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Hataron Atnyul6 Onkormanyzati Szovetseg
a Karpat-medenceben Kozhasznu Egyesiilet Alapszabalya

Alulirott Alapit6k az egyesiilesi jogr61 sz616 1989. evi II. torveny 3. § (1) bekezdese alapjan
elhataroztak a HET HATAR Hataron Atnytil6 Onkormanyzati Szovetseg a Karpatmedenceben Kozhasznti Egyesiilet letrehozasat.

I. §

Az Egyesiilet neve:
HET HATAR Hataron Atnytil6 Onkormanyzati
Kozhasznti Egyesiilet

Szovetseg a Karpat-medenceben

Az Egyesiilet roviditett neve:
HET HAT AR Onkormanyzati Szovetseg
Hivatalos roviditese:
HHOSZ
2.§

Az Egyesiilet szekhelye: 1022 Budapest, Alvinci tit 54. I. em. 4.
Az Egyesiilet te1ephelye: 2500 Esztergom, Szechenyi ter I.
Az Egyesiilet irodajanak efme: 1022 Budapest, Alvinci tit 54.
Web: www.hethatar.eu
E-mail: iroda@hethatar.eu

Magyarorszag, Romania, Szerbia, Horvatorszag, Szlovenia, Ausztria, Szlovakia es
Ukrajna allamteIiileten mUkodo, a Szovetseg tagjait alkot6 helyi Onkormanyzatok
kozigazgatasi teriilete.

Kozhasznti szervezet (Khtv. 26. § c) bek.: 13. A magyarorszagi nernzeti es etnikai
kisebbsegekkel, valamint a hataron ttili magyarsaggal kapcsolatos tevekenyseg;
tovabba: 4. neve1es es oktams, kepessegfejlesztes, ismeretterjesztes, 5. kulturalis
tevekenyseg, 6. kulturalis orokseg meg6vasa, 19. euroatlanti integraci6 e1osegitese.
Az Egyesiilet ona1l6 jogi szemely, sajat alapszaballyal,
gazdalkodassal rende1kezik, kepvise1etere az Elnok jogosult.

tagjait61

elkUlonUlt

5.§

Az Egyesiilet alapveto eelja a Magyarorszag hatarai menti telepiilesek kozotti
szorosabb egyiittmiikodes elosegitese, ezaItal az EU eloirasainak, elvarasainak is
megfelelo regi6fejlodes,
az eselyegyenloseg,
a versenykepesseg
noveIesenek
elomozditasa.
Az egyiittmiikodes
kiterjed
az onkormanyzati
feladatkorok
mindegyikere. Az Eur6pai Uni6hoz mar esatlakozott orszagok eseteben a miikodesi
teIiilettel val6 hatekony egyiittmiikodes elomozditasa, a esatlakozas elott aIl6 orszagok
eseteben a miikodesi teIiileten a folyamat elosegitese, tamogatasa.
Az egyesiilet nem zarja ki, hogy kozhasznu szolgaItatasaib61 a tagsagon tul mas is
reszesiilhessen.

6.§

Az Egyesiilet eeljai megval6sitasa, gazdasagi felteteleinek biztositasa erdekeben
gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseget is folytathat, amely azonban nem lehet az
Egyesiilet fO tevekenysege. Az Egyesiilet vaIlalkozasi tevekenyseget esak eeljainak
megval6sitasa erdekeben, azokat nem veszelyeztetve vegez. GazdaIkodasa soran eIert
eredmenyet nem oszthatja fel, azt az egyesiileti eelokban megfogalmazott
tevekenysegekre hasznaIja fel.

7.§

Az Egyesiilet barmely eel szerinti juttatasat paIyazathoz kOtheti. Az Egyesiilet
egyszeri tamogatast is nyu.jthat, valamint a szovetsegi eelok mind hatekonyabb
megval6sitasa erdekeben fO- es mellekallasu alkalmazottat is foglalkoztathat.

8.§

Az Egyesiilet kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete plirtokt61
fUggetlen es azoknak anyagi tamogatast nem nyujt, illetve azokt61 anyagi tamogatast
nem fogad el. Kozvetlen politikai tevekenyseg: a plirtpolitikai tevekenyseg, tovabba
orszaggyillesi kepviseloi-, helyi-, kisebbsegi onkormanyzati vaIasztasonjelOlt allitasa.

a)

Az Egyesiilet tagjaival es a hataron mli magyar szervezetekkel val6 folyamatos
kapesolattartas soran az egyes regi6k, telepuIesek erdekeinek megjelenitese,
megfogalmazasa,
osszehangolasa
es ervenyesitese,
a tagok
kozotti
informaci6aramlas
es kapesolattartas
elosegitese, kozponti koordinaei6s
f6rumkent val6 miikodes.

b)

Egyuttmiikodes
kialakitasa
mas onkormanyzati
szovetsegekkel,
tevekenyseget elosegito szakmai szervezetekkel, kozossegekkel.

e)

Belso informaei6s rendszer, adat- es dokumentaei6s bazis Ietrehozasa.

d)

PaIyazati lehetosegek felkutatasa es tovabbitasa az erdekelt telepiilesek fele, a
tagdijon feliili penzeszkozok, tamogatasi forrasok felkutatasa es igenybevetele.

e)

Foly6irat, nyomtatott es elektronikus kiadvanyok megjelentetese, szakmai
tanaeskozasok, konferenciak, a miikodesi teIiiletet erinto tanulmanyutak
szervezese.

s

a

1O.§

Az EgyesUletbe fe1veteHiket kerhetik az ervenyes kepvise10i mandatummal
rendelkezo, illetve volt Eur6pai Parlamenti Kepviselok valamint azok a
Magyarorszag, Romania, Szerbia, Horvatorszag, Szlovenia, Ausztria, Szlovakia es
Ukrajna allamteriileten miikodo helyi Onkormanyzatok (a tovabbiakban:
Onkormanyzat), valamint az eur6pai teriileti egyiittmiikodesi esoportosulasok
(tovabbiakban: EGTC), ame1yekaz EgyesUleteelkitiizeseit elfogadjak.
Mentesul a felveteli kerelem al61az az EP kepvise1o,akinek kepviseloi mandatuma az
ervenyes egyesUleti tagsag idoszaka alatt jar Ie. Ez esetben egyesUleti tagsaga
folytat6lagosnak tekintendo, kiveve, ha az Elnokseg javaslatara a Kozgyiiles ezzel
ellentetesen dont.

ll.§

Az EgyesUlet tagjava valaszthat6 az ervenyes kepviseloi mandatummal rendelkezo,
illetve volt Eur6pai Parlamenti Kepvise10 (a tovabbiakban: Kepvise1o), EGTC,
valamint az az Onkormanyzat, ame1ynekKepviselO-testUletehe1yben szokasos m6don
hataroz az EgyesUlethez val6 kapesol6dasr61, az EgyesUlet alapszabalyaban foglalt
eelokat elfogadja es a tagsagi viszonyb61szarmaz6 kotelezettsegek teljesiteset vallalja.

12.§

Az EgyesUlet tagjava valasztast a Kepviselo, EGTC es a jelOlt Onkormanyzat a
megfeleloen kitoltott es alairt belepesi nyilatkozat benytijtlisaval kere1mezheti. Je10lt
Onkormanyzat, illetve EGTC eseteben a nyilatkozathoz me1leke1nikell a KepviselotestUlet,illetve a legfobb szerv belepesrol sz616hatarozatat is.

13.§

A belepesi nyilatkozatot az EgyesUlet szekhelyen az Ogyvezetonel kell benytijtani. A
kerelmet az Elnokseg javaslatara az Dgyvezeto terjeszti a Kozgyiiles ele. Az EgyesUlet
tagjava valasztasr61a Kozgyiiles egyszerii sz6tobbseggel dont.

14.§

Az EgyesUlet tagjait egyenlo jogok illetik meg, termeszetes szemely tagjai jogaikat
kizar6lag szemelyesen, mig jogi szemely tagjai igazolt kepvise10ik utjan gyakoroljak.
Az EgyesUlettagjanak jogai:
a) reszt vehetnek az EgyesUletKozgyiilesen;
b) tanaeskozasi, inditvanyozasi es szavazati jogot gyakorolhatnak a Kozgyiilesen;
e) barmely egyesUletitisztsegre valaszthat6k es valaszthatnak;
d) jogosultak reszt venni az EgyesUletrendezvenyein;
e)

igenybe vehetik az EgyesUletaltaI nytijtott kedvezmenyeket;

f)

a tagok egyharmada irasban, ok es eel megjelOleseve1rendkivlili Kozgyiiles es
rendkivlili e1noksegiUlesosszehivasat kezdemenyezheti.

a)

megtartani az AlapszabaIy es egyeb egyesUleti szabaIyzatok
illetoleg az EgyesUlet szerveinek hatarozatait;

b)

teljesiteni
az EgyesUlet tevekenysegevel
kapesolatosan
onkent elvallalt
feladataikat, es tolUk elvarhat6 m6don elosegiteni az Egyesiilet eelkitiizeseinek
megva16sitasat;

c)
16.§

rendelkezeseit,

az Elnokseg aItal megallapitott eves tagdijat kesedelem nelkiil befizetni;

A tagsagi viszony megsziinik az EgyesUlet megsziinesevel,
termeszetes szemely tag halalaval, vagy a tag kizarasavaL

a tag kilepesevel,

a)

Az Elnokseg kizlirja az EgyesUlet tagjai kozUl azt a tagot, aki hat h6napon
keresztiil elmaradt a tagdij megfizeteseveL Az Elnokseg koteles hatarido tiizesevel
a fizetesi kOtelezettseget nem teljesito tagot felsz6litani a tagdij befizetesere. A
tagdij megfizetesenek elmulasztasa esak abban az esetben eredmenyezheti a tag
kizarasat, ha a kotelezettseg elmulasztasa a tagnak felr6hat6, azaz sajat hibajab61
nem fizette meg a tagdijat. A tagsagi viszony megsziinese nem mentesiti a tagot a
tagsaga idejen keletkezett es tagsaga idotartamara vonatkoz6 kOtelezettsegek
teljesitese al6L Az Elnokseg koteles tajekoztatni a tag kizarasat koveto elso Ulesen
a Kozgyiilest a kizaras tenyerol, es a kiz<irttag szemelyeroL

b)

A kilepesi szandekot az Elnokseghez kell irasban bejelenteni. A kilepo tag
kilepettnek tekintendo az Elnokseghez megkiildott lemond6 nyilatkozataval, az
Elnokseg koteles a kovetkezo Kozgyiilesen tajekoztatni a jelenlevoket a
lemondott tag szemelyeroL

17.§

A tagdijat az Elnokseg allapitja meg, kUlon a termeszetes szemely tagok, es kUlon a
magyarorszagi es hataron tlili onkormanyzatok, illetve EGTC-k vonatkozasaban.
Amennyiben egy tag onhibajan kiwI keptelen a tagdij egeszenek megfizetesere, ligy
az kerelmezheti az Elnoksegtol a tagdij szamara meltanyossagi alapon torteno
megallapitasat.

19.§

A Kozgyiiles az EgyesUlet legfobb szerve, amelyet a tagok osszessege alkot. A
Kozgyiilest evente egyszer ossze kell hivni a hely, az idopont es a napirendi pontok
kozleseveL A Kozgyiiles osszehivasa az Elnok feladata. A Kozgyiiles osszehivasat
irasban kerheti a tagok egyharmada a eel es az ok megjelOlesevel, ebben az esetben az
elnok harmine napon belUl koteles osszehivni a Kozgyiilest. A tagnyilvantartasban
szereplo tagok reszere meghiv6t kell kiildeni legalabb tiz nappal a Kozgyiiles
idopontja elott. A kozgyiilesi meghiv6ban kozolni kell azt az idopontot, amelyben az

ismetelt Kozgyiilest meg kell tartani, ha az eredeti idopontban megtartott Kozgyiiles
nem hatarozatkepes.

- ha a tagok egyharmada eel es az ok megjelolesevel inisban keri ezt,
- ha az Elnokseg rendkiviili KozgyiHes osszehivasat tartja sziiksegesnek,
- ha a birosag a Kozgyiiles osszehivasat elrendeli.
21.§

A KozgyiHes hatarozatkepes, ha azon a tagok teljes tagsaganak tobb mint a fele jelen
van. A megismetelt Kozgyiiles az eredetileg kitiizott meghivoban felsorolt napirendi
pontokra nezve akkor is hatarozatkepes, ha azon a tagok kevesebb, mint fele vesz
reszt, felteve, hogy errol a meghivoban a tagokat tlijekoztattak. Ha kesobbi idopontra
hivjak ossze a megismetelt
kozgyiilest, az idopontot es a tavolmaradas
jogkovetkezmenyeire vonatkozo tajekoztatast kozolni kell mar az eredeti meghivoban.

22.§

A Kozgyiiles illeseit az Elnok vezeti. Az Elnok a Kozgyiiles levezetesevel mast is
megbizhat (tovabbiakban: levezeto elnok). A Kozgyiilesrol jegyzokonyv keszill,
amelyet az elnok, illetve levezeto elnok es ket, a Kozgyiiles altai megvalasztott tag
hitelesit.

- az Egyesillet megalakuhisanak, feloszlasanak, mas tarsadalmi szervezettel valo
egyesiilesenek vagy szetvalasanak a kimondasa;
- az Alapszabaly elfogadasa es modositasa;
- az Egyesillet tagjainak megvalasztlisa;
- tisztsegviselok megvalasztasa es visszahivasa (kiveve 31.§ lO.bek.);
- az eves programok megvitatasa es elfogadasa;
- az szervezet eves beszamolojanak elfogadasa;
- az Elnokseg vagy az ellenorzo bizottsag hatarozataval szembeni fellebbezesi
jogorvoslatok elbiralasa;
- dontes minden olyan kerdesben, amelyetjogszabaly a Kozgyiiles hataskorebe utal.
24.§

A Kozgyiiles hatarozatait egyszerii szotObbseggel hozza. Minden tagnak egy szavazata
van. Szavazategyenloseg eseten az Elnok (illetve levezeto elnok) szavazata dont.

az Alapszabaly elfogadasahoz, modositasahoz;
az Egyesiilet feloszlasahoz, mas Egyesiilettel tOrteno egyesilles kimondasahoz;
a tag kizarasaval kapesolatos hatarozatahoz.
A kozgyiiles torvenyserto hatarozatat barmely tag - a tudomasara jutaslitol szamitott
harmine napon beliil - a birosag elott megtamadhatja. A hatarozat megtlimadasa a
hatarozat vegrehajtaslit nem gatolja, a birosag azonban indokolt esetben a vegrehajtast
felfliggesztheti.
26.§

A tisztsegviselok megvalasztasa nyilt szavazassal tortenik. Megvalasztottnak azt a
szemelyt kell tekinteni, aki az ervenyes szavazatok tObb mint felet megszerezte.

Amennyiben a jeloltek kozUl valaki nem kapja meg az ervenyes szavazatok tObb mint
felet, abban az esetben a tisztsegre jelolt ket legtObb szavazatot szerzett szemely kozott
ujabb szavazast kell tartani. A megismetelt szavazas gyoztese a legtobb szavazatot
kapott szemely lesz.
27.§

A KozgyUles Ulesei nyilvanosak. A tagok sz6tObbseggel hozott hatarozattal a
nyilvanossagot kizarhatjak, ha valamely EgyesUleti tag jogos maganerdekenek
vedelme vagy kozerdek ezt sziiksegesse teszi.

28.§

Az Elnok a Kozgyillesre tanacskozasi joggal meghfvhatja
gazdasagi szervezetek kepviseloit es maganszemelyeket.

29.§

Az Elnokseg sziikseg szerint, de evente legalabb ketszer Ulesezik. Az Elnokseget az
Elnok frasban hivja ossze. Az Elnokseget evente ketszer ossze kell hivni a hely, az
idopont es a napirendi pontok kozlesevel. Az elnoksegi tagok reszere a meghfv6t es az
Ules napirendjet legalabb tfz nappal a Kozgyilles idopontja elott meg kell kiildeni. Az
Elnokseg Ulesei nyilvanosak.

30.§

A hettagu Elnokseget a Kozgyfiles vMasztja meg az EgyesUlet tagjai sorab6l oteves
idotartamra:

MIami, tarsadalmi,

Nev: Dr. Deutsch Tamas (sz.: Budapest, 1966. julius 27., an.: Takacs Julianna)
Cim: 6800 H6dmezovasarhely, Kohan Gyorgy utca 5IB. I115.

Nev: Tarlos Istvan (sz.: Budapest, 1948.05.26., an.: Dienes Hilda)
Cim: 1037 Budapest, Langliliom utca 4.
3.) Elnoksegi tagok:
Nev: Nogradi Zoltan (sz.: Szeged, 1969.08.05., an.: Ordogh Gizella)
Cim: 6782 M6rahalom, Bastya sor 2.1E.
Nev: Mak Kornel (sz.: Kecskemet, 1974.02.05., an.: Megyes Katalin)
Cim: 6000 Kecskemet, Enekes utca 5.
Nev: Kis Attila (sz.: Hajduboszormeny, 1968.04.22., an.: Bacsi Zsuzsanna Klara)
Cim: 4220 Hajduboszormeny, Bir6 Peter utca 46.
Nev: Taso Laszlo (sz.: Debrecen, 1963.01.14., an.: BeIrne Anna)
Cim: 4254 Nyfradony, Batthyany u. 10.
Nev: Drapak Karoly (sz.: Muzsla 1950.01.17., an.: Feher Ilona)
Cim: 943 52 Muzsla 201, Szlovakia

A vezet6 szerv hatarozathozatalliban nem vehet reszt az a szemely, aki vagy akinek kozeli
hozzatartoz6ja [Ptk. 685. § b) pont], elettarsa (a tovabbiakban egylitt: hozzatartoz6) a
hatarozat alapjan
a) kotelezettseg vagy fele16sseg al61 mentesill, vagy
b) barmilyen mas e16nyben reszesiil, illetve a megkOtend6 jogiigyletben egyebkent erdekelt.
Nem min6sill e16nynek a kozhasznu. szervezet eel szerinti juttatasai kereteben a barki altal
megkotes nelkill igenybe vehet6 nem penzbeli szolgaltatas, illetve a tarsadalmi szervezet altal
tagjanak, a tagsagi jogviszony alapjan nylijtott, letesit6 okiratnak megfele16 eel szerinti
juttatas.
Nem lehet a feliigye16 szerv elnoke vagy tagja, illetve konyvvizsgal6ja az a szemely, aki
a) a vezet6 szerv elnoke vagy tagja,
b) a kozhasznu. szervezettel a megbizatasan kiviili mas tevekenyseg kifejtesere iranyu16
munkaviszonyban vagy munkavegzesre iranyu16 egyeb jogviszonyban all, ha jogszabaly
maskepp nem rendelkezik,
c) a kozhasznu. szervezet eel szerinti juttatasab61 reszesill - kiveve a barki altaI megkotes
nelkill igenybe vehet6 nem penzbeli szolgaltatasokat, es a tarsadalmi szervezet altal tagjanak a
tagsagi jogviszony alapjan nylijtott, letesit6 okiratnak megfele16 eel szerinti juttatast -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatarozott szemelyek hozzatartoz6ja.
A kozhasznu. szervezet megsziintet kovet6 ket evig nem lehet mas kozhasznu. szervezet vezet6
tisztsegvise16je az a szemely, aki olyan kozhasznu. szervezetnel toltott be - annak megsziintet
mege16z6 ket evben legalabb egy evig - vezet6 tisztseget, amely az ad6zas rendjer61 sz616
torveny szerinti koztartozasat nem egyenlitette ki.
A vezet6 tisztsegvise16, illetve az ennek jelOlt szemely kOteles valamennyi erintett kozhasznu.
szervezetet el6zetesen tajekoztatni arr61, hogy ilyen tisztseget egyidejilleg mas kozhasznu.
szervezetnel is beWlt.

- tagsagi viszony keletkezesevel es megsziinesevel kapesolatos eljaras, a
tagnyilvantartas vezetese;
- tagdij mertekenek meghatarozasa;
- a kOltsegvetes megvitatasa es elfogadasa;
- a Kozgyiiles osszehivasaval, miikodesevel kapesolatos e16keszit6 es a Kozgyilles
munkajat e16segit6 szervez6 tevekenyseg;
- az Egyesillet gazdasagi tevekenysegevel kapesolatos dontes-e16keszit6 munka
- az Egyesillet Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatanak megvitatasa es elfogadasa;
- az Elnok eves beszamo16janak elfogadasa; kozhasznu.sagi jelentes elfogadasa (melyet
az egyesillet honlapjan tesz kozze);
- szemelyzeti munka iranyitasa;
- tisztsegvise16k, ugyintez6k beszamoltatasa;
- ugyvezeto kinevezese;
- az Egyesillet tagjanak kizarasaval kapesolatos eljaras;
- minden olyan eljaras, amely nem tartozik a Kozgyilles kizar61agos hataskorebe.
32.§

Az Elnokseg hatarozatkepes, ha tagjai kozill legalabb negyen jelen vannak. Az
Elnokseg hatarozatait sz6Wbbseggel hozza, szavazategyen16seg eseten az Elnok
szavazata dont. Hatarozatkeptelenseg eseten legkes6bb 30 napon belill az Elnokseget

ismetelten ossze kell hivni. Az Elnokseg torvenyserto hatarozatcival szemben 30 napon
belUl nylijthat6 be fellebbezesi jogorvoslat a Kozgyilleshez.

Az EgyesUlet e1noket 5 eves idotartamra a Kozgyiiles valasztja, aki tevekenysegevel
KozgyiiIesnek felelos.

a

- az EgyesUlet tevekenysegenek ininyitasa;
- a KozgyiiIes osszehivasa, hatarozatainak hite1esitese, tagnyilvantartas vezetese;
- dontes es intezkedes az Elnokseg Ulesei kozotti idoszakban az Elnokseg hatciskorebe
tartoz6 kerdesekben;
- a Kozgyilles es az Elnokseg altai hozott hatarozatok es allasfoglalasok
vegrehajmsanak iranyimsa es ellenorzese;
- kapcsolattartas mas tarsadalmi es erdekkepviseleti szervezetekkel;
- iranyitja az Elnokseg munkajat;
- vezeti az Elnokseg Uleseit;
- kepviseli az EgyesUletet;
- intezkedik es dont a hataskorebe utalt ugyekben;
- osszehivja az Elnokseg Uleseit;
- vezeti az ugyintezo apparatust;
- iranyitja az EgyesUlet gazdalkodasat;
- utalvanyozasi jogot gyakorol;
- gyakorolja a munkaltat6i jogokat
- javaslatot tesz az iigyvezeto szemelyere vonatkoz6an;

Az Elnokot tavolleteben a Tarselnok helyettesiti. He1yettesites eseten a Tarse1nok te1jes
joggal kepviseli az EgyesUletet, es gyakorolja az elnok jogait.
VI.

35.§

Az EgyesUlet felugyelo szerve az Ellenorzo Bizottsag, amely harom fObol all. Az
Ellenorzo Bizottsag tagjai indokolt esetben visszahivhat6ak. Az Ellenorzo Bizottsag
ugyrendjet maga allapitja meg. A haromtagu Ellenorzo Bizottsagot (elnok, tagok) a
Kozgyiiles nyilt szavazassal valasztja meg az EgyesUlet tagjai sorab61, at eves
idotartamra:

Nev: Dr. Tilki Attila (sz.: Kisvarda, 1967.05.09.,
Cim: 4900 Fehergyarmat, Ujelet u. 7.

an.: T6th Agnes)

2.) Tagok
a. Nev: Bcdy Istvan (sz. Mohacs, 1955. 10.02., an.: Tarr Eva)
Cim: 7815 Harkany, Petofi u. 118.
b. Nev: Bebes Istvan (sz. Kapuvar, 1956.03.24., an.:Garab Ilona)
Cim: 9900 Kormend, Juhar u. 2/c

36.§

Az Ellenorzo Bizottsag tagjai magyar allampolgarok, kozugyek gyakorlasat6l eltiltva
nincsenek.

38.§

Az Ellenorzo Bizottsag szUkseg szerint, de evente legalabb egy alkalommal Ulesezik,
miikodesere a VII. fejezetben nem szabalyozott kerdesekben
az Elnokseg
miikodesenek szabalyait kell alkalmazni.

39.§

Az Ellenorzo Bizottsag tagjait egyenlo jogok es azonos kOtelezettsegek illetik meg,
igy kUlonosen: jogosult a tag az EgyesUlet miikodeset es gazdalkodasat ellenorizni,
jelentest, tajekoztatast, illetve felvilagositast kemi az EgyesUlet Kozgyulesetol, illetve
munkavallal6it6l, az EgyesUlet konyveibe es irataiba betekinteni, azokat megvizsgalni,
jogszabalysertes vagy sulyos mulasztas eseten koteles a Kozgyiilest tajekoztatni, es
annak osszehivasat kezdemenyezni.

40.§

Az Ellenorzo Bizottsag Ulesei nyilvanosak,
keszit, hatarozatait ugyancsak sorszamozza.

41.§

A jegyzokonyv tartalmazza: az Ules helyet, idejet, a jelenlevo tagok, meghivott
szemelyek es a jegyzokonyvvezeto nevet, a napirendet, a hozzasz6lasokat, az erdemi
hatarozatokat es azok hatalyat. A jegyzokonyvet ugy kell vezetni, hogy abb6l az
erdemi dontest tamogat6k es ellenzok szamaranya megallapithat6 legyen. Az
Ellenorzo Bizottsag barmely tagja jogosult jegyzokonyvbe foglaltatni neve feltiintetese
mellett a dontesre leadott szavazatat. Ajegyzokonyvet az Ellenorzo Bizottsag Ulesen a
resztvevo tagok alairjak.

42.§

Az Dgyvezeto az EgyesUlet szekhelyen miikodo iroda vezetoje. Az Dgyvezetot az
Elnok javaslatara az Elnokseg nevezi ki hatarozatlan idotartamra. Az EgyesUlet
irodajan dolgoz6 munkavallal6kkal kapcsolatos munkaltat6i jogokat az Elnok es az
Dgyvezeto egyiittesen gyakoroljak, a tovabbi munkavallal6kat egyiittesen nevezik ki.

Uleseirol sorszamozott jegyzokonyvet

43.§

Az EgyesUlet Ogyvezetoje:
Nev: Dr. Szabo Magdolna (sz.: Szeged, 1976.04.30., an.: Dr. Gyollai Magdolna)
1029 Budapest, Feketerig6 utca 11. szam alatti lakos.
Az Dgyvezeto az Elnok inmymutatisai alapjan dolgozik, mint a testiileti dontesek
elokeszltesere es vegrehajtisara iranyul6 tevekenyseg szervezoje. Az Dgyvezeto - az
Elnokkel egyiittesen - az egyesUlet kepviseletere jogosult a bankszamla feletti
rendelkezesi jog vonatkozasaban.

-

tagsagi dijak, amelyet a Kozgyilles aIlapit meg;
magan es j ogi szemelyek tamogatasai;
az EgyesUlet gazdasagi, vallalkozasi tevekenysegebol szarmaz6 bevetel;
paIyazatokb61 szarmaz6 bevetelek
rendezveny bevetel;
egyeb bevetelek.

46.§

Az EgyesUlet beveteleivel ona1l6an gazdalkodik, tartozasaiert sajat vagyonaval felel.
Az EgyesUlet tagjai az Egyesiilet tartozasaiert - a befizetett tagdijakon tulmenoen saj<itvagyonukkal nem felelnek.

47.§

Az EgyesUlet vallalkozasi tevekenysegebol szarmaz6 bevetelenek megaIlapitisat a
tarsadalmi szervezetek gazdaIkodasi tevekenysegerol es a kozhasznu szervezetekrol
sz616 hataIyos jogszabaIyok alapjan vegzi.

48.§

Az EgyesUlet penzeszkozeit bankszamlan kezeli. Az egyesUlet bankszamlaja
rendelkezesi jogot az egyesUlet iigyvezetoje es elnoke egyiittesen gyakorolhatja.

49.§

A nyilvanossag biztositasa
Az EgyesUlet miikodesevel kapcsolatban keletkezett iratokba, kozhasznu jelentesbe
barki betekinthet es saj<itkoltsegere masolatot keszithet. A betekintes, illetve masolat
keszitese elozetes irasbeli megkereses alapjan, elore egyeztetett idopontban az
EgyesUlet szekhelyen tortenik.
Az EgyesUlet miikodesenek m6djar61, szolgaItatisai igenybevetelenek m6djar61,
valamint beszamo16inak jogszabaly szerinti kozzetetelerol sajat intemetes honlapjan
gondoskodik.

50,§

A kozhasznu szervezet belso szabaIyzata (SZMSZ) es jelen Alapszabaly egyiittesen
rendelkezik az alabbiakr61:

feletti

a) olyan nyilvantartas vezeteserol, ame1ybol a vezeto szerv dontesenek tartalma,
idopontja es hatalya, illetve a dontest tcimogat6k es ellenzok szamaranya (ha
lehetseges szemelye) megallapithat6,
b) a vezeto szerv donteseinek az erintettekkel val6 kozlesi, illetve nyilvanossagra
hozatali m6djar61,
c) a kozhasznu szervezet miikodeseve1 kapcsolatosan ke1etkezett iratokba val6
betekintes rendjerol, valamint
d) a kozhasznu szervezet miikodesenek, szolgciltatcisi igenybevetele m6djanak,
beszamol6i kozlesenek nyilvanossagar61.

-

ha
ha
ha
ha

a Kozgy(iles az Egyestllet feloszlasat kimondja,
a bir6sag feloszlatja,
a kozgy(iles mas tarsadalmi szervezettel val6 egyestlleset mondja ki,
a bir6sag a megsziineset megcillapitja.

Jelen Alapszabalyban nem szabcilyozott kerdesekre a Polgari Torvenykonyv, az 1989. evi II.
tOrveny, valamint a mindenkor hatcilyos egyeb jogszabalyok rendelkezesei az iranyad6k.

