


kecskemét-széchenyivárosi közösségépítő Eqyesület 2020.02.12.

A Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesüet (6000 I(ecskemét, Idnyi u. 62, a továbbiakban:
Egyesrilet) tagtrat az egyesülési jogtól, a közllasznű jogállástől, valamint a civil szerv,ezetek működéséről és

támogatásatől sző|ő 201,1,, évl CL)O§/. törvény (továbbiakban: Ectv.), valamint a 2013, évi V. tv. (Polgári
Törvénykönyv, - a továbbiakban: Ptk.) alapján egyesrilenik alapszabályát az alábbtak szerint módosították - a
módosítások vastagított, dőIt betűkkel, a hatáIyon kívtil helyzés áthúzással vannak ielőlve - és a
módosításs al egységes szetkezetbe foglalták.

1. Az egyestilet neve: Kecskemét-Széchenyivátosi l(özösségépító Egyesület

Az egyesíilet röuid neve: SZIIK Egyesíitet

2. A2 Egyesület székhelye: 6000 l(ecskemét, Idnyi u. 62,

3. Az Egyesiilet alapításának időpontial 7997. szeptember 19,

4. Az Egyesület működési teriilete:
- I(ecskemét
- Dél-Alföldi régió (Bács-Iískun megye, Békés megye, Csongtád megye)
- Közép-Magyarotszágjrégió (Budapest és Pest megye),

5. Az Egyesület jogi személy, amely a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre.

6. Az Egyesúlet az egyesülési jogtól, a közhasznű jogállástől, valamint a civil szetvezetek működés&ől és
támogatásárő7 szőlő 201,1,. élri CL)OCV. törvényben meghatatozottak szerint közhasznű szervezet.

1. Helyi szinten:

a) A Kecskeméten, s elsősorban annak széchenyivárosi városrészében élő embetek,
- közösségi életük és tfusadalmi kapcsolataik,
- szabadidejük eltöltésének, kulturálódásuk,
- hitéletilehetőségei§
- családi és egyéni éleük

minél teljesebb, jobb megszewezése, és az ehhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése.

b) A l(ecskemét-Széchenyivátosi Szentcsalád Templom és l(özösségi Ház épitésének" valamint a köré
szerveződő közösségi élet beindításánah szewezésénelg folyamatos múködésének szellemi, lelki és
anyag| támogatása.

c) A szociálisan megnehezr,iLlt életsotsú, abból önmaguk erejéből kiemelkedni képtelen emberek és
családok megsegítése, támogatása.

2. Regionáüs, illetve otszágos szinten:
csőszinó dr.
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közössésépítő Esvesület 2020.02.12.

a) Elsősotbal a gyeftnekek, a fiatalok (pályakezdők), a családo\ s más csopottok önkénte§en, nemes

emberi és egyetemleges tfusadalmi célok megvalósítása &dekében, közös cselekvéste szeweződő, űj

közösségi formák kialakítását célzó tevékenységének ösztönzése, támogatása.

b) A gyermekek és fiatalkoruak, ftatal íelnőttek jobb tfusadalmi beilleszkedésének, a beilleszkedési
zavatok lehizdésének segítése, ezen csopoítok védelme, különös tekintettel a családi éleae és az

egészséges életmó&a neveléste (családpedagogia, családi életre nevelés, u. ,,családi őrák", a szexuális

úton terjedő betegségek - SZTB-k - és a művi abo*uszok megelőzése, a káros szenvedélyek
ptevenciója).

c) Az előző (2.) pontban meghatatozott célok megvalósítása étdekében részvétel a kiilönböző - oktatás,

egeszségnevelés, egészségügy, gyermek- é if]úságvédelem, családvédelem pszichológia, családi élete
nevelés, a családpédagógia stb. - terüetein dolgozó szakemberek összefogásában, továbbképzésében,
a kölcsönös konzultáció megvalósításában, hogy a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye legyen a

kiegyensűyozottházasságta, és a boldog családi élette.

d) A fenti célokkal is összefriggésben, az embei,, állarnpolgáÁ jogok védelme, a környezet- és

telepiilésvédelem, valamint a kulturális örökség megóvása.

3. Áz Egyesület ezen célok megvalósítása étdekében kiemelten fontosnak tartja,

- az Egyesületen kívüli, de annak céllaival rokon kezdeményezések, elképzelése\ megvalősitására
szövetkezett csopottokkal való együttműködést,

kapcsolattartást a céljunkban, tevékenységünkben hasonló jellegú, helyi, megyei, otszágos, kiilföldi - s

kiemelten a hatáton tuh magyat - a nemzetközi po|gáÁ és egyház\ felekezeti, vallási szervezetekkel
(egyestiletekke|, alapíwányokkal, stb.) és az illetékes telepúlési, megyei, és más önkotmányzatokkal,
állami szervekke| közbaszni szervezetekkel, köztesttiletekkel, érdekképviseleti, érdekvédelmi
szervekkel, szervezetekkel.

4. A2 Egyestilet a fenti céljai megvalősitása étdekében az alábbi kőzhaszni tevékenységeivel a következő
kózfeladatok teljesítését szolg3Jja:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés: az egészség;lglrtő| sző|ő 1,997, év CLIV. törvény 144. § (1)-(2)
bekezdése alapján az állarn támogatja és elősegíti a civil szervezeteknek a lakosság egészség1
állapotának javttásávd,, a jobb életminőség elősegítésével kapcsolatos tevékenységét, az
egészségkárosító kömyezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépését; ugyanezen töfvény 35. § (1)

bek, alapján kőzíeladat az egészség védelme és fejlesztése, a betegségek megelőzése, valamint a
Magyarcszág helyt önkotmányzatüíőI szőlő 201,1,. élri CDOO(IX. tv. 13. § (1) 4.5. pontjai a|aplán az
egeszséges életrnód segítését célző szo|giltatások, a települési önkormányzaú feladat, kömyezet-
egészségügy $őzisztaság teleptilési kömyezet úsztaságának biztosítása) helyi önkormányzai feladat,
továbbá az 1,997, évi CXL" törvény 78. § (1) bek. szednt a közösségi szintér, illetve közművelődési
ntézmény biztositása,
szociáüs tevékenység, családsegítés, idóskoruak gondozása: a családok védelm&ől szőlő 201,1,, éví
CCXI, törvény 1-6.§-a szednt a családok védelme és a családok jólétének etősítése, a rnunkavállalás és
családi élet összeegyeztetésének elósegítése, gyetmekvállalás támogatása, az állam, az öakotmányzatok
és a civil szervezetek f,e|adata,

kultmális tevékenység: Magyatország h"lp őnkotmányzataftől szőIő 2011. évi CDOO(IX. tv. 13. § (1)
7, ponga a|apján a helyi közművelődési tevékenységtámogatása helyi őnkotmányzai feladat,
kultutáüs örökség megóvása: Magyatország helyi önkormányzatutőI szőlő 2071,, évi CDOOilX. tv.
23. § (5) 13. ponga alapján 

" 
h.lyl közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális ötökség helyi

védelme az önkormáíyzat íeladata,
kömyezetvédelem: Magyatország helyi önkotmányzatatő| szőlő 201"!,. évi CDOO(IX. tv. 13. § (1) 11.
pontja alapján a h.lyl kömyezetvédelem helyi önkormányzai feladat,

csőszimó dr,
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- emberi és állampolgári jogok védelme az alapvető jogok biztosfuől sző|ő 201,1. éví CXI. tv, 2. § a), b),

c), d) pontjai alapján a gyermekek jogainak" a jővő nemzedékek érdekeinek" a leginkább veszélyeztetett
tátsadalmi csoportok jogainak védelme az a|apvető jogok bDtosának Íe|adata.

5. Az Egyesrilet fenti céljai érdekében folytatott egyéb, nem közhasznú tevékenységei:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismetetterjesztés,
- háaányos helyzetű csopottok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

- magyatotszág1 nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a hatáton tuli magyarsággal kapcsolatos
tevékenység.

6. Az Egyesilet működése nyilvános, t^á^1" kívüI mások is igénybe vehetik az EgyesÜet lJtal' nyíitott
kőzbasznű szolgáltatásokat. Egyesület 

^ 
szolgáltatások igenybevételének mődját, feltételeit, tevékenységét,

tendezvényeit saj át honlap j án (www.holnaphonlap.hu) megj elenteti.

7, Az Egyesület elsődlegesen gazdaság1 tevékenységet nem végez, azonbal a célok megvalósítása étdekében
gazdaság1-vá)lakozási tevékenységet a célja szerinti tevékenység megvalósítás át nem veszélyeztefte végez.

8. Az Egyesiiüet gazdá|kodása sotán elétt eredményét nem oszga fel, azt az Alapszabályban meghatarczott
kőzbasznű tevékenys ég ére íotűga.

9. Az Egyesti{et közvetlen poÜtikai tevékenységet nem folytat, szetvezete pfutoktÓl fiiggetlen és azoknak
any ag támo gatás t nem nyuj t.

1. Az Egyesületbe való belépés és az abbőlvaló kilépés önkéntes.

2. Az Egyesiilet tagurőI az Elnökség - a jogszabályoknak megfelelően - nytlvántattástyezet. Az Egyestilet
tagut a jelen alapszabály 1,. számű mellékletét képező tagegyzéktartalmazza.

3. Az Egyesú{etnek tendes tagsa és pfutolő tagavan.

Az Egyesriletnek tendes tagja lehet mindenki, aki a belépési nytlatkozatában az alapszabály tendelkezéseit
magfua nézve kötelezőnek elfogadja.
Pfutolő tag lehet az a tetmészetes vagy jogi személR jogi személyiség nélküü szetvezet, al<t magáénak vallja
az Egyesii{et céljait s ennek érdekében önkéntesen anyagllag is támogatja azok megvalősitását. A páítoló
tag nem tendelkezik szavazaú joggal, azal flem valaszt és nem valaszthatő, az Egyesú,letet nem
képviselheti, de tészt vehet az Egyesri{et munkájában, tanácskozási joggal annak rendezvényein. A páttolő
tagságlviszorlyta egyebekben a III. és IV. fejezet rendelkezéseit kell- megfelelően - alkalmaznt.

4. A2 egyesüeti tagság az alapitáskot az Egyesii{et nyilvántartásba vételével, az alapitást követően a belépési
kérelem elfogadásával keletkezik, A belépési k&elem e|íogadásáről és a t€felvételíől az egyesület
elnöksége hatfuozatta], dönt, Az elnökség hatátozatával szemben a kézbesítéstőI számitott 15 napon belül
a taggá válrtt szándékoző tag a közgyóléséhez fellebbezhet. A közgyűlési hatátozat ellen (további)
jogorvoslatnak helye nincs.

5. A belépő tag a tagűlat a tagság1. jogviszonya keletkezésétől számitott 30 napon belü, majd évente május
31-tg az egyesület házipénztátába vagy az egyesület bankszámlájan történő átutalással köteles teljesíteni. A
tagűj ósszege jelenleg 1..200,-Ft/ év, eztkövetően a tagűj összeget aközg5űés hatátozza meg.

6. A tagsági viszony megszűnilc
7.

6. 1, a tag halá|ával, jogutód nélkű megszűnésével,
űsősgis§é dn
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,<agr

6.2" kilépéssel: a tag a tagsági Pguiszonyát az egyesűlet képuiselőiéhez intézett ításbeli
nyilatkozattal b ármikot, indokolás néIkíiil megszüntetheti

6.3. a tagsági egyesüIet általí felmondásáva]: ha az alapszabáIy a tagságot
íeltételekhez kötí, és a tag nem felel meg ezelmek a feltétele]<tlek, az egyesűlet a tagsági

hatmincnapos hatátidőve] ításbaa íelmondhatia. A íelmondástóI az egyesűlet
kőzgyűlése dönt.

- *izáressal: (9 a ta€nak ieggzabábtraz eg?,esiilet alaFszab tlJ,át v-agr- kőzgrűlési hatáíozatát
s-'losatl v 8r-ismeteltea sertőlnagatartása esetén - bátnle]r, egr-gűeti tag vaEy, egresÜleti szet
kzdeíneryezé§ére - a tE# 3

lefob,tató szeffet ég a tis
(2) 

^ 
tag ldzáíás* H tf-az

iogaívoslatt lehetősé
€) lb alryszabú- a ktzá
az alapszabíb,bill rcfldú<ezfli kú a {űebbezési eliáííásflil és a ffiebbezést elbítáló e€lesíileti
szenúl
(4' Sefifnis ffi alryszabáb- olw
áíéf.

6.4. kizátással: az elnőkség nyílt szavazással, szótőbbséggel kizárhatia az egyesület
tagiai kőziil azt a tagot, aki jelen alapszabáIy rcndelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát
súlyosan vagy ismételten séttő magatattást tanúsít,
I{izátható a tag akkot is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfrzetéséve]. A agdíi
megfrzetésének elmu]asztása miatt a tag csak akkot zárható ki, ha a legalább hat hónapos
mulasztás elteltét kővetően az elnőkség írásban póthatárídő tűzésével és a
jogkővetkezményekrc, azaz a kízárásta tötténő frgyelmeztetéssel - felszóIította a tagdífháta]ék
teljesítésére, mely íelszólítás a póthatáridőn be]üI is eredménytelen maradt,

A kizárási eliátást bátmely tag vagy egyesúLleti szeru kezdeményezésére az elnökség folytatia Ie.

A kízátásí eliátásban a tagot az elnökség üléséte meg kell híuni, azzal a frgyelmeztetésse| hogy a
szabáIyszerű meghívása ellenérc tötténő távolmaradása az űlés megtaítását és a
hatátozathozatalt nem akadályozza. Az űIésen biztosítani kell számáta a védekezési lehetőséget.
Az űésen a tag képuiselővel ís képuiseltetheti magát. A tag kizárását kimondó hatátozatot ításba
kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tattalmaznia kell a kizárás alapjául
szolgáIó tényeket és bizonyítékokat, továbbá a fogorvoslati lehetőségről való táfékoztatást. Az
elnökség a kizátástól szóIó határczatot a tagkizátási eliátás megindulásától számított 30 napon
belül meghozza és 8 napon beIüI ígazolható módon közü az érintett taggal.
A kizárt tag a kizátást kimondó elsőfokj elnőkségi hatátozat ellen, a kézbesítéstőI számított 15
napon belű az egyesüIet kőzgyűIéséhez fellebbezéssel éIhet, A íellebbezés beétkezését kővetően
az elnőkségnek haladéktalanul, de űegkésőbb 30 napon be]űIi időpontta őssze keLl híunia a
rendkívüIí kőzgyűést. A kőzgyűIés nyíIt szavazással, egyszerű szótöbbségge| dönt, A közgyűIés
hatátozatát annak meghozatalakor szóban kihirdetí és 8 napon beIüI ításban, igazolható módon
is kőzli az érintett tagga[.

1. A tag jogai:

- Részt vehetaz egyesti{et tevékenységében és tendezvényein;

csóeziné dr,
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Észrevételt, javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat a2 egyesület szerveinek működésével
kapcsolatosan, felvilágosítást és tájékoztatástk&het az egyesii{et tevékenységéről;

Részt vehet az egyestilet közgyilésén, jogosult kérdések megvítatását kezdeményeznt, a közg5ŰIés

napitendjéhez hozzászőltt1 az egyesület rendezvényein n;nijtott szolgáJtatásokat vagy kedvezményeket
igénybe veheti.

2. Atnskötelessége:
- Nem veszélyeztettreti az egyestilet céLlánakmegvalósítását és az egyesület tevékenységét.

3. Rendes tagjogai:
- YáLaszúlat és választhatő az egyesűet szerveibe, azigyntéző és képviseleti tisztségekre;

- A döntésekben szavazaijogga|tészt vehet;

képviselheti az Egyesületet, amennyiben azzaJ, a jelen alapszabíly, yagy az EgyesÜet arra illetékes
§zefye, tiszwiselője megbaza;
az Egyesulet törvénysértő hatátozatát bfuóság előtt megtámadhaga.

4. A rendes tag kötelességei:
- Áz egyesúlet által felvállalt feladatok megvalósítása étdekében aktív tevékenységet folytasson;
- Az éves tagűjat legkésőbb minden év május 31-ig megfizesse;
- az egyesüeti vagyont megvédje;
- Az egyesti{et alapszabőiyát és az egyesület szervei áItd,hozottbatátozatokat megtaftsa;
- A tisztségte töíténő valasztása esetén a legjobb képességei szerint a feladatot ellássa.

5. Pfutoló tag kötelessége:
- Köteles az általavál7altvagyoni támogatást nyrrjtani;
- Az egyesiilet célkitűzéseit támogatni.

1. A Közgyűlés:

1,.1,. Az egyesti{et döntéshozó szefye a közgyilés, amely a tagok összességéből ál1. A kőzgyílés a
hatarczatatt lrrzáxőlag riLlés tartásával hozza meg.

1,.2. A közglúlést az elnökség hatatozata alapján a működési tetűetén lévő megfelelő helyiségbe kell
összehívni, de az elnökség hatátozata alapján más, a közglűés megtaftásáta alkalmas helyen is
megtatható.

1.3. A közgyűést évente legalább egy alkalommal, illetve szükség szerint kell összehívni. A közgpilést az
elnökség hívja össze írásos meghívóval, a napirend megjelölésével, a közgyűlés időpontját megelőző
legalább 8 nappal korábban, melyet a tagoknak igazolhatő módon is kézbesíteni kell. Igazolhatő
módon tötténő kézbesítésnek minősü:

a) az ajádott lnildeményként postai úton tötténő kézbesítés vagy
b) a tagnak az áitala megadott elektronikus levelezési cimére töténő kézbesítés vagy közösségi

oldalon létrehozott zafi csopott tagsat észére tőtténő megkiildés akként, hogy mind a meghívó
kézbesítése, mind annak tattaLmának megismerése vtsszugazolásta kerül.

c) ha a tag a meghívő áwételét aláfuásávaligazolja.
Az elnökség köteles a meghívót a közgyűés időpontját megelőző legalább B nappal korábban az
egyesület saját honlapjáta (www.holnaphonlap.hu) is feltölteni.

'l,.4. Ha a közgyűés ülését nem szabáIyszeíten hívták össae, az riJést akkot lehet megtartani,ha az ülésen
valamennyi részvéteke jogosult jelen van, és egyhangú|agbozzájfu,d, az űés megtaításához.

dr. F'
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1.5. A közgyűlés üésén a szabályszerően közölt napfuenden szeteplő kétdésben hozhatő hatatozat,
kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szeteplő kérdés

megtfugyalásíhoz egyhangílag hozzájfuuL

7.6. Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céIjábő|,ha

a) az egyesúletvagyona az esedékes tattozásokatnem fedezi;
b) az egyesilet előreláthatólag nem lesz képes a tattozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c) az egyesri{et céIjainak elérése veszélybe kenilt.

2. A kőzgyílés hatáskörébe tattozt7<;

a) az alapszabáy módosítása;
b) az egyestilet megszűnésénelq egyesdlésének és széwálásának elhatátozása;
c) avezető tisztségviselő megvalasztása, visszahívása és űjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belü az igyvezető szervnek az egyestilet vagyoni helyzetérőI szőIő

jelentésének - és a kőzhasznűsási melléklet elfogadása egyszetí szótöbbséggel és nyílt
szavazással;

í) a vezető tisztségviselő feletti munka|tatői jogok gyakor,|ása, ha a vezető tisztségviselő az

egye süle ttel munkavisz o nyban ál7;

g) az olyan szetződés megkötésének jővábagyása, amelyet az egyesiilet saját tagsával, vezető
úsztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagávd, vagy ezek hozzátattozőjával köt;

h) a jelenlegi és korábbi eg}esületi tagok, a §ezető tisztségviselók és a felügyelőbizottsági tagok
vagy más egyestileti szervek tagjai elleni kártédtési igények érvényesítés &ől va]ő döntés;

1) a íelűgyelőbizottság tAgalflakmegválasztása, visszahívásuk és űjazásuk megállapítása;
j) avalasztott könywizsgálő megvílasztása,visszahívása és dtjazásának megállapítása; és

k) a végelszámoló kijelölése;
l) a tagűj összegének megáilapítása
m) döntés mindazon ügyekben, melyeket jogszabály vagy jelen alapszabaly a hatáskörébe utal.

3" A közgyólés tésztvevőiről jelenléti ívet kell vezetrri. A köz5úlósrőI jegyzőkönlw készii{, melyet az eInök, a
jegyzőkönyvezető és két választott jegyzőkönyv-hitelesító ir aIá. A jegyzőkőtyvnek tartalmaznia kell a

batfuozatképesség megállapitását, az elíogadott napfuende! a levezető elnök, a két szavazatszárnlálő, a
jegyzóköni,wezető és a két jegyzőköny,v-hitelesítő személyét, a közg5űésen elhangzottakat tartalmuk
szetlnt, valamint ahatátozatokat sző szednt. A jegyzőkőnyv taftalmazza a szavazás etedményét is,

4. A hatarczatokat a határozatok tárába be kell vezetni. A határozatok tárába tőgzitett hatátozatokbő1,l<t
kell, hogy tűnjön a döntésre jogosult szerv döntésének tatalma, időponga és hatílya, illetve a döntést
támogatők és ellenzők számatánya (ha lehetséges, személye),

5. Az egyestilet biztosítja, hogy a működésével kapcsolatosan keletkezett iíatokba bárki betekinthet oly
módon, hogy előzetesefl az egyesület elnökénél bejelenti az igényét és az elnökkel egyeztetett időpontban
az tatokat megtekinüeú, artól- saját költségéte másolatot is készíthet.

ó. A közgyűlést az egyesiilet elnöke, akadáLyoztatása esetén bátmely elnökségi tagvezeti. A közgyűlésen az
elnök javaslatáta az általános hatatozathozatd. szabályu szednt a tagok megválaszgák a
jegyzőkönywezetőt, a szayazatszámláJőkat, a|evezető elnököt valamint a jegyzőkönyv-hitelesítőket.

7. A közgyulés nyilvános, A nyilvánosságot csak jogszabályban meg|tatátozott esetekben lehet kotlátozni.

8. Határozathozatal:

B.'l," Hatatozatképességhez a szavazásra jogosult tagok több mint felének személyes jelenléte szükséges. A
tag meghatalmazotia űgán a Közgyűlésen nem vehet tész7 szavazú jogát csak személyesen
gyakorolha§a.

8.2, A közg5úlés hatátozatatt egyszerű szótöbbséggel, nyílt .r*rfföl*"áftffi -ry
Alapszabály

;{,sü fr;L)iiffil
k israludv u" Y"]8, E285"
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A jelen lévő (szavazásra jogosult) tagok 3/ 4-es szótöbbség kell
- az alapszabály módosításához,

A szavazaú j 

"ggul 
tendelkező tagok 3 / 4, es szótöbbs ége szükséges

- az egyesület céljának módosításához,
- az egyesúl,et megszúnésének elhatározásá|toz,

8.3. A hatátozat meghozatalakor nem szayazhat az;

a) akit ablatározat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít yagy a jogi személy terhére másÍajta

elónyben tészesit;
b) akivel ahatátozat szednt szetződéstkell kötni;
c) aki ellen a batátozat alapján pert kell inűtani;
d) akinek olyan hozzátartozőja étdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem taga vagy

alapítőja;
e) aki a döntésben étdekelt más szetlrezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban á,Jl;vagy

0 aki egyébként szeméIyesen érdekelt a döntésben.

8.4, Ha a közglilés nemhaátozatképes megismételt közglúlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a

hatfuozatképtelen közgyűést követő 30 petcte kell összehívni az etedetivel azonos napfuenddel. A
hatatozatkeptelenség miatt megismételt közg5rűlés a megjelent tagok számátől fiiggetlenül
hatfuozatképes,ha az etedeti közglúlés meghivőjában a megisrnéte|tközgrűlés időpontja szerepel,
valamint a tagok figyelmét ktilön is felhívják ata,hogy a meghívóban szeteplő napfuendeket tekintve
a megjelent tagok számátó| fiiggetlenril hatítozatképes.

B.5. A ltatatozatokat - a tag személyet énntő határozat kivételével - az egyesú{et elnöksége köteles annak
meghozatalátőI számított 15 napon belü az egyesúlet saját honlapjára (www.holnaphonlap.hu)
feltölteni legalább 1 éves időtattamta.

8.6, A tag személyét éintő hatátozatot a taggal postai kézbesítés útján aiánlott krildeményként kell
közölni. Ugyanez vonatkozik arrais, akinek tagfelvéteü kérelmét az egyesiilet elutasította.

2" 
^zElnökség;
2,1. Az Elnökség látja eI az Egyesüet ügyvezetését, amelynek tagsal;t a l(özglilés négy évre válaszga meg

a vonatkozó jogszabályt rendelkezésekben és jelen alapszabályban meghatátozottl<tzfuási okok által
nem érintett tag;lu közil, Az elnökségi tagság annak elfogadásával jön létte. Létszáma 9 íő, al<tk az
egyesület vezető tisztségviselői. Az Elnöks ég saját tagsai sotáből titkátt váLaszt.

Az elnökség tagataz ügyvezetési íeLadatakat személyesen kötelesek ellátni.
2.2. Az Elnökség egy elnökből (aki egyben az Egyesüet elnöke is), két alelnökből, egy titkárból és öt

elnökségi tagbóI áU.

2.3, Az egyesti{et (úi Ptk. hatá|yba|épése utáni) ehső vezető tisztségviselői

Név
Hortobágyi Tibor Tamás
&.BnlszelLász|ő
Papp Zsolt
Salánki Isfván
Bollemé Kiss Mátta
Halasi Mklós
Kerényi György
Pap György
Tuskóné Tokovics l(lán

Cím
6000I{ecskemét, Peükán u. 17.

6000 I(ecskemét, Losonczy u.2/b.
6000 Kecskemét, Szent Miklós u. 15,

6000 l(ecske mét, Bajza v 1,5, I / 3,

6000 Kecskemét, Mádahegy 87/A.
6000 Kecskemét, Sztravinszkij u. 38.

6000 Kecskemét,M)l<száü I{, kt. 3-5.

6000 Kecskemét, Radnóti M. u. 3. 5/24.
6000 l{ecskeméq DsidaJ. u, 11.

Cgószimé clr. F

6&ü0

Tisztség
elnök

alelnök

alelnők
titkár

elnökségi tag
elnökségi tag

elnökségi tag

elnökségi tag
elnökségi tag

1Alapszabály

Kisfaiudy

Katalin



közössésénítő Esvesület 2020.02.12.

2.4. A2 elnökségi ülést szükség szednt, de évente legatább egyszet össze kell hívni, mely akkor
hatőrozatképes, ha azol tagjatnak több mit fele jelen van. Az elnökség hatfuozatut a jelenlévők

egyszeril szótöbbségével, nyílt szavazássa|llozza. Az elnökség tilései nyilvánosak.

2.5, Az elnökségi iilést az elnök hívja őssze az ülés tartása előtt 8 nappal,

2.ó. Egyebekben (összehívás, iegyzőkönyv tartalma, vezetése, határozatképesség, határozathozata|,

nyilvánosság, iratokba való betekintés stb.) az Elnökségte aKözgyűlésre vonatkoző szabáLyokatkell
akakaazni azzal, hogy a megismételt elnökségi ülés is csak akkot hatfuozatképes, ha tagalnak több
mint fele jelen van, Az elnökségi üésen jegyzőkőnyv hitelesítőt nem kell váIasztati. A jegyzőkönyvet

csak az elnök (távollétében a levezető elnök) és a jegyzőkőnw-yezető ttja alá.

2.7. Az elnökség feladatai:
a) az egyestilet napi ügyeinek vittehe, az ügyvezetés hatáskörébe tattoző ügyekben a döntések

meghozatala;
b) a beszámo|ő,közhasznúsági melléklet előkészítése és azoknak a közglúlés elé terjesztése;

c) az éves költségvetés elkészítése és annak akőzgyvlés elé te{esztése;
d) az egyesrileti vagyon kezelése, arlagyon felhasználásáta és befektetésére vonatkoző, a közglúlés

hatáskörébe nem taftoző döntések meghozatala és végtehajtása;
e) az egyesiilet jogszabőly és az alapszabály szeiltlti szervei megalakításának és a tisztségviselők

megv á|asztatás ának előkés zítés e;

I aközgyűlés összehívása, a tagság és az egyesüet szeryeinek éttesítése;
g) az igyvezető szerv által összehívott közg5nilés napkendi pontjainak meghatfuozása;
h) tészvétel a közgyűlésen és vaJaszadás az egyesülettel kapcsolatos kétdésekre;
í) a tagság nlnlvántattásai
j) az egyestilethatatozatainak, szewezeti okiratainak és egyéb könryeinek vezetése;
k) az egyestilet működésével kapcsolatos iratok megórzése;
l) az egyestiletet éfintő megszűnési ok íennállásának mindenkoi iasgálata és annak bekövetkezte

esetén az e tö§éfryben előírt intézkedések megtétele; és

m) döntés mindazon ügyekben, melyeket jogszabáIy,vagy jelen alapszabáLy a hatáskörébe utal.
2.8. Az elnökség döntéshozatalában valő tészvétellel kapcsolatosan alkalmaztú kell a közgyűlésre

vonatkozó, a jelen alapszabőJy 8.3. pontját is.

3" AzElnök:

3.1,. A2 Egyesüet l(özgyilése saját tagu sorából, négy évte elnököt va)aszt, al<tt a Közgyűlés bármikor
visszahívhat. Az Egyesrilet elnöke egyben az Elnökség elnöke is.

3.2, Az elnök egy személyben képviseü az Egyesületet, de eseti jelleggel bfukit képviseleti joggal
íekuházhat. Az Egyesrilet bankszámlája íeleti tendelkezésre az elnök és a két alelnök valamlnt a
titkát közül kát jő eglüttu aláíráúra van szükség.

3.3, Az elreök legfontosabb íeladata az Egyesület döntései előkészítésének, a döntés végehajtásának
tánl"tása, megszet-rezése) az ehhez szükséges feltételek biztosítása, az egyesiilet mindennapos
munkájának táq,ttása és felügyelete.

3,4. Gyakotol1a az Egyesület munkavállalói felett a munkáltatói jogokat, a tjrkfu felett pedig -
amennyiben munkaviszonyban ál],- az egyéb munkőltatőijogokat, vagy megbaói jogokat.

3.5. Iánytga az egyittműködést az Egyesri{et belső szewezei egységei között, összefogja, és szükség
szerint txi^ a kapcsolatot lnilső szervezetekkel, szemekkel. Felelős az Egyesrilet belsó
szabályz atainak naptaké sz meglé téétt.

3.6. Az elnök javaslatáta az Elnökség az Egyesii{et tevékenysége egyes területeinek felügyeletével y^gy az
egyesületi célok megvalósításának tányttásával megbahaga az alelnököket.

{sös?rimó Sr,

í".jJsCI 8A|apszabály
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3.7. Összehangolja az alelnökök tevékenységét.

3.8, Yégzi mindazon feladatokat ftötelezettségvállalás, utaLványozás, stb.) amelyek nem t^ttozrlak más

belső szervezeti egység, vagy tisztségviselő önálló hatáskötébe.

4. Az alelnökök:

4,1. Az EgyesúLlet Közglűése négy éwe két alelnökötválaszt tagju soúből, akiket a KözglŰés bármikor
visszahívhat.

4.2. Az alelnökök helyettesítik - az elnők kijelölése alapján teljes vagy megosztott, illetve részleges

jogkörrel - az elnököt

4.3. Az alelnökök az Elnökség döntése szerint sajátbatáskörben felügyelik az Egyestilet tevékenységének

egyes terüet eít, kányígák az egyesületi célok megvalősítását.

4.4, A2 Elnökség .vagy az elr:ök tendelkezése szerint tészt vesznek az EgyesriLlet tevékenységének

megvalósításában, annak tránytÁsában felügyeletében, a döntések előkészítésében, és

végrehajtásában"

4.5, Saját jogkötben .vagy az Elnökség, az elnök eseti felhatalmazása a|apján átrlházott jogkötben
képviseli az egyesületet, annak ktilső kapcsolatalban,

Az EgyesüIetnél Felügyelő Bizottság nem műkődik Az EgyesriLlettagat kijelenti§ hogy az Egyestilet
éves bevétele az 50.000,000,- Ft-ot váthatőan nem haladja meg, Kijelentik, hogy amennyiben az éves
bevétel az 50.000.000,- Ft-ot meghaladja, akkot a 201,1, évl CIXXV, törvény alapján az Egyesilet az

Elnökségtől elktilönri{t felügyelő szefvet hoz léte,

6. A titkát;

6.1, Az Elnökség sajáttagu sorából úrkátválaszt négy évte.

6.2. A titkár jognszonyát az Elnökség a jogvtszonyfua vonarkoző jogszabátyl rendelkezések
figyelembevételével szüntetheti meg,

6.3. A útkár feLadata az Egyesület szervei, tisztségviselői munkájának segítsége, döntéseinek elókészítése,
végehajtása, az EgyesúLlet szervei üléseinek, tendezvényeinek előkészítése, szetvezése, s egyébként
eljár az Elnökség vagy az elr:ök döntésének megfelelően.

6.4. Az Elnökség yagy az elnök (alelnökök) megbizása, meghatalmazása a|apián eseti vagy folyamatos
űgyekben képviseü az Egyesriletet.

'l,, Avezető tisztségviselőket aKözgyűlés nyílt szavazássalválaszga, A tisztségviselők megbízatása négy éwe
szól, de a tisztségviselők űjnváIaszthatőak A 4 éves ciHus közben bátmely okbóI bekövetkező
elnökségi tag váItozás esetén az úi tag mandátama a ciHusbóI még háttalévő időte szól.

Csöszlné dr" Flllqgi Katalin
tidlÉdl§\
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2. l\z Egyesilet yezető tisztségviselői megva7asztásáúl, és a yezető szewek hatatozathozatalánáI

matadéktalanul be kell tattaní a 2013. évi V, törvény 3:22. és 3:23 §-aiban, valamint a 201,7. évi CIJO(V.
törvény 38., 39" és 42" §-aiban, foglalt alábbi követelményeket, korlátozásokat és összeférhetetlenségi

szabályokat:

a) Yezető tisztségviselő az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége

ellatásához szükséges körben nem kotlátozták /Ptk,3:22. § (1)/

b) A vezető tisztségviselő ügyvezetési íeIadatut személyesen köteles ellátni. /Ptk. 3: 22. § @/

c) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés

büntetéste ítélteh amíg a büntetett előéleüez ffiződő hátányos következmények alól nem mentesült.

/Ptk 3:22. § $)/

d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akít e íoglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogetős bltői itélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy yezető tisztségviselője nem lehet. /Ptk. 3:22. § (5)/

e) Az eltiltást kimondó hatátozatban megszabott időtatamig nem lehet yezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak avezető tisztségviselői tevékenységtőL /Ptk 3:22. § (6)/

I A Közgyulés, valarnint az Elnökség hatatozathozatalában nem vehet részt az a személy, alá vagy
akinek közeh hozzátattozőja a ltatarozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesii{, vagy
- bármilyen más előnyben részesii{., illetve a megkötendő jogtigyletben egyébként érdekelt. /EcW.

38. § (1)/

g) Nem minősril előnynek a közhasznű szetvezet cél szednti juttatásu ketetében a báth,t által megkötés
nélkül igenybe vehető nem pénzbeh szolgáltatás, illetve a civil szetvezet által tagának, a tagság1
jogviszony alapján nyijtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti jattatás. /Ecw,38, § (2)/

h) A közhasznű szetvezet megszúnését követő harcm évig nem lehet más közhasznű szetvezet yezető

tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt
(annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig),

- amely jogutód nélkű szűnt meg úgy, hogy az őJ7ami adó- és vámhatóságnál, n5rtlvártartott adó-
és yámtattozását nem egyenlítette ki,

- amellyel szemben az állant adó- és vámhatóság jelentős összegú adőIttányt tátt íeI,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatőság üzletdezátás intézkedést alkalmazott, vagy

űzLerJezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- amelynek adőszámát az áűamj adó- és vámhatóság az adőzás tendjétől szóló törvény szerint

felfiiggesztette, illetőleg tötölte. /Ecw.39, § (1)/

0 A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi édntett közhasznű
szervezetet előzetesen tájékoztatri atrő|, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más kőzhasznű szetvezetnél
is betölt. /Ectv.39" § Q)/

j) A közhas zníl szetvezet a vezető úsztségviselő7 a tamogatőt, az önkéntest, valamint e személyek közeü
hozzátartozőját- abful<:.áItaI megkötés nélkül igénybe vehető szolglitatások kivételével - cél szerinti
juttatásban nem tészesítheti. /Ectv. 42. § Q)/

3. Titoktartási és felviláqosítási kötelezettség:

3,1. A vezető tisztségviselő a jogi személy tagai, tagság nélktiü jogi személy esetén a jogl szeméIy alapitőt
tészéte köteles a iogl- személyre vonatkozőan felvilágosítást adni, és számukra a jogi személyte
vonatkoző fuatokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani, A felvilágosítást és az iratbetekintést
a yezető tisztségviseló a jogosult által tett ításbeü titoktartási nytlatkozat tételéhez kötheti. /Prk. 3:23

§ (1)/

ffi
Alapszabály

Kisfa!udy lL

KatelügB
10



közösséséoítő Esvesület 2020.02.12.

3.2. A vezető tisztségviseló megtagadhaga a íelrvlágosítást és az tatokba valő betekintést, ha ez a jog1

személy tizleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kéró a jogát visszaélésszerűen g;rakotolja, v!{y
felhívás ellenéte nem tesz titoktartási n1rlatkozatot, Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás

megtagadását indokolatlannak tatga, a rtytl,vántartó bíróságtól kétheti a jog1 személy kötelezését a

felvilágosítás megadásfua. /Ptk 3:23 § Q)/

4. Avezető úsztségviselők az Egyestilet érdekében végzett munkájuk&t Űjazásban nem tészesülhetnek, de

szükséges és igazolt költségeik megtédtés éte j ogosultak"

5. A vezető tisztséguíselő íelelőssége
A vezető tisztséguiselő az űgyvezetési tevékenysége sotán a jogi szeméIynek okozott kátokétt a
szerződésszegéssel okozott kátétt va]ó felelősség szabáIyai szerint felel a iogi személlyel
szemben. A vezető tisztséguiselő áItal e iogkőtében eliárua harmaük személynek okozott
károkétt a jogi szeméIy felel. A vezető tisztséguiselő a jo§ szeméIlye( egyetemlegesen felel, ha a
kárt szándékosan okozta,

6. A vezető tisztsécwise]ői mepbízatás megszűnése
Me gs z űnik a ve z e tő ti s z ts égri s elői m egb íz a t ás
a) hatfuozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának űeiáttával;
b) megszüntető feltételhez kőtőtt megbízatás esetén a feltétel bekővetkezésével7
c) uisszahívással: a jo§ személy agiai, tagság nélküü iogí személy esetén a fogi személy alapítói
a vez e t ő ti s zt s é gui s előt b átmikor, in d okol á s n éIktj( ui s s z a híuh a tj á k.
d) Iemondással: a vezető tisztséguiselő megbízatásáró( a iogi szeméIyhez címzett, a iog szeméIy
másik vezető tisztséguiselőiéhez vagy dőntéshozó szetvéhez intézett nyilatkozattal bármikot
lemondhat. Ira a io§ szeméIy működőképessége ezt megkívánia, a lemondás az úi vezető
tisztséguiselő kiielölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában űegkésőbb a bejelentéstőI
számított hatvanadik napon váük hatályossá,
e) a vezető tisztséguiselő haláIáual vagy iogutód néIktili megszűnésével;
í) a vezető tisztséguíselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
tö rtén ő korl áto z á s ával;
g) a vezető űsztséguiselőve( szembeni kizátó vagy összeféthetetlenségi ok bekővetkeztéve].

1, Az egyesület, mint önálló jogi személy a civil szervezetek gazdálkodásáta vonatkoző jogszabá|yok és a
közg5{ílés által elfogadott éves költségvetés úapján gazdálkoűk. Az egyesrilet iogosult h,tegészítő

tevékenységként gazdaság, vállalkozási tevékenységet végezni, e tevékenységéből befolyó eredménP
köteles az egyesúlet céljainak megvalósítás fua íotűtaral,.

2. Az egyesüet működéseről, vagyoni, pénzngyt és jövedelmi háyzetétől az üzler. év lezárásátkövetően az
tizleti év utolsó napjával a jogszabáIyban meghatátozottak szerint köteles beszámolót készíteni. A mérleg
utolsó napja december 31.

3. 201,2" éwől kezdődően minden következő év május 31-ig éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet
keil, az egyesril"etnek készíteni. Az éves beszámolót az elnökkésziú eI, s azt a kőzgyűlés elíogadása után
köteles a bíróságnak, illetőleg június 30-át követően peüg az Otszágos Btrőság, Hivatalnak meghildeni,
valamint május 31-ig a bonlapján nyiivánosságra hozti. A beszámoló tartalnazza az adott év pénzügyi
illetve s z akm u b es zámolőj át.

4. Az egyesrilet gazdaság-vállalkozási tevékenységet csak kőzhasznűvagy a létesító okiratban meghatározott
alapcél szednti tevékenység megvalósítását nerr;' veszéIyeztewe végez, a gazdákodása során elétt
eredményét nem oszthatj a fel, azt létesítő ol<tratában meghatározott kőzhasznú tevékenységéte kell
forűtatia.

flsőgainó dr.
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5. A közhasznű szewezet a yezető tisztségviselőt, a támogatőt, az őflkéfltest, valamint e személyek közeÜ

hozzátattozőját _ a báfki áttal megkötés nélkü igénybe vehető szolgáLtatilsok, illetve az Egyesület által

taglának a tagság jogviszony a|apián nyújtott, létesítő okfuatnak megfelelő juttatások kivételével - cél

szerinti juttatásban nem tészesítheti.

6. A közhasznú szervezet váltőt, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

Gazdaságl-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez kőzhasznű tevékenységét veszéIyeztető méttékű

hitelt nem vehet fel.

7, A kőzhasznú szervezet köteles a beszámolő jőváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet

készíteni, arnelyet a beszámolóval azonos módon köteles jőváhagynt,letétbe helyezni és közzétenni" A
közhaszrtű szervezet beszámolőjába, kőzhasznúsági mellékletóbe bátki betekinthet, és abből saját

költség&e másolatot készíthet.

8. Az egyesület, mint közhasznű szervezet könywezetését a kettős könyr,,vitel rendszetében végzi,

beszámolőjának tartalmazni kell a mérleget, az eredmény-kimutatást, a l<tegészitő mellékletet, mivel
köteles abeszámolőjával egyidejű|egközhasznúsági mellékletet is készíteni. Aközhaszrtúsági mellékletnek
tafia7maznja kell a szetvezet áItal végzett közhasznű tevékenységet, ennek fő célcsoportjait és

etedményeit, valamint aközhasznű jogállás megrállapításához szükséges 201,1,. évi CDO(V. törvény 32. §-
ábala meghaátozott adatokat. Tattalmazrua kell a közhasznű cél szerinti juttatások kimutatását, a yezető

tiszts égviselőknek nyúj tott juttatás ok ös szegét személyenként.

9. Az egyesületnel mint közhas znű szervezetnek két eglmást követő Iezárt üzleto. évben meg kell felelnie a

2077. é-vl CDOCV. Törvény 32, §-ában foglalt követelményeknek, amelyet a bíróság a nyilvántartási és

beszámolói adattt alapján állapít meg.

Az Egyesüet személyi és vagyoni víszonyilta egyebekben aPo|gái TörvénykönyrtőI szőLő 201,3" éÁY"
törvény Ptk.), A" egyesrilési jogról, a kőzhasznű jogállásről, valamint a civil szenrezetek működésétől és

támogatásfuől sző|ő 201,1,, évi CDOry. törvény (Civil tv,), A civil szervezetek gazdálkodása, az
adományg5űjtés és a közhasznűsás egye§ kétdéseiról szőlő 350/2011. (XII.30).I(otm. tendelet valamint a

mindenkor hatályos egyéb jogszabályok tendelkezései az tányadőak.

EzenmódosítottA1apszabá,Jytazegyesü1etközgú1ésexJ@4.nWu2020.februát12.
napján megtaított közglúlésen fogadta eL. Az egységes szetkezető okfuat régi alapszabálytőI eltétő
rendelkezései a szövegben áthűzással,illetve vastagított, dőlt betűvel szedve.

I(ecskemét,2€+@" 2020. íebruár 12.

Alulírott lrortobági Tibot Tamás elnők nyilatkozom, hogy szetkezetbe
foglalt szővege megfelel a ]étesítőokitat-módosítások

Hortobágyi
elnök

Alulított Csősziné dr. Fellegi Katalin ügywéd (I{ASZ: 3605 hogy a létesítő okkat
egységes szetkezetbe foglalt szövege megfelel a ok hatályos tará|mának, és

tanúsítom, hogy az a|apitő a szemé\i azonossága igazolása után azt elóttem :u.ta alá, ezért ellenjegyzem.

Kecskemég 2020"februátt2. CsőszÜnó *-fi'j,§*tx"-
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