyéb rendezvények (hangverseny, koncert,
filmvetítés, sportvetélkedő, kirándulás) szervezése az egészséges életmód
népszerűsítésére, a szenvedélybetegségek megelőzése témakörökben.
felkérés esetén szakember segítségével történő személyes tanácsadás fiataloknak,
családtagjaiknak
A „Drogmentes Ifjúságért Mozgalom” keretében a deviáns, önpusztító magatartás
kialakulásának megelőzése, a veszélybe került fiatalok állapotának korai felismerése és
szakemberek bevonásával segítségnyújtás a szakszerű kezeléshez.
Személyiségfejlesztő, konfliktus megoldási módokat tanító csoportfoglalkozások
szervezése, működtetése.
Közhasznú tevékenység:

A 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil tv.) 2. § 20. pontja értelmében közhasznú
tevékenységnek nevezünk minden olyan tevékenységet, amely a létesítő okiratban megjelölt
közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és
az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.
1. Az alapítvány céljának megvalósítása során a 2011. évi CLXXV. törvény
figyelembevételével a következő feladatokat, közhasznú tevékenységeket folytatja a
közfeladatok teljesítésére vonatkozó jogszabályhelyek megjelölésével:
a.) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) b)-c) pontjai és (13)
bekezdése alapján:
- a gyermekek iskolai sportkörben való sportolásának, valamint versenyszerű sportegyesületben
történő sportolásának szervezése, támogatása.
b.) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) és
a 23.§ (4) bekezdése, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c) és e) bekezdése
alapján: szakmai, kulturális, művészeti és szociális, különösen ifjúsági programok, kidolgozása,
megszervezése és támogatása, képzés és továbbképzés, a hátrányos helyzetű növendékek
felkarolása, szociális hátrányuk leküzdéséhez anyagi támogatás nyújtása; szeretetszolgálati
tevékenység
c.) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (5) 17., 23.
§ (4) 13.;, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5 § (1) bekezdése
alapján:
- A kiemelt kulturális örökség védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a
kulturális örökség helyi védelme
d.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 17. § (1)
bekezdése alapján:
- A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása - a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése
érdekében
e.) A sportról szóló 2004. évi I. tv. 49. § c)-e) pontjai alapján
- az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése;
sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a szenvedélybetegségek kapcsán
veszélyeztetett tanulók sportjának támogatása
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f.) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 2. § (2) c) pontja alapján
- A szenvedélybetegségek, különösen az alkohol, dohányzás, drog, játékgép szenvedély
megelőzése, korai felismerése és segítségnyújtás a szakszerű kezeléshez.
2. A Civil tv. 34.§ (1) bekezdés d) pontja alapján közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A Civil tv. 2. § 22. pontja értelmében közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett
politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei,
fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament
tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint
a polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben
meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői
választáson történő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése.

III.
Az egyesületi tagság
1. Az Egyesület rendes tagja csak az a természetes személy lehet, aki pedagógusként vagy
szülőként érintett a halásztelki református közoktatási intézmények munkájában vagy
nyilvántartott egyháztagja a Halásztelken tevékenykedő történelmi egyházaknak, s mindkét
esetben elfogadja, támogatja az alapszabályban rögzített célkitűzéseket, és azok
megvalósításában részt vállal.
2. Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes és jogi személyek, akik az
Egyesület folyamatos tevékenységében részt venni nem tudnak, de az alapszabályban rögzített
célkitűzésekkel egyetértenek, és az Egyesület munkáját erkölcsileg, illetve anyagilag
támogatják.
3. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehetnek azok a természetes és jogi személyek, akiket erre a
megtiszteltetésre az egyesület Választmányának jelölése alapján a Közgyűlés méltónak ítél.
4. Az Egyesület tagjai az elfogadott és rögzített célok érdekében folyamatosan vagy
alkalomszerűen szervezett csoportokban működhetnek együtt. Az Egyesület keretein belül
létrejövő csoportok működtetéséhez a Választmány jóváhagyása szükséges.
A tagság keletkezése:
1. Az Egyesület alapító tagjai belépési szándékukat az alakuló közgyűlésen aláírásukkal
hitelesítik. A későbbiekben csatlakozóknak írásbeli belépési szándéknyilatkozatot kell
eljuttatniuk az Egyesület Választmányához. A felvételhez két tag ajánlása szükséges. A
tagfelvételről a Választmány dönt, és arról írásbeli értesítést küld.
2. Ha a felvételt a Választmány megtagadja, ezt annak indoklásával együtt szintén írásban közli.
A kérelmező jogorvoslatért a Közgyűléshez fordulhat. Az Egyesület tagságát a Választmány
tartja nyilván.
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Az egyesületi tagság megszűnik:
a/ kilépéssel
b/ kizárással
c/ törléssel
d/ elhalálozással, illetve jogi személy jogutód nélküli megszűnésével.
ad. a/ A rendes, a pártoló és a tiszteletbeli tag tagságát a kilépésnek a Választmánynál történő
írásbeli bejelentésével megszüntetheti.
ad. b/ A Közgyűlés határozattal kizárhatja azt a rendes vagy pártoló tagot, aki az alapszabályból
eredő kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi. A kizárás kapcsán biztosítani kell a
garanciális szabályokat a tag meghallgatásának, a határozat indoklásának írásbeli közlésével is.
ad. c/ A Közgyűlés határozattal törölheti a tagok nyilvántartásából azt a rendes tagot, aki az egy
évnél régebben esedékes tagdíjhátralékát a Választmány írásbeli felszólítását követő 30 napon
belül sem egyenlíti ki.
ad. b/ és c/ A kizárást, illetve törlést a Közgyűlés a Választmány kezdeményezésére köteles a
soron következő ülésén napirendre tűzni. A Választmány a Közgyűlés megkeresésével
egyidejűleg köteles az érintett tagot az eljárás megindításáról írásban A Közgyűlés kizáró, vagy
törlő határozatát az érintett taggal írásban közölni kell, aki a kézbesítéstől számított 30 napon
belül bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
Tiszteletbeli tagot sem kizárni, sem törölni nem lehet.
A rendes tagok jogai:
1. Részt vehetnek az Egyesület bármely rendezvényén.
2. Az Egyesület céljaival megegyező tevékenységre a tagság körében külön munkacsoport
megszervezését kezdeményezhetik.
3. Javaslatokat, észrevételeket tehetnek az Egyesület működésével, gazdálkodásával
kapcsolatosan.
4. Betekintést nyerhetnek az Egyesület működését érintő bármely okiratba.
5. A közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek, az Egyesület tisztségviselőinek választásában
részt vehetnek, és maguk is megválaszthatók.
A pártoló és tiszteletbeli tagok jogai:
1. Részt vehetnek az Egyesület bármely rendezvényén, de a közgyűlésen csak tanácskozási
joggal (nem választhatnak és nem választhatók).
2. Javaslatokat, észrevételeket tehetnek az Egyesület működésével, gazdálkodásával
kapcsolatosan.
3. Jogi személyiségű pártoló és tiszteletbeli tag kizárólag képviselője útján vehet részt az
Egyesület tevékenységében.
A rendes tagok kötelezettségei:
1. Az alapszabály rendelkezéseinek betartása.
2. Cselekedeteik és megnyilvánulásaik összhangban legyenek az Egyesület célkitűzéseivel.
3. Az Egyesület céljainak megvalósításában tevékeny részvétel.
4. A Közgyűlés határozatával megállapított tagdíj befizetése.
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A pártoló és tiszteletbeli tagok kötelezettségei:
1. Az Egyesület részére erkölcsi és önként vállalt anyagi támogatás nyújtása.
2. A tiszteletbeli tagok sem tagdíj, sem más anyagi szolgáltatás nyújtására nem kötelesek.

IV.
Az Egyesület szervezetei
A Közgyűlés:
1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve. A közgyűlés a tagok összességéből áll.
2. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.
3. A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ül össze (rendes közgyűlés). Olyan időpontra
kell összehívni, hogy minden év március 31-ig elfogadhassa az évi költségvetést és a
választmány beszámolóját, valamint a közhasznúsági jelentést.
4. A tagság egyharmadának, vagy a Választmány, illetve az Ellenőrző Bizottság írásbeli
indítványára rendkívüli közgyűlést kell - az indítvány kézhezvételét követő 30 napon belül –
összehívni.
5. A Közgyűlés összehívásáról a Választmány gondoskodik. Az Egyesület tagjait a Közgyűlés
összehívásáról a kitűzött időpont előtt legalább 14 nappal írásban értesíteni kell. A meghívóhoz
írásos anyagot kell mellékelni, amely a napirendet és a szavazásra előre előkészített anyagokat
tartalmazza. A meghívóban nem szereplő témát csak akkor lehet a közgyűlés napirendjére tűzni,
ha minden tag jelen van, és a napirendre tűzést egyik tag sem ellenzi.
6. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok 50%+1 fő jelen
van. Határozatképtelenség esetén a Választmány elnöke ismételten összehívja a Közgyűlést az
eredeti napirendi pontokkal, a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül
határozatképes. Erre a tagok figyelmét az eredeti meghívóban előzetesen fel kell hívni.
7. A Közgyűlés üléseit, mint levezető elnök a Választmány elnöke, akadályoztatása esetén
helyettese vezeti. A Közgyűlés üléseinek kezdetén nyílt szavazással – a Választmány ill. a
levezető elnök előterjesztése alapján – jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv-hitelesítőt
választ. Titkos szavazás lebonyolítása esetén, azt megelőzően nyílt szavazással – a levezető
elnök előterjesztésére – szavazatszámláló bizottság megválasztására kerül sor.
8. A Közgyűlés határozatait nyílt, egyszerű többségi szavazással hozza meg. Kivételt képeznek
ez alól a következő esetek:
a) az Alapszabály módosítása (az egyesület céljának módosítása kivételével), amelyhez a
jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges;
b) az egyesület céljának módosítása és az egyesület megszűnéséről szóló döntés, amelyhez a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges;
c) az éves beszámoló elfogadása, amelyhez jelen lévő tagok kétharmados szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.
Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni.
Indokolt esetben a Közgyűlés dönthet a titkos szavazás elrendeléséről. Titkos szavazás csak a
jogszabályokban meghatározott esetekben rendelhető el. Titkos szavazás esetén előálló
szavazategyenlőséget ismételt szavazással kell döntésre vinni. A szavazatokat a levezető elnök
számlálja össze, ezt a Közgyűlés jegyzője hitelesíti.
A Közgyűlés határozathozatalában alkalmazni kell a Ptk. 3:19 §-a szerinti összeférhetetlenségi
szabályokat, vagyis nem vehet részt a döntésben,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére
másfajta előnyben részesít;
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b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
9. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a/ Az Egyesület megszűnésének, szétválásának, illetve más szervezettekkel való egyesülésének
kimondása.
b/ Az Egyesület feloszlásának esetében döntés az egyesület vagyonának felhasználásáról.
c/ Az alapszabály meghatározása, illetve ennek módosítása.
d/ Az éves költségvetés elfogadása.
e/ Az éves beszámoló – ezen belül a Választmánynak az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének – elfogadása és a közhasznúsági jelentésnek a jóváhagyása.
f/ Az Egyesület éves munkatervének meghatározása.
g/ Az Ellenőrző Bizottság jelentésének jóváhagyása.
h/ A vezető tisztségviselők, a Választmány és az Ellenőrző Bizottság tagjainak, valamint a
Közgyűlés jegyzőjének megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása.
j/ Döntés tiszteletbeli tagságról, illetve tag kizárásáról.
k/ Amennyiben vezető tisztségviselő munkaviszonyba kerül az Egyesülettel, a munkáltatói
jogok gyakorlása.
l/ Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, az Ellenőrző Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
m/ A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és az ellenőrző bizottsági
tagok elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
n/ A választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
o/ Végelszámoló kijelölése

A Választmány:
1. A Választmány feladata az Egyesület tevékenységének folyamatos gyakorlati irányítása.
Dönt minden olyan kérdésben, amely nem a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik,
tevékenységéről évente köteles beszámolni a közgyűlésnek.
2. A Választmány feladatai:
a/ A Közgyűlés összehívása, napirendjének összeállítása, a tagság és az Ellenőrző Bizottság
értesítése.
b/ Javaslattétel a Közgyűlés jegyzőjének személyére.
c/ Tárgyévi költségvetés elkészítése, és annak a Közgyűlés elé terjesztése.
d/ Éves beszámoló készítése, amely tartalmazza az előző évi gazdálkodás főbb adatait, és annak
a Közgyűlés elé terjesztése.
e/ Közhasznúsági jelentés-tervezet elkészítése, a 2011. évi CLXXV. törvény 29. § (7) bekezdés
szerinti kimutatásokat.
f/ Az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
g/ Az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
h/ Az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
i/ részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
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j/ a tagság nyilvántartása;
k/ Az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
l/ Az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
m/ Az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
n/ Az alapszabály III. pontjának felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
3. A Választmány öt tagból áll, akiket a közgyűlés a tagok közül 4-4 éves időtartamra választ meg.

A Választmány teljes létszámú ülésén tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ. A
Választmány legalább negyedévenként, a tagság számára előre közzétett időpontokban ülésezik
(rendes ülés). A Választmányt az indítvány kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontra
össze kell hívni, ha ezt a Választmány két tagja, vagy az Ellenőrző Bizottság indítványozza
(rendkívüli ülés). A Választmány ülését az elnök, akadályoztatása esetén helyettese hívja össze
írásban, a meghívóban szerepelnie kell az ülés napirendjének. A Választmány ülései
nyilvánosak. Zárt ülés tartásának csak a személyiségi jogok védelme, vagy az adatvédelem
érdekében lehet helye.
4. A Választmányi ülés határozatképességéhez legalább öt Választmányi tag jelenléte
szükséges. A Választmány üléseit az elnök, akadályoztatása esetén egyik helyettese vezeti.
5. A Választmány döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben
titkos szavazást kell tartani. Az akkor előálló szavazategyenlőség esetén ismételt titkos
szavazással kell dönteni.
6. A Válaszmányi ülésekre tanácskozási joggal meg kell hívni az Ellenőrző Bizottság tagjait,
az egyes célfeladatokra szervezett csoportok vezetőit.
7. A Választmány határozathozatalában alkalmazni kell a Ptk. 3:19 §-a szerinti
összeférhetetlenségi szabályokat, vagyis nem vehet részt a döntésben,
a) akit vagy akinek közeli hozzátartozóját a határozat kötelezettség vagy felelősség alól
mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
8. A Választmány tagjai, mint az Egyesület vezető tisztségviselői kötelesek valamennyi érintett
szervezetet előre tájékoztatni arról, hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetben is betöltenek
vezető tisztséget.
9. Nem Lehet a Választmány tagja három évig az a személy, aki korábban egy olyan más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője volt – az annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.

10. A választmányi tagok feladatkörébe tartozik, hogy a választmány ülésein részt vegyenek, a
választmány feladatkörébe tartozó ügyekben javaslatot terjesszenek a Választmány elé. A
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Választmány elé terjesztett javaslatokról szavazzanak. A választmányi tagoknak (ebben a
minőségükben) a fentieken túl önálló feladatköre nincs.
Az elnök, az elnökhelyettes, a választmányi tag:
1. Az Egyesületet az elnök önállóan képviseli harmadik személyekkel és hatóságokkal
szemben, a Választmány felhatalmazásával az Egyesület nevében megállapodásokat köt,
aláírási joga van. Akadályozatása esetén képviseleti joga alapján egyes konkrét ügyekben
meghatalmazást adhat a helyetteseinek.
2. A Választmány az elnök hatáskörébe delegálhatja az alábbi feladatokat: a Közgyűlés
napirendjének összeállítása, a Közgyűlés összehívása, az éves beszámoló és a közhasznúsági
jelentés tervezetének elkészítése, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó ügyek döntésre való
előkészítése.
3. Az elnökhelyettes feladatai:
- adminisztráció (az egyesület iratainak kezelése, a levelezések lebonyolítása, az elnökségi
ülések és közgyűlések jegyzőkönyveinek vezetése, az Egyesülettel kapcsolatos programok
nyilvántartása);
- az elnök akadályoztatása esetén az elnöki teendők ellátása.
Az elnökhelyettes a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében képviseleti joggal rendelkezik.
4. A választmányi tag tevékenységével segíti a Választmányt. Ezt meghaladóan a választmányi
tagnak önálló feladatköre nincsen.
5. Az elnökre, az elnökhelyettesre és a választmányi tagra vonatkozóan alkalmazni kell a
Ptk. 3:22. §ában rögzített kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat, így
a) elnök, elnökhelyettes, választmányi tag az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták;
b) vezető tisztségviselő nem lehet jogi személy;
c) az elnök, az elnökhelyettes, a választmányi tag ügyvezetési feladatait személyesen
köteles ellátni;
d) nem lehet elnök, elnökhelyettes, választmányi tag az, akit bűncselekmény
elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
e) Nem lehet elnök, elnökhelyettes, választmányi tag az, akit e foglalkozástól
jogerősen eltiltottak (akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak,
az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy
vezető tisztségviselője nem lehet);
f) az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet elnök,
elnökhelyettes, választmányi tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az Egyesület felügyelő szerve:
Az Egyesület felügyelő szerve a háromtagú Ellenőrző Bizottság, mely a tevékenységét a
Közgyűlés részére végzi, tevékenységéről évente a Közgyűlésnek számol be.
Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megbízatása három évre szól. Nem lehet a felügyelő szerv
tagja/elnöke olyan személy, aki a Választmány elnöke vagy tagja, az Egyesülettel a
megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll – ha jogszabály másképp nem rendelkezik –
, az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
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vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat – , illetve ezek közeli hozzátartozója. Az Ellenőrző
Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, elnökét tagjai közül maga választja.
Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását, ennek során a
Választmány tagjaitól jelentést, a Közgyűlés tagjaitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az
Ellenőrző Bizottság tagja a Választmány ülésein tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt
vesz, ha jogszabály így rendelkezik. Az Ellenőrző Bizottság köteles a Közgyűlést tájékoztatni
és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, az egyesület működése során
olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás)
történt, amelynek megszüntetése vagy a következmények elhárítása és enyhítése a Közgyűlés
döntését teszi szükségessé; valamely felelősségét megalapozó tény merült fel. A Választmány
ülését az Ellenőrző Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül –
össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Választmány ülésének összehívására
az Ellenőrző Bizottság is jogosult.
Ha a Választmány vagy a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság haladéktalanul értesíti a Pest Megyei
Főügyészséget, a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
Az első Ellenőrző Bizottság tagjai:
Név: Debreceni István (elnök)
Lakóhely: 2316 Tököl, Szilágyi u. 6.
Név: Dvorák Marianna
Lakóhely: 2310 Szigetszentmiklós, Bokor u. 4.
Név: Schottné Márta Melinda
Lakóhely: 2315 Szigethalom, Ibolya u. 4.

V.
Általános rendelkezések
Határozatok és nyilvánosság:
1. Az Egyesület működését, szolgáltatásai igénybevételének módját, valamint beszámolóit,
jelentéseit, bárki számára hozzáférhető módon az intézményben történő kifüggesztéssel hozza
nyilvánosságra.
2. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén, az
Egyesület vezetőjével előre egyeztetett időpontban bárki betekinthet.
3. Az Egyesület vezető szerveinek (Közgyűlés, Választmány) döntéseit a Választmány az
egyesületi határozatok tárában tartja nyilván. Ebben feltünteti a döntések tartalmát, időpontját,
hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát. A név szerinti szavazásokról külön
nyilvántartást vezet, amelyben a szavazók személyét is fel kell tüntetni.
4. A Választmány elnöke, akadályoztatás esetén helyettese gondoskodik a döntéseknek az
érintettekkel írásban, igazolható módon való közléséről.
5. Az Egyesület vezető szerveinek (Közgyűlés, Választmány) döntéseit időszaki kiadványban
hozza nyilvánosságra, amely az intézményben történő kifüggesztéssel válik hozzáférhetővé.
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6. Az Egyesület köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június
30-áig az Egyesület székhelyén kifüggesztéssel a nyilvánosság számára elérhetővé tenni.

VI.
Az Egyesület gazdálkodása
1. Az Egyesület bevételei:
a) egyesület esetében tagdíj,
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó
támogatás;
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt
összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
Az egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó
költségek;
c) az egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció
költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez
használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
Az egyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a tárgyi
eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a társasági adóról
és az osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe.
2. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, csak céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért
eredmény a tagok között nem kerül felosztásra, azt az Egyesület kizárólag a céljai
megvalósítására fordítja.
3. Az egyesület , mint közhasznú szervezet a gazdálkodására vonatkozó különös szabályok
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységére kell fordítania.
A vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját
- a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél
szerinti juttatásban nem részesítheti.
Az egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati
felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek
mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt
pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. Az egyesület váltót,
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illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Az egyesület gazdaságivállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű
hitelt nem vehet fel.
Az egyesület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet
készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és
közzétenni.
Az egyesület beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból
saját költségére másolatot készíthet.

VII.
Az Egyesület megszűnik:
1. feloszlással
2. más társadalmi szervezettel történő egyesüléssel,
3. feloszlatással
4. megszűnésének megállapításával.
Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott, az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló
cél megvalósítására létrejött olyan közhasznú szervezetnek kell átadni, melynek működése a halásztelki
egyházi oktatás ügyét segíti.

VIII.
Záradék
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadók.
Az Egyesület a Halásztelken, 2008. február 29-én megtartott alakuló közgyűlésen mondta ki
megalakulását, és fogadta el az Egyesület Alapszabályát.

Kelt, Halásztelek, 2015. november 30.
..........................................
Sipos Attila
elnök
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