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t . AZ egyesületneve.sZékheIye:

a) Az egyesület neve: Miku|ásnagyköVetEg
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lfjúságiEgyesij|et
b) AZ egyesÜtetröVidítettneve:MikulásnagykóvetEgyesület
Pe1ófis. u. 55,
MeZóía|Va'
c) AZ egyesületszékhe|ye:2422

t!.
rtrzegyesiiletcé|jai
2' Az egyesületcéljai:
tiszteletbentartó,
éshagyományokat
fele|ós,az értékeket
a) A Íiata|ságneveIése
. a demokratikustársadaIomelvárásainakmeofele|oéletre.
megórzése,az egészséges
b) A lakosság flzikai és mentá|isegészségének
Való nevelés.
é|étrnódra
a tapaszlalatcsereés
tanu|ásánaktámogatása'ismereteikbovítése,
c) A ÍiataIok
elósegítése'
az Önképzés
előSegítése,hátrányos he|yzetÍ]
d) A fiatalok társadalmi beilleszkedésének
fiataloktámogatása'
e|osegítése.
e) AfiataIokkapcsolatteremtésének
a
és a hagyományokmegisméftetése
a'torténe|em
f) A ku|túra'a míjvésze.iek,
lakosokkal.
s) A gyermekek támogatáSa, adományozás' karitatív
támogatása.

A|apszabá|V

.UlásnaovköVetEovesijbt

h)Környezetvéde|em, természefuéde|em,ál|atvéde|em erósítéSe, ezen
szemléletekterjesáése.
építése'
i) Nemzetközi kapcso|atok
népszerűsítése'
j) Az oIimpiaí
eszme terjesztése'
k) A mozgás szeretetéreVa|ó nevelés, a tömegsportok népsze|űsítése,
1ámogatása'
_ cé|okkozü|az a)' b)' c)' d)' i), h) és k)
3' Fenti_ 2' pontbanmegfogalmazott
az 1997'éVicLV|- Tv. 265 c) pont1', 4', 8., 9.' 10'' 11'
poniokbanmegje|ö|teket
és 14. a|pontja szerint közhasznÚ, (de nem kien']elkedóenközhasznú)
az 1997'évicLVl. Tv. 26s c) pont
Végzi.Rész|etezve:
szervezetként
gyógyító-'
egészségÜgyi
betegségmege|óZés,
egészségrnegórzés'
a) 1' aIpontja:
a célokköZü| a b) pont
rehabilitációstevékenység:
a cé|ok
ismeretierjesziés:
b) 4' alpontja:nevelésésoktatás'képességfej|esztéS'
közül az a)' c),ésf) pontok
a cé|okközu|a h) pont
á||atvédelem:
természetvéde|em,
c) 8' a|pontja:
a célokközüla h) pont
ktrnyezetvéde|em:
d) 9. alpontja;
gyermek- és ifjúsági
e) 1o' alpontja: gyermek- és ifjúságvédelem'
a cé|ok
kozÜ|a d) ésa g) pontok
érdekképviselet:
f) 11' alpontja:hátrá yos he|yzetűcsopoúcktársada|miesé|yegyen|óségének
a célokkÖZi]la d) pont
e|ősegítése:
jogviszol]y
keretében
ésa po|!'árijogi
g) '14.alpontja:
spoft'a munkaviszonyban
a célok közü| k)
kivételéVel;
sporttevékenység
megbízás alapján fo|}4atott
pont.
az egyesii|et
4. Ennekmegíele|óen
a közhasznúszo|gá|tatásokbó|
más is |észesü|het
a) iagjainkíVÜ|
csak kozhasznú cé|jainakmegva|ósítása
b) Vá||alkozásitevékenységet
Végez
azokatnemVeszélyeztetve
érdekében'
nem osztja 1e|'azt az alapszabá|yban
c) gazdálkodása során e|érteredményét
' meghatározott
ÍordíÍja
tevékenységre
adataitsaját honlapjánis
ésgazdálkodásánaklegÍontosabb
d) tevékenységének
nyilVánosságrahoZza
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nem folÉat,szervezetepártoktólÍüggetlen,
e) közvet|en politikaitevékenységet
azoknakanyagitámogatástnem nyújt.

ilt.
Az egyesü|ettagsága
tagjai:
5' AZ egyesÜIet
a) Rendes tag
Vagyjogi szemé|y,iIletYe
Az egyesületrendesiagja lehetbármelytermészetes
jogi szemé|yiséggel
nem rendeIkezőszervezet,társaság,aki az aIapszabállyal
tennikíVán.
ésaz abbankitűzöttcé|okmegvalósításáért
egyetért,
taq
b) Tiszteletbeli
Az egyesÜlet tisáe|etbeli tagja lehei az a természetesszemé|y,akii a
kizgyűtésaZ Alapszabá|ybanrögzítettcélokórdekébenkifejtettkieme|kedő
tart.
erreérdemesnek
tevékenységéért
bármelykéttag
a közgyű|éshaiáskörébetaftozik'Új tag fe|Véte|ét
6 . A tagfe|Vétel
tagjáná|,ígyaz elnökségenneka|apján
aZ eInökségValame|y
kezdeményezheti
napirendipontratűzni'
a iagfelvéte|t
köte|es a köVetkezó kozgyű|ésen
ta3okjogai'kÖle|ességei:
7 . Az egyesÜleti
a) Rendes tag
jogai:
i.
-

Vá|asztóésVálasztható

'

ésÍoglalkozásaln
íésztVehetaz egyesü|etrendezvényein
iehet aZ egyesÜletmunkájára
indítványokat
iavas|atokat,

.

igénybeVehetiaz egyesületszolgáltatásaitéskedvezményeiÍ'
kötelességei:
.

aktíVan kozreműködik az
|||t'9 vé|Usi tdsd'd|

'

egyesület céljainak, feladatainak

|

-

betaftjaaz alapszabá|yban|eírtakat

-

fiZetia tagdíjat'
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b) Tiszteletbelitag
jogai:
i.
- tanácskozásijoggalrésá Vehel az egyesuletközgyű|ésein
- javas|atokai, indítványokat tehet az egyesü|et működéséVe|
kapcsolatban
-

rendezvényein
résztVehetaz egyesÜ|et

-

éskedvezményeit'
igénybeVehetiaz egyesületszo|gáltatásait

kotelességei:
ii.
- tevékenységéVeI
elósegíti
az egyesüleicé|jainak
megva|ósu|ását'
tagságmegSZÜnése
B' Az egyesÜ|et
a) A tagságiViszonymegszÜntethetó:
- ki|épésseI
-

kizárással

-

eIhalálozáSsa|'

b) A tagságiViszonykilépésseI
bármikormegszünteihetó'
A ki|épési
szándékot
írásbankelIbejé|enteni
az egyesü|elelnökének.
c) A kÓzgyű|éshatározatta|kizárhatja azt a tagot, aki az Alapszabá|yban
foglaltakat
isnréteIten
Vagysú|y1san
r'|egséÍti'
azaz;
- nemfizetia tagdíjat
.

gátoIjaaz egyesÜ|eletcéljainakelárésébén
tevékenységéVel

-

magatartásáVa|
az egyesÜ|et
rosszhírnevét
kelLi'

d) Egy tag kizárását két másik tag egyÜttesenkezdeményezheti
az elnökség
bármelytagjáná|írásban,megj€ | ö|Ve a kizárással érintetitagot és a kizárás
okát.A kizárásraokot adó ktrÚImények
Vizsgálataa kizárási kezdeményezést
köVetó közgyű|ésenmegtörténik,ámelyre az érintettiagot írásbanmeg ke|I
híVni,és |ehetóséget
kell számára biztosítani,
hogyvédekezését'
bizonyitékait
érdembene|őadhassa. Ezt a köZgyűIésta kezdeményezést
köVetóen 60
naponbe|ülÖsszekel|híVni,
A kizáíástárgyábana kÖzgyűlés
szótöbbségge|
határoz'A határozatot
15 naponbelÜ|írásbanis meg ke||kÜldeniaZ érintett
de a tudomásszerzéstó|
' tagnak.A határozateIlennincs he|yefe|lebbezésnek'
jogoÍVos|atta|
számítot1
30 naponbelÜla FejérMegyeiBíróságon
|ehetélni.
e) A tör|ési'Rizárásihatarozat1 péIdányát
az e|nökséga tagnakmégklildi. '*.-.'
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Az egyesület szervezete
9. Az egyesületVezetószervei:
- KözgyÚlés
.

E|nökség'

az Elnökségtagjai,köáijk az elnök'
A Vezetőtisztségvise|ók
'10.KÖzgyÚj|és
a) Az egyesület|egfőbbszerve' amelya tas'oköSSZesSégéból
áll. Az egyesületet
érintómindenkérdésben
dőnthet'
b) SzükségSzerini' de lega|ábbéVenteegyszer össze kel|+]íVni'
AZ egyesÜ|et . .
e|nöke írásbanhívjaössze, a napirendipontokközlóséVel,ú9y'hogya tagok
a meghivót az Ü|éselőtt legalább 5 nappa|kézhezkap,iák.ossze kell híVni
akkor is' ha a rendes tagok |ega|ábbegyharmadakéri az ok és cé|
megjelö|óséVel,
il|etvea bíróságeIrendeli'Az Li|ések
meghívójátaz egyesÜ]et
k^,76+é<1i h^n|.hiáó

c) Az cgyesÜ|et
köZgyűléseinek
ü|éseinyilvánosak'
d) A közgyű|éshatározatképes'
ha a rendestagokbó|több mint50%+1fó je|en
Van' l.|atározat-képtelenség
esetén15 naponbe|Ülisméte|ten
össze kell híVni
Változat|annapirenddel,a meghíVóújbólikikÜ|déséVel.
A másodszorra
osszehíVott kÖZgyű|ésa megjelentek számára Va|ó tGkintet né|kül
hatá|ozatképes'
Ezen tényrea megismételt
közgyű|ésmeghíVójábanfel kel|
hívnia tagokfigyelmét.
e) Határozatait _ ha az 3|3pszabá!},rnásként nem rendelkezlk _ nyílt
szavazássa|'egyszerűszótöbbséggelhazza' Titkos szavazást is elrendelhet'
Az eInökségtagjaita kozgyűlésnyíltszavazás útjánVálasztjameg.
D A közgyú|ósról jegyzőkÖnyvkészii|,amelyet aZ elnök ír a|á' és két * a
köZgyű|ésá|ta|ktjelö|t- tag alákásával hiteIesít'
g) A közgyű|és döntéseit határozati formában hozza. A határozatok
' nyilvántartására határozatok ktnyvét kell rendszeresíteni,ame|yból a
közgyűlésidöntésektaÉaIma'
időpontjaéshatá|ya'i||etvea döntésttámogatTk
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és e|lenzők számaránya megállapítható.A határozatok könwébe bárki
betekinthet.

n) A

kozgyű|ésj haiározat a határozat-azonosító megjelöléséból és
szöVegrészból á||' A határozaÍ.azonosítómeg.ielölése a táÍgyéVbe|i

sorszámma|kezdodik,ezt kÖVetóena meghozataléVe,hónapja,napja,majd
(KH)köVetkezik.
megjelölés
(10.15')KH.
P|.:112010.
A hatá.ozat szöVeges része a hatá|ozat lényegestartalmánakSzabatos
rögzítését
tartalmazza,amelybóltúnjönki a szavazás pontoseredménye'
A közgyűléshatározataitaz egyesü|eta honlapjánValó megjelenítésseI
hozza
nyilvánosságra' A kozgyűlésdöntéseit az érintettekkelírásban koz|i az
egyesület.
k).,A hozotth'atározatok
nyilVánosak'
|) A közgyÜléskizáró|agos
hatáskörébe
tartozik:
- Az alapszabá|yelíogadásaésmódosíiása
-

Az éVes beszámoló és a Khfu. ,Í9$(3) bek. szerinti közhasznúsági
jeIentése|fogadása

.

Döntés más egyesü|etekkel Való egyesÜléSrő|,az
feIosZlásáró|

egyesület

- Az elnökségmegvá|asáása,VisszahíVása
- Tagok íe|Vétele
.
-

A tagságiViszony
kizárássa|
Va|ómegszűntetése
Az éVesprogramésköltséEvetés
jóVáhagyása
Az e|nokség
éVesbeszámolójánakelfogadása

-

A tagdíjmértékének
megá||apítása

-

Döntés minden olyan kérdésben'ame|yetjogszabá|y a közgyű|és
kizárólagoshatásktrébeutal'

1 1 .E I n ö k s é g
a) A közgyúlés_ tagjai sorábó| - négyéViidótartamraháromtagúe|nökséget'
köztük egy e|nokötVálasá'
b) Áz elnokségtagjai:
- elnok
.

elnökségitag

.

elnökségitag.

)_"::.;:lt
-{,

6

{,.11\.,,

... Í'."c.'a'r

,," ua3,ij
^
'f'",
":
re. -.bré!Íebe.

,ásnaovkovetEovesÜlet

,

A|apszabá|V

az elnökséghatároz,
c) a közgyŰléskizáró|agoshatáskörénkíVü|ikérdésekben
Ü|ésltaft' amelyet az
d) Az e|nökségszükségszerint' dé |egalábbféléVente
e|nök készíte|ő, és az elnök híVössze' oly módon, hogy a meghíVóta
napirendipontokka|
mege|óZően
5 nappa|
együttaZ elnökségtagjaiaz Ü|ést
kézhezkapják'AZ e|nökséghatározatképes'
há mindentagjajelenVan.Az
Ülések
mcahíVóját
az egyesü|et
közzéteszihonlapján'
e) Az elnokség
üléseinyi|Vánosak'
eseténhatározatképes.
0 Az elnökségcsakmindenegyestagjánakje|en|éte
g) Határozat-képtelenség
öSsze ke|lhíVniaZ
esetén15 naponbe|ü|isméte|ten
elnÖkséget
Változatlannapirendipontokka|'a me9hiVóújbóliközzétételéVe|'
A
másodszorraösszehíVot{
a kéttag
elnökségiüIésaz eredetjnapirendekben
jeÍenléte
eseténis határozatképesEZen tényreaz eredetimeghíVóban
fel keIl
híVnia tagokfigyelmét'
* ha az a|apszabály
_ nyí|t
h) Az eInökséghatározatait
másként
nemrendeíkezik
szavazással, egyszerű szólÖbbséggel hozza' de titkos szavazási is
elrendelhet'|\,'1e9isÍ]ételt
eljrokségiijléseseién,amennyibenkéttag Van csak
jelen'csakegyhangú
döntésthozhataz eInÖkség.
i) Az

e|nokségi határozaÍokatszintén a

határozaiok könyvében kel|

nyi|Vántartani
úgy'hogyaz elntkségidöntésektanaIn]a,
idópontja
és hatálya,
iIIetvea döntésttámogatókéseIlenzőkszámarányamégállapítható
legyen.
j) Az éhökségidönfóseketaz érintettekke|
is írásban'postaiúton,15 napon
be|Ú| közolni ke||' Az egyesület eInok3égehűiározataitholllapjánVa|ó
megjelenítéssel
hczz3nyilVánosságra.
k) pZ e|nÖkség
hatáskoreós Íeladatai:
- Az egyesÜ|etjogszabály és alapszabály szerinti műkÖdéSének
irányítása
- A közgyű|ése|ókészítéSe
- Az éVesmunkaprogram
e|készítése
ésköltségvetés
-

A közgyűléselőttibeszámo|ás
a Végzett
munkáró|ésgazdálkodásró|

-

Javas|attétel
a tagdíjmértékéról'

l) A tisztségviséló
visszahÍVhaló
abbanaz esetben,ha magatartásáVal
rombolja
az egyesi]let jó hírnevét,o|yan erkö|cste|en életmódot folytat' ameiy
mé|tatlannáteszi az egyesÜleti
Szándékosanakadá|yozza'nehezili,
.7

EovesÍrlet
'énaqvkÓVet

'
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a|apszabálybanrögzítettköte|ezettségeit
nem teljesítj,illetveszemé|yéVel
a
jogszabáÍyban
előírtösszeférhetetlenség
j ok beál|'
A vjsszahíVást
legalább3 tag kezdeményezheti,
amelyaIapján30 naponbe|Üli
időpontrarendkíVüliközgy|:]lést
kel| összehíVni' A rendkíVÜ|i
kozgyűlésreaZ
érintetttisztségviselőtírásban kell meghíVni.
A VjsszahíVásraokot adó
körülményekVizsgálataa közgyűlésen
töriénik,ahol a kÖzgyii|és
bizonyítást
VesZ fel' Az érintetttÍsztségvjse|ő
számára lehetőségetkell biztosítani,hogy
bjzonyítékait'Védekezésétérdembenelóadhassa'
A VisszahíVástárgyábana közgyúÍés
szótöbbséggelhatáIoz.A hatarozatotí5
naponbelül írásbanmeg kel|küIdeniaz
érintett
tisáségviselónek'A határozat
ellen nincs helye feílebbezésnek'
de ellenéa tudomásrajuttatástó|számított
30 napon belüt a Fejér|\4egyei
Bíróság elótt jogoryoslattal|ehetélniaz
EtV'
10.s.aalapján'

12.AZegyesületelnöke
- lrányítjaéselókészíti
az elnökségmunkáját
. Vezetiazelnökségi
Üléséket
- KépviseliázégyesÜletet
. KapcsolatottartaZ érdekkörébe
tartozóképviséÍetÍ
szervekke|
- Dönt és intózkedik
*o.nuo,o" á|ta| és az aIapszabályban
meghatározottügyeooun"
- Feltigye|iés irányítja
az érvényben
léVőválla|kozásiszerzódésekben
foglalt feladatok ellátását, alkalmazot1ak
esetén gyakorolja a
munkáltatói
jogokat
- Ellenórziaz eínökség
haiározatajnakVégÍehajtását
- Szemé|yesenVagy
az elnÖkségtagjain keresztül gondoskodik
az
érvényes
jogszabá|yok,Valaminta szervezeti
és működési szabá|yzaÍ
betaftásáról'
13.A Vezetó szerv határozathozatal

a személy,
akiVagy
akinpk
kozeli
hozzá'"n".u,"'
u,",,lijjJix.:":"JJn"*

a) kötelezettségVagyfelelősségalól
mentesül'Vagy
U'' UdlIl||lyenmas ejónvben részesü|'
i|letve a megkötendó
egyébként
érdekeIt'

Nem minósÜlelőnyneka köz]nasznuszervezet
céÍszerintÍ
juttatásaikeretében
a
bárki által megkötés néIkÜligénybe
Vehetó nem pénzbe|i
szolgáltatás,jll. a
társadalmi szeNezet álta|tagjánaka
tagsági Viszony alapján nyu]tott,
|étesítő
okiratnakmegfelelőcélszerintijuttatás'
14'Az egyesületműködéséVel
k€

keletkezetivalamennyiiIat nyilvános'
azokba bárki betekin.n",.o ou,'o"=o'n'oan

elnÖkséghezintézenn,.o",,nuij,'Jl.u"j,lff'J::
'í5napon
beltilteljesíteni
kella betekintést'

15.Az egyesület műköcjése
nyilvános' a köZhasznú szervezet
múkÖdéséVel
kapcsolatban keletkezeit iratc

lreszámolóit
aZegye"u".
n".,",oljl'
"
"ju;ff;:x'Í::"fiT:T:;":::::"

16.A kozhasznúszervezet

megszűntét
köVetó kétéVignem lehet más
közhasznú
szeruezetVezetótisztségYiselő|e
az a szemóly, aki olyankÖzhasznú
szeryezetnél
töltött be - annak megszijnését
kétévbenlegalábbegy éVig*
Vezető
Üsztséget,amelyaz adózá.,",.unu'o'u
rdjérólszóló törvény szerinti
kciztartozásátnem
egyenlítette
ki.

17.A vezéÍőtjsaségvjs€ l ó'
ill' az e
jelölt szemé|ykoteles
Valamennyiérintett
kózhasznú szervezetet u,u.",unn"n
sen,. tájékoztatniarró|, hogy
ilyen tisáséget
egyidejűlegmás szervezetnél
is

Az egyesüÍet
gazc|álkodása
18' Az egyesÜletbevételiforrásai:
- tagdíjak
.
' -

szponzoroktámogatása|
rendezvények
bevétele.
pá|yázatokonelnyert
támogatások
á|lampo|gárihozzájárulások

9

snaovköVet Eqvesi]let
.

'

A|apszabá|v

vállalkozásitevékenységből
származó beVéteIek

19.A tagdíjmindenkoriösszegénekmeghatározásaa közgyűlés hatáskörébe
a befizetésmódjátésidejét.
tartozik,ezzel egyidőben meghatá|ozza
2o.Az egyes.]|etéVesbevételevárhatóan nem haladja meg az otmil|ióforintot'
éVesbevételemegha|adjaaz ÖtmiIlióforintot,
azonbanamennyibenaz egyesü|ét
szervethoz lét|e.
akkora Vezetoszervtó|elkülönültÍe|Ügyelő
21.Az éves beszárnoló és a közhasznÚsági jelentéstervezetéta döntés e|őtt 5
hogyazokmegismerjék'
A
nappalírásbanmegkelIkÜldenia közgyűléstagjainak'
ós határozat-hozataIiszabályok
' kÓzgyű|ésaz á|ta|ánoshatározat-képességi
sze|inthagyjajóVá az éVesbeszámo|ót.Az elfogadódöntés után 15 naponbelü|
az éVesbeszámolótés a köZhasznúságijeleniéstnyi|YánÓsságrakel| hozni az
inte|netenVaIi megjelenítéssel.
22.Azegyesltietnevében
kÖie|ezettség
vá||a|ására'
a|áírásra
az eInök oná|lóan'vagy
az elnökség máSikkéttagjaegyüttesenjogosul1'
(Utalványozni)
23'Bankszámlafelettrendelkezni
az égyesü|el
e|nöke öná|lóan,Vagy
az elnökségmásik kéttagjaegyÜttesenjogosult.
24'Az eInökséga jóváhagyottkö|tségvetés
szerintköteles gazdálkodni.
25'AJ egyesü|ettartozásaiért
Vagyonávalfelel.
26'A közgyűlésa tisztségviselok
állapíthatmeg.
réSzére
tjszte|etdíjat
27'Az egyesÜlet
megszűnik'
ha
. Fe|osz|ását
a kÖzgyűIés
2/3-ostöbbségge|
ki'Iondja
.

.

Más egyesülettelegyesü|

-

Bíróságmegszűnteti'
felosz|atja'

10

,,Ad
a|a:pszabáIyban

évi||.törvényésa közh

kérdésekre
az egyesÍj|esijogróI
szó|ó í989.
szóló í997. éVicLV|. töÍVényben

Ezen alapszabá|ytaz egyesti|et
a|aku|óközgyÚ|ése20ío. széptember
17én
egyhangúlag
é|fogadta'

Mezöfalva, 2o+o.szeptember17.
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