
DOWN EGYESULET ALAPSZABALYA
/Egys6ges szerkezetbe fo glalva/

A 2015. december 13. napjdn elhatdrozott vdltozdsokfdlkdvdr ds d6lt betiivel szerepelnek.

- 
AltaLinos rendelkez6sek

Ll Az egyesiilet neve: DOWN Egyestilet
Angol nyelvii elnevez6se: DOWN Association
N6rnet nyelvu elnevez6se: Der Verein flir die DOWN Kinder

2.1 Az egyesiilet sz6khelye: 4400 Nyiregyhdza, Kdz6p u.77.

Az egyesiilet telephelyei: 4400 Nyiregyhhza, Szt. Istv6n u.21.
1016 Budapest, Naphegy u.29.1/2.

3.1 Az alapitds id6pontja: 1998. mSjus 23.

4.1 Az egyesiilet mrikod6si tertilete: Magyarorszhg

5.1 Az egyesiilet pecs6tje: T6glalap alaku, melyen a kovetkez6 szerepel:
DOWN Egyesiilet
4400 Nlregyh6zaKdzlp u,. 77 .'
Az egyesiilet ad6 6s banksz6mla log6ja.

Az Egyesiilet olyan nyilv6ntartott tags6ggal rendelkezo lrdekvldelmi 6s 6rdek-k6pviseleti
civil szervezet, melynek elsodleges c6lja a szervezet keretein beliil a fogyat6kost nevelok 6s a
fogyat6kkal 616k t6mo gat6sa.

6.1 Az Egyesiilet 6n6116 jogi szem6ly.

Az eevesiilet cdliai ds feladatai

- a fogyat6kost nevel6k 6s a fogyat6kkal 6l6k t6mo gathsfira l6trehozott szolgSltat6si
rendszer segit6se 6s fejleszt6se, kiildnos tekintettel a Down szindr6m6val sztiletettekre,

- a fogyat6kosokat nevelo - oktat6 intlzmlnyrendszer thmogatdsa, vele valo egyiittmtikod6s
a gyerekek 6rdek6ben,

- az iskol6t kieg6szito k6szs6gfejleszto tev6kenys6gek szeryez6se 6s a tankdtelezetts6g utSni
gondoz6s 6s foglalkoztaths, bele6rtve a munkahelyi foglalkoztatds el6segit6s6t is,

- fogyatdkosstiggal dl6 emberek sportohisi lehetdsdgeineh el6seg{tdse,
- korai fejleszto kozpontok 6s nevel6si-oktat6si int6zm6nyek lltrehozhsa 6s mrikodtet6se

Magyarorszhgteriletln, ezzel el6segiteni az 5rtelmi fogyat6kosok fej16d6s6t,
- az 6n6ll6 6letre felk6szit6 pedag6giai program kidolgoz6sa, ilyen tev6kenys6gek

szervez6se.
- 6rtelmi fogyat6kosok r6sz6re szabadid6s programok szervez6se, Down klub mrikddtet6se,
- felvildgosit6 inform6l6 tev6kenys6g v6gz6se 6rtelmi fogyat6kost nevel6 csalddok 6s

segit6ik r6sz6re, kiadv6nyok szerkeszt6se, fordit6sa, kiad6sa, terjeszt6se
- egytittmrikod6s fogyat6kosokat segito egy6b int6zm6nyekkel



- 6rtelmi fogyat6kosok r6sz6re lak6 otthonok szervez6se
felt6teleinek megteremt6se, vagy megteremt6s6nek
egyiittmrikcid6s

6s mrikodtet6se, az integrdcio
segit6se mds szervezetekkel

szervezdse, rdsziikre

- kereskedelmi tev6kenys6g, els6sorban olyan term6kek forgalmaz[sa, amelyeket
fogyat6kos emberek 6llitanak elo

- kapcsolat 6s egyiittmtikdd6s ki6pit6se a krilftildi 6rtelmi fogyat6kosok 6rdekk6pviseleti
szerveivel illet6leg szervezeteivel, hatdrokon 6tnyfl6 programok szefvez 6se az 6rtelmi
fogyat6kosok 6letkonilm6nyeinek javithsa6s integr6l6aasanaf< el6segit6se c6lj6b6l.

7'/ Az Egyesiilet a fenti cdlok eldrdse ds feladatok megval1sftdsa drdekdben a kdvetkez7
kdzhas zn rt tuvdkenys d ge ket fo lytatj a :

- eg6szs6gmegorz6s, betegs6gmegel6z6s,
tev6kenys6g,

gy6gyito-, eg6szs6gtgyi rehabilit6ci6s

szo cidlis tev6kenys 69, cs alddsegit6s, id6skoruak gondoz6sa
nevel6s, oktat6s, k6pess6gfejleszt6s, ismeretterj eszt6s

dl6 emberek sporttevtikenysdgeinek
zervezdse,

- . gyermek- 6s ifiris6gv6delem, gyermek- 6s ifiris6gi 6rdekk6pviselet,
- hhtthnyos helyzetti csoportok t6rsadalmi es6lyegyenlos6g6nek elosegit6se,
- rehabilit6ci6s foglalkoztat6s
- munkaer6piacon h6tr6nyos helyzetir6tegek k6pz6s6nek, foglalkoztat6s6nak el6segit6se 6s

a kapcsol6d6 szolg6ltat6sok
- euroatlanli inlegr6ci6 el6segit6se.

8'l Az Egyesti sor6n olyan kcizfeladatot is ell5t, amelyr6l t6rv6ny
vagy tdrv6ny jogszabilly rendelkez6se szerint, valamely eilami
szervnek vagy ll gondoskodnia.

9.1 Az egyesiilet a fent meghathrozott kozhasznri tev6kenys6geket a t6rsadalom k<jz6s
sztiks6gleteinek kiel6git6s6re, nyeres6g- 6s vagyonszerz6sic6l n6lkiil rendszeres env6gzi.

10./ Az egyesiilet kozhasznu tev6kenys6ge sor6n olyan kozfeladatot l6t el, melyet
Magyarorszig helyi <inkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX tcirv6ny 13. g. ll/
bekezd6s6nek 4,. 8. 6s 15. pontjai, valamint a fogyat6kos szem6lyek- jogair6l 6s
es6lyegyenlos6grik biztosit6s6r6l sz6l6 1998. 6vi XXVI. tcirv6ny 2. S. l;lUlterAese, 6. $-a,
13. $,a, 18. $ (2) bekezd6se, valamint 21. g-a szerint az ilIlamnakkell biztositania.

42011' 6vi CLXXXX. torv6ny 13. $. lll bekezd,6s6nek 4.,8,6s 15. pontjai alapj1n az
egyesiilet az alilbbi kozfeladatokhoz kapcsol6d6 anv6gzi akdzhasznitev6kenys6geit:
- eg6szs6gugyi alapell5tds, az eg6szs6ges 6letm6d segit6s6t c6lz6 szolgaltatasok;- szociillis, gyermekj6l6ti szolg6ltatisok 6s ell6t6sok;
- sport, ifiris6gi iigyek.

Az 1998.6vi XXVI. torv6ny alapjdn az egyesi.ileL az alilbbi k<izfeladatokhoz kapcsol6d6an
v e gzi k6 zhaszni tev 6k enys 6 geit :

- a fogyat6kos szem6lyeket megilleto jogok 6rv6nyesit6se;
- a fogyat6kos szem6lyek hhtrhnyait kompenz6l o jntezmenyrendszer mrikodtet6se,



11.l Az egyestilet mtikod6s6vel, szolgilltathsa ig6nybev6tel6nek m6dj6val, a gazd6lkod6si,
ktizhasznrisSgi beszrimol6i kozl6s6vel kapcsolatos inform6ci6kat az egyesiilet honlapj6n
(el 6rheto s 6ge : www. downegyesul et.hu) is kdzz5tesz|

I2.l Az egyesrilet nem zSrja ki, hogy kdzhaszn.f szolg|ltathsaib6l tagjain kiviil m6s is
16szesi.ilhessen.

I3.l Az Egyesrilet az egyesiileti c6lok megval6sithshval kdzvetleni.il dsszefiiggo gazdashgi
tev6kenys6 g v 6gz6s6re j o gosult.

I4.l Az izletszeru gazdasdgi v6llalkozdsi tev6kenys6g folytat6sdbol ered6 bev6tel6t
elkiildnitet t alszdmlfin kez eli.

l5.l Az egyesiilet kdzvetlen politikai tev6kenys6get nem folytat, szewezete p6rtokt6l
fi.iggetlen 6s azoknak anyagi thmogatdst nem nffit.

16.1 Az Egyestilet 6lldsfoglal6saival hat6st kiv6n gyakorolni a fogyat6kosokat nevel6
cs al 6dokra vonatko z6 tdrv6nyek, jo gszab 6lyok megalkot6s akor.
Az Egyesiilet a vele kapcsolatban 16vo tagok, nevelok 6s m6s ig6nyl6k szftmlra 6lland6
folyamatos inform6ci6 bhzist teremt az oket 6rinto k6rd6sekben.
Az egyestilet m6s 6rdekk6pviseleti szervekkel, t6rsint6zm6nyekkel j6 kapcsolatot 6pit ki, s

inform6ci6ikat felhaszn6lja munk6j6ban, szakmai konzultfci6kat, kozos szal<rnai
megbesz6l6seket szorg almaz.

A tagsigi viszony keletkez6se 6s megsziin6se

77./ Az Egyesiilet tagja lehet minden term6szetes vagy jogi szem6ly, aki elfogadja az
Egyesiilet c6ljait, jelen alapszab|lyban foglaltakat, pdrtol6 tagk6nt aztp6rrlolni kiv6nja, rendes
tagk6nt teljesiti a tagdij-befizet6si kotelezetts6geit, 6s bel6pesi szhnd6k6t alfiirt nyilatkozatban
az egyestilethez eljuttatj a.

18.l Az Egyestiletnek rendes, p6rtolo 6s tiszteletbeli tagjai lehetnek.

Rendes tag Az a cselekv6k6pes fogyat6kkal 610 term6szetes szem6ly, vagy
cselekvok6ptelen, korlfitozottan cselekv6k6pes, illetve cselekv6k6pess6g6ben r6szlegesen
korl6tozott fogyat6kkal 616 term6szetes szem6ly kozeli hozzhtartoz6ja, vagy civil
szewezet, aki r6szt kiv6n venni az Egyesiilet munk6j6ban, clljait elfogadja 6s ezt a

szhnd5kht kinyi lv6nitj a.

- P6rto16 tag: az a tettn6szetes vagy jogi szem6ly lehet, aki az Egyesi.ilet k<izvetlen
munk6j6ban nem vesz r6szt, de egyet6rt a c6lokkal, azok megval6sit6s6t anyagllag
thmogatja. A p6rto16 tagshg nem v6ltoztathat6 rendes tagshgg|.

- Tiszteletbeli tag: az a terrn6szetes vagy jogi szem6ly lehet, aki huzamosabb ideig
kiemelked6 tev6kenys6get v6gez az egyesiilet c6ljainak 6rdek6ben, 6s az egyesiilet
kozgyul 6s e ti sztel etbel t taggd v |lasztj a.

l9.l Olyan kiilfloldi szem6ly, aki az egyestilet kiilfrldi kapcsolatainak 6poI6s6ban tev6keny
r6sztv6lla|tiszteletbehtagg6v6laszthat6.



20.1 A be16p6s elfogad6s6r6l az Elnoks6g dcint. Az egyestileti tagsAg - kiv6ve a tiszteletbeli
tagtagsdgijogviszonya - a be16p6si k6relemnek az Eln6ks6g 6ltali elfogad6s6val keletkezik.

2l.l A tags6gi jogviszony l6trejdtt6nek 6s megszun6s6nek nyilv6ntartlsa az Elnoks6g
hat6skore.

22. I A tagsigi viszony megszrinik:
- ataghalilI|val vagy jogut6d n6lkiili megszrin6s6vel
- kil6p6ssel
- az egyesiilet megszrin6s6vel
- kizardssal
- alagshgi jogviszony Egyestilet 6ltali felmond6s6val

23.1 A tag tags6gi jogviszonyAt kil6p6ssel az Egyesiilet Elnoksdg6hez intdzett ir6sbeli
nyrlalko zatt al b 6rmikor, i ndo ko I 6s n6lkiil m e gs ziintetheti.

Ha a tagsdg alapszabdlyban meghathrozott felt6teleinek a tag nem felel meg, az Egyesiilet a

tags6gi jogviszonyt 30 napos hat6ridovel ir6sban felmondhatja. A 1b1mond6sr6l a kdzgytil6s
dont,

24.1 Kizilrhssal sztinik meg a tagshg, ha a tag az alapszab|lyban leirt c6lokkal
osszeegyeztethetetlen tagr magalart6st tanrisit, avagy sirlyosan vagy ism6telten megs6rti a
jogszab6lyt, az alapszabhlyban foglaltakat, vaqy a kozgyfiIls haI6rozaI6t, vagy ha rendes tag
2.000,-Ft-ot meghalad6 osszegti tagdij tartozilsa 6ll fenn 6s a tagdijat felszolit6s ellen6re sem
fizeti meg. A tagot ez ut6bbi esetben akizhrhsi elj6r6s megindit6sfitmegelozoen 30 napos
hat6rid6 kittiz6s6vel ir6sban fel kell hivni a tagdijtaftozSs megfizet6s6re, mely felhiv6sban
utalni kell arra, hogy amennyiben a tag a 1artozhsht a felhiv6sban megjelolt hat6rid6ben sem
fizeti meg, az alagkiz6rhsht eredmdnyezi.

A tag kizhrhs6r6l ak6zgyil6shathrozhaL A kozgyil6s kiz6rAsi elj6rds6t bdrmely egyesiileti
tagvagy egyesiileti szerv kezdem6nyezheti. A kdzgyil6snek atagkizhr6s6ra ir6nyu16 iil6se
nyilvfnos, azonbhrki r6szt vehet. Az elj6r6s a16 vont tagnak lehet6s6get kell biztositani arra,
hogy a kizhris alapjdul szolg6l6 indokokat az iJ.les megeloz6 15 nappal megismerhesse 6s

azokal szemben v6dekez6st terjeszthessen el6, mind a kozgy6l6sen sz6ban, mind azon,vagy
azt me gelo zo en ir 6sb an.

A tag kizhr6s6t kimond6 hathrozatot ir6sba kell foglalni 6s indokol6ssal kell ell6tni. Az
indokol6snaktartalmazniakell akizhrhs alapj6ul szolg6l6 t6nyeket 6s bizonyit6kokat, tov6bb6
a bir6s6gi jogorvoslati lehetos6gr6l va16 thjlkoztatist. A kiz6r6hathrozalot ataggal kdzdlni
kell. A tag akizhr6 hathrozat ellen fellebbez6st nem terjeszthet e16, de a jogszabdlyok szerint
keresettel fordulhat a birosdshoz.

A tasok iosai 6s kiitelezetts6eei

Az Egyesiilet rendes tagjait megillet6 jogok:

- a rendes tagoknak joguk van az egyesiilet munk6jAban 6s rendezv6nyein tevolegesen r6szt
venni.



- a rendes tagoknak joguk yafi akdzgyil6senrlszt venni, azon szavazati joght gyakorolni, a

k6zgyu16s rendj6nek megfelel6en felsz6lalni, k6rd6seket feltenni, javaslatokat 6s

6szrev6teleket tenni,
- az Egyesiiletn6l tiszts6geket bet6lteni megv6laszt6suk eset6n,

- kezdem6nyezhetik a kozgyills 6sszehiv6 s6t, r endezv6nyek, gyil6sek meg!.arths6t,

- megbiz6s alapj6n k6pviseihetik az Egyesiiletet,
- a tagoknak joguk van a mrikod6ssel kapcsolatos b6rmely k6rd6sben vit6t kezdemenyezni,

javaslatot tenni,
- az Egyestilet valamely szerv6nek torv6nys6rto halfurozatht bhrrnely tag - a tudom6s6ra

jut6st6l szhmitott30 napon beliil - a NyiregyhhziTdwlnysz6k el6tt megtfmadhatja.

- a tagoknak joguk van b6rmely egyestileti iratba betekinteni
- a tagoknak joguk van az Egyesiilettol 6rdekv6delmet k6rni.

Az Egyesiilet rendes tagj ainak kotelezetts6gei :

- a tagok kdtelesek akdzgyullls 5ltal atlrgyevrcmeghathrozott m6rt6ku tagdijat befizetni,

- a tagok nem vesz6lyeztethetik az Egyesiilet c6ljainak megval6sit6s5t 6s az Egyesiilet

tev6kenys696t,

Az Egyesiilet p6rto16 6s tiszteletbeli tagj6nak jogai:

- az egyestilet munk6jSban 6s rendezv6nyein tev6legesen r6szt venni,
- a kdzgyul6sen r6szt venni, a kdzgyil6s rendj6nek megfelel6en felsz6lalni, k6rd6seket

feltenni, j avasl atokat 6s 6szrev6teleket tenni,
- a mrikod6ssel kapcsolatos b6rmely k6rd6sben vit6t kezdem5nyezni,javaslatot tenni,

- azegyesiilet irataibabetekinteni.

Az Egyestilet p6rtol6 6s tiszteletbeli tagj6nak kdtelezetts6gei:

- nem vesz|lyeztethetik az Egyesiilet c6ljainak megval6sit6s6t 6s az Egyesiilet

tev6kenys6g6t,
- a p6rto16 tag:

- term6szetes szem6ly bel6p6sekor 6s tagshgi jogviszony6nak fenn6ll6sa alatt 6vente

legal6bb az 6ves rendes tagdij m6rt6k6nek megfelel6 m6rt6ku anyagi thmogathst,

- jogi szem6ly vagy egy6b szewezet bel6p6skor legal6bb 1.000.000,-Ft, tagshgi

jogviszony6nak fenn6ll6sa alatt 6vente tetsz6leges m6rt6kri anyagi t6mogat6st

koteles nyirjtani az Egyesiiletnek.

A tags6gi jogok forgalomk6ptelenek 6s nem 6rokolhet6k.

Az Esyesiilet szervezet 6s miikiid6se

Kozgytil6s:

25.1 A kdzgyril6s az Egyesiilet ddnt6shoz6 szewe. A kdzgytil6st kotelezl lvente legal6bb

egyszer dsszehivni. Sziiks6g eset6n az E1n<iks6g b6rmikor 6sszehivhatja. Ossze kell hivni, ha

a tagok l\o/o-a az ok 6s a c61 megjel6l6sEvel ezI ir6sban rndilvhnyozza"



A kozgyil|st az elnok hivja 6ssze az Egyesiilet nev6t 6s sz6khely6I, az iil6s idej6nek 6s
helyszin6nek megjelol6s6t, valamint a kozgy6l6s napirendi pontjait tartalmaz6 meghiv6
megkiild6s6vel. A k6zgyil6s megtart6s6nak helye a meghiv6ban meghatilrozott hely. A
napirendet a meghiv6ban olyan r6szletess6ggel kell feltiintetni, hogy a szavazhsrajogosultak a
rirgyalni kiv6nt t6makorokben 6ll6spontjukat kialakithass6k. A meghiv6kat szem6lyes
k6zbesit6s itjhn, vagy a tag 6Ital megadott postai vagy szem6lyazonosit6sra alkalmas
elektronikus levelez6si cimre kiildve kell k6zbesiteni a k6zgyil6s id6pontj6,t legaldbb 8 nappal
megelozoen. Elektronikus levelez6si cimre a meghiv6 akkor k6zbesithet6, ha a tag az
Eln6ks6ggel kdzolte saj6t elektronikus levelez6si cim6t. Ha a tag az elektronikus levelez6si
cim6nek megsztin6sdt, vagy azt az ig6ny6t kdzli az Elnoks6ggel, hogy a meghiv6t ne az
elektronikus levelez6si cim6re k6zbesits6k, akkor a tagot szem6lyesen 6tadott vagy postai
riton k6zbesitett ktildem6nnyel kell meghivni.

Az egyesiilet kozgytil6sei nyilvdnosak, azokon bSrki r6szt vehet. Ha az Egyesiilet til6set nem
szab|lyszeruen hivtik cissze, az til6st akkor lehet megtartani, ha az i.il6sen valamennyi
r6szv6telre jogosult jelen van 6s egyhanguanhozzfiilruI az iil6s megtartSsilhoz. Az Egyesiilet
ii16s6n szabillyszerien kozolt napirenden szerepl6 k6rd6sben hozhat6 hatfurozat, kiv6ve, ha
valamennyi r6szv6telre jogosult jelen van 6s a napirenden nem szereplo k6rd6s
me gt6r gy al6s 6ho z e gyh an gril a g ho zz6j 6ru1.

Akozgpllsrol jegyz6konyv k6sziil, amelyet az eln<ik 6s k6t aKozgy6l6s 6ltal megvAlasztott
tag hitelesit. A jegyz(ikonyvben meg kell jekilni akdzgy(ills hely6t, idej6t, a javasolt illetve
elfogadott napirendet, tov6bb6 az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott
hal6rozatokat.

26.1 A kozgyril6s hat6skor6be tartozik:

- az alapszab|ly m6dosit6sa,
' az Egyesiilet megsztin6s6nek, egyesiil6s6nek 6s sz1tv6l6s6nak elhathrozilsa,
- avezeto tiszts6gviselok megv5laszt6sa, visszahiv6sa 6s dijazilsdnakmegilllapithsa,
- az 6ves kolts6gvet6s elfogadAsa,
' az 6ves besz6mol6 - ezen beli.il az Elnoks6 gnek az Egyesiilet vagyoni helyzetdrol sz6l5

jelent6s6nek - elfogad6sa,
- a vezet6 tiszts6gviselo feletti munk6ltat6i jogok gyakorlAsa, ha a vezelo tiszts6gvisel6 az

Egyestilettel munkavis zonyban iil,
- az olyan szerzodls megkot6sdnek j6v6hagy6sa, amelyet az Egyestilet saj6t tagtr|val,vezetb

tiszts6gviseloj6vel, a feliigyelobizotts6g Iagtr|val vagy ezekhozzhlartoz6j6val kot,
- a jelenlegi 6s kor6bbi egyesiileti tagok, a vezetl tiszts6gvisel6k 6s a feliigyel6bizotts6gi

tagok vagy m6s egyesiileti szervek tagjai elleni kArt6ritdsi ig6nyek 6rv6nyesit6s6r6l va16
dcint6s,

- a feliigyelobizotts6g tagjainak megvdlasztdsa, visszahiv6suk 6s dijaz6suk meg6llapit6sa,
- a v6gelszhmol6 kijelol6se,
- az Egyesiilet tagj6nak krzdrhsa,
- a Szervezeti 6s Mrikod6si Szabillyzat elfogad6sa,
- az 6ves munkaprogram 6s az arr6l sz6l6 besz6mol6 elfogadfsa"

27.1 Az Egyesiilet Eln<iks6ge nyllvhntarthst vezet, melyb6l a d6nt6sre jogosult szerv
dont6s6nek Iartalma, id6pontja 6shat6lya, illetve a dont6st t6mogat6k 6s ellenz6k szhmardnya
(ha lehets6ges, szem6lye) meg6llapithat6.



28.1 A k6zgyil6s 6s az Elndks6g dont6seit az 6rintettekkel ir6sban k6zli a drint6s
meghozatallt6l szilmitott 5 napon beliil, valamint ugyanilyen hat6rid6n beliil a 11. pontban
meghatfirozott honlapj 6n is kdzz6teszi a nyilv6noss ilgrahozatal 6rdek6ben.

29.1 Az Egyesi.ilet mrikdd6s6vel kapcsolatosan keletkezett iratokba korlfitozhs n6lktil b6rki
betekinthet. Az Egyesiilet irataiba tdrt6no betekint6st az Elnoks6g tagtra elozetes idopont
egyeztet6st kovet6en az Egyestilet sz6khely6n vagy kijelolt telephely6n biztositja.

Hatfirozathozatal

30./ Minden tagnak egy szavazata van. A k<izgyriles hat|rozatk6pes, ha azon a leadhat6
szavazatok tobb mint fel6t (50%) k6pvisel6 szavazilsra jogosult reszt vesz. A
hatfirozalk5pess6get minden hatSrozathozatalnSl vizsg6lni kell. Ha egy tag valamely iigyben
nem szavazhat, ot az adotthalfirozat meghozatalfinhl ahatlrozatklpess6g meg5,llapit6sa sor6n
figyelmen kivtil kell hagyni. Ha a k<izgyil6s hatdrozatklptelen, az emiatt megism6telt
kdzgytil6s a megjelent tagok szhmhra tekintet n6lkiil hatSrozatkepes. A kdzgyul6s a tagtrai
sor6b6l levezet6 eln6k6t, jegyzokonyvvezetot,6s k6t hitelesitot v6laszt. Akozgynlls atagtrai
sor6b6l levezeto elnokot, jegyzokdnyvvezet6t,6s k6t hitelesit6t villaszt A szavazatokat a
levezet6 elnok sz6molja.

3I.l Az Egyestilet alapszabilly6nak m6dositlshhoz a jelen l6v6 tagok 314-es sz6tobbs6ggel
hozott hatdrozata sziiks6ges. Az Egyesiilet c6lj6nak m6dosit6s6hoz 6s az Egyesiilet
megszrin6s5ritl sz6l6 k6zgyril6si dont6shez a jelen I€v6 szavazati joggal rendelkezo Iagok3l4-
es sz6t<ibbs6ggel hozott hatfirozala szi.iks6ges. Egy6b k6rd6sekben i hathrozathozatal nyilt
szavazhssal 6s a jelen l6vo szavazdsra jogosult tagok egyszerli sz6tobbs6ggel tort6nik. Az
Elnoks6g tagtrait titkos szavazhssal v|lasztjhk Titkos szavazhs sziiks6ges, ha a dont6st hoz6
szeru sz6tobbs6ggel igy hatdroz.

A kdzgyril6sen hozott hathrozatokat alevezet6 elndk sz6ban hirdeti ki.

32.1 Ahathrozat meghozatalakor nem szavazhat az,
- akit a hatdrozat kotelezettslg vagy feleloss6g a161 mentesit vagy az Egyestilet terh6re

m6sfajta elonyben r6szesit
- akivel ahathrozat szerint szerzldlstkell kotni,
- aki ellen a hathrozal alapjhn pert kell inditani
- akinek olyan hozzhtartoz6ja 6rdekelt a dont6sben, aki az Egyesiiletnek nem tagja,
- aki a ddnt6sben 6rdekelt m6s szervezellel tdbbs6gi befoly6son alapul6 kapcsolatban 6ll,

vagy
- aki egy6bk6nt szem6lyesen drdekelt a ddnt6sben.

Elndks69:

33.1 Az Elndks6g 3 fob6l 6ll (elnok, alelnok, titk6r). Az Elnoks6g tagjait akozgyillsvillasztja
ffieg, megbizat6suk a rnegv|laszt6sukr6l sz6l6 hatilrozatban megjelolt id6tartamra, de
legfeljebb 5 6vre sz6l. Az Elnoks6g tagjait az egyesiilet tagtrai kdziil kell v6laszlani. Az
Elntiks6g sziiks6g szerint, de legal6bb 6vente iil6sezik. Az iil6s osszehiv5s6t a napirend
egyidejti k6zl6s6vel az iil6st megelozoen nyolc nappal kor6bban kell megtenni.

34.1 Az Elnoks6g l6tja el az Egyesiilet tigyvezet6s6t. A kozgyril6st sziiks6g szerint, de
legal5bb 6vente egy alkalommal ki6rtesito lev6lben a napirend egyidejri kcizl6s6vel a



kozgytil6st megelozoen nyolc nappal kor6bban osszehivja, valamint akkor is koteles
osszehivni, ha azt a tagok legal6bb I}o/o-a a c6l megjel6l6s6vel irdsban k6''i. Az elnoks6gi
tagok kotelesek a kozgyil6sen r6szt venni, a kozgyillsen az Egyesiilettel kapcsolatos
k6rd6sekre v6laszolni, az Egyestilet tev6kenys6g6rol 6s gazdasilgihelyzeterol besz6molni.

Az Elnoks6g kdteles ak6zgyil6st osszehivni a sziiks6ges int6zked6sek megt6tele c61j6b6l, ha:
- az Egyesrilet vagyona az esed6kes tartoz6sokat nem fedezi,
- az Egyesiilet el6rel6that6lag nem lesz k6pes atartozilsokat esed6kess6gkor teljesiteni,
- az Egyesiilet c6ljainak e16r6se vesz6lybe kertilt.
A fentiek alapjhn 6sszehfvott kiizgytllsen a tagok k6telesek az 6sszehiv6sra okot ad6
k6rtilm6ny megsziintet6se 6rdek6ben int6zked6st tenni vagy az Egyesi.ilet megsziintet6s6r6l
donteni.

35.1 Az Eln6ks6g feladatai:

- az Egyesiilet napi i.igyeinek vitele, azigyvezet6s hat5skdr6be tartoz6 tigyekben a dont6sek
meghozalala;

- abeszhmol6k e16k6szit6se 6s azoknak ak6zgyil6s e16 terjeszt6se;
- az 6ves kolts6gvet6s elk6szit6se 6s annak a kozgyil6s el6 terjeszt6se, az elfogadott

kdltsegvet6s 6s tervek v6grehajt6sa;
- az egyesiileti vagyon kezel6se, a vagyon felhaszn6l6s6ra 6s befektet6s6re vonatkoz6, a

kozgytil6s hat6skor6be nem tartoz6 dont6sek meghozatala 6s v6grehajtdsa;
- az Egyesiilet jogszab|ly 6s alapszab|ly szerinti szervei megalakiths6nak 6s a

ti s zts 6 gvi s el 6k me gv61 asztalils 6nak el 6k6 s zit6s e ;

- a k6zgyil6s osszehiv 6sa, a tagsilg 6s az Egyestilet szerveinek 6rtesit6se;
- ak6zgyil6s napirendi pontjainak meghatirozhsq'
- rlszv|tel a kozgyril6sen 6s v|laszadhs az Egyesi.ilettel kapcsolatos k6rd6sekre;
- a tag - kiv6ve a tiszteletbeli tag - felv6te16r6l va16 d6nt6s 6s a soron kovetkez6

k6z gytil 6s en b esz6mol 6s a tagfelv6teli iigyekben me ghozott drint6s ekr61 ;
- atagsdgnyilv6ntart6sa;
- az Egyesiilet hatilrozatainak, szervezeti okiratainak 6s egy6b krinyveinek vezet6se;
- az Egyesiilet mrikod6s6vel kapcsolatos iratok megorzdse;
- az Egyesiiletet 6rint6 megsziin6si ok fennAll6sdnak mindenkori vizsg|lata 6s annak

bekdvetkezte eset6n a torv6nyben el6irt int6zked6sek megt6tele.

36.1 Ha a tag a Iagdijat hatrlrid6re nem fizeti meg, az Elnoks6g 30 napos hat6rid6vel irdsban
felsz6litj a a telj esit6sre.

3l .l Az Elnoksdg halilrozatkdpes, ha az iil6sen az Elnoks6g minden tagja jelen van.

38.1 Az Elnoks6g dsszehivds6t bdrmely elnoks6gi tag kezdem6nyezheti az Elnoks6g
elnok6n6l. Az elndk - ha sziiks6gesnek liija - ezen tflmenoen is <isszehivhatj a birmikor az
ti16st.

39.1 Az Elnoks6g iil6seit az elnok hivja dssze.

40.1 Az Eln6ks6g til6sei nyilv6nosak, azokon b6rki r6szt vehet, illetve b6nnely ddnt6sben
6rdekelt egy6b szem61yt, szervet az iil6sre kiilon is meg kell hivni. A kiildn meghivottak csak
tanhcskozhsi joggal vehetnek r6szt az Elnoks6g iil6sein"



4I.l A hatSrozathozatal sordn az Elndks6g minden taga egy szavazattal rendelkezik. Az
Elnokseg hathrozatht egyszeri tobbs6ggel, nyilt szavazhssal hozza, kiv6ve, ha jogszab|ly,
vagy alapszabilly minositett tdbbs6get ir e16. Az Elndks6g minden taghnak egyhangu
szavazata sztiks6ges a klzhasznirsdgi mell6klet kiizgytil6s el6 terjesztend6 villtozalilnak
elfogadhsdhoz.

42.1 Az Eln6ks6g iil6seirol jegyz6konyvet k6szit a nyilv6ntartds szabillyai'szerint. Az &demi
6ll6sfoglal6sait, javaslatait ir6sban, d6nt6seit hatilrozatban rogzili. A Eatlrozatokat azonnal
bevezeti a Hathr ozatok I(6nyv6be.

43.1 Az iil6seket az eln6k vezeli. Az Eln6ks6g 6vente beszSmol tev6kenys6g6r6l a
kozgyiil6snek.

44.1 A fenti szabSlyokon tirlmen6en az Elndks6g iigyrendj6tmagahatilrozzameg.

Vezet6 tiszts6gvisel6k 6s az Egyesiilet k6pviselete:

45.1 Az egyesiilet vezet6 tiszts6gviseloi a k<ivetkezok:
- elndk
- alelnok
- titkfr

Az egyesiilet elnoke: IGsari I(6roly /an: Koml6si Magdolna/
4400 Nyiregyhhza,Szijgy6rt6 u. 61..s2. alatti lakos

Az egyesiilet alelndke: Kiss Tibor /an: Kord6s Erzs6bet/
4400 Nyiregyhhza,Eru. 13. 313. sz. alatti lakos

Az egyesiilettitkhra: Kisarin6 Czirjbk M6ria /an: Solt6sz Anna/
4400 Nyiregyhhza,Szijgyfirt6 u. 61. sz. alatti lakos

46.1 Az elnok k6pviseli az Egyesiiletet 6s gondoskodik a feladatok v6grehajths6r6l.

47.1 Az alelndk az elndk munk6j6nak elv6gz6s6heznyujt segits6get.

48.1 A titkdr feladata az Egyesiilet mrikod6s6vel kapcsolatos iigyviteli 6s adminisztrativ
feladatok el16t6sa.

Az elobbi vezeto tiszts6gviselok gondoskodnak az eln6ks6gi iil6sek rendszeres megtart6s6r6l.
Az elndk kezeli a rendelkez6sre 6116 plnzeszkdzdket, valamint elk6sziti az egyesiilet p6nziigyi
helyzeter ol sz6l6 besz6mol6kat.

49.1 Az Egyesiilet banksz6ml6ja felett az elnok egyediil, az elnok akadillyoztathsa esetdn az
alelnok a tiIk6r' al e gyiittes en gyakorolj a a rend elkez6si j o got.

A v ezeI6 tiszts6 gvis el6vel szemb eni kdvetelm6nyek 6s kizhr 6 okok :

Yezeto tiszts6gvisell az a nagykoru szem6ly lehet, akinek cselekv6k6pess6g6t a tev6kenys6ge
ell6t6s 6ho z sziiks 6 ge s kci rb en nem ko rl 6t o ztdk.

Nem lehet vezeto tiszts6gviselo:
- akit buncselekm6ny elk6vet6se miatt jogerosen szabads6gveszt6s biintet6sre it6ltek, amig

a biintetett elo6lethez fuzldo h6tr6nyos jogkdvetkezm6nyek a161 nem mentesiilt,



- akit e foglalkoz6st6l joger6sen eltiltottak,
- akit valamely foglalkoz6st6l jogeros bir6i it6lettel eltiltottak, az eltilths hatSlya alatt az

it6letben megiel6lt tev6kenys6get folytat6 jogi szem6ly vezeto tiszts6gviseldje nem lehet,
- az eltilt6st kimond6 hathrozatban megszabott idotartamig nem lehet vezet6 tiszts6gvisel6

az, akit eltiltottak a v ezeto ti szts 6gvis el6i tev6kenys 6 9161.

50.1 Az Egyesiilet mtikod6s6vel kapcsolatos dsszef6rhetetlens6gi szab6lyok:

- A dont6shoz6 szerv, valamint azigyvezet6 szerv hathrozathozatalilban nem vehet rdszt az
a szem6ly, aki vagy akinek kozeli hozzhtartoz6ja ahatitrozat alapjin
a) kdtelezettsEgvagy felel6ss6g a16l mentesiil, vagy
b) b6rmilyen m6s elonyben r6szesi.il, illetve a megkdtendo jogiigyletben egy6bk6nt

6rdekelt.

Nem min6si.il el6nynek akdzhaszni szervezet c61 szerinti juttatAsai keret6ben abfurki 6ltal
megkot6s n6lkiil ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli szo1g61tat6s, illetve az egyestlet 6ltal
tagj6nak, a tags6gi jogviszony alapjhn nyfjtott, 16tesit6 okiratnak megfelel6 c61 szerinti
juttat6s.

- Nem lehet a feltigyel6 szerv elncike vagy tagSa, illetve konywizsg6l6ja az a szem6ly, aki
a) a dont6shoz6 szerv, illetve az igyvezeto szerv elnoke vagy tagtra (ide nem 6rtve az

egyesiilet d<jnt6shoz6 szerv6nek azontagait, akik tiszts6get nem t<jltenek be),
b) a kdzhasznri szervezettel e megbizat6s6n kiviili m6s tev6kenys6g kifejt6s6re ir6nyul6

munkaviszonyban vagy munkav6gz6sre ir6nyul6 egy6b jogviszonyban 6ll, ha
j o gszab 6ly mSsk6pp nem rendelkezlk,

c) akdzhaszni szervezet c6l szerinti juttat6s6b6l r6szesiil - kiv6ve a b6rki Sltal megkot6s
n6lkiil ig6nybe veheto nem p6nzbeli szolg6ltat6sokat, 6s az egyestilet 6ltal tagtrinak a
tagsdgi jogviszony alapliln a l6tesit6 okiratban foglaltaknak megfeleloen nyfjtott c6l
szerinti juttatAst -, illetve

d) az a) - c) p ontb an me ghatfiro zott szem6lyek kozeli hozzdlaftoz6j a.

- A kozhaszni szervezet megszrin6s6t k6vet6 h6rom 6vig nem lehet m6s klzhaszni
szervezet vezeto tiszts6gvisel6je az a szem6ly, aki kor6bban olyan kozhaszni szewezel
vezeto tiszts6gviseloje volt - annak megsztin6sELmegelozo k6t 6vben legal6bb egy 6vig -,
a) amely jogut6d n6lkiil sztint meg rigy, hogy az 6llami ad6- 6s v6mhat6s6gn6l

nyilv6ntartott ad6 - 6s vdmtarto zhsii nem e gyenlitette ki,
b) amellyel szemben az illlami ad6- 6s v6mhat6s6g jelentos <isszegu ad6hi6nyt t6rtfel,
c) amellyel szemben az illlami ad6- 6s v6mhat6sdg:ijzletlezhr6s int6zked6st alkalmazott,

v agy izletlezhr 6st h el yett es i to b irs 69o t s z ab ott ki,
d) amelynek ad6sz6rnht az illlarni ad6- 6s v6mhat6siry az ad6zds rendj6r6l s2616 t<irv6ny

szerint felfiiggesztette vagy tdrcilte

- A vezeto tiszts6gvisel6, illetve az ennek jelolt szem6ly koteles valamennyi drintett
kozhasznri szewezelet el6zetesen thjlkoztatni arr6l, hogy ilyen tiszts6get egyidejrileg m6s
k6zhasznri szewezetn6l is betolt.

- A feliigyel6 szerv k6teles az intlzked6sre va16 jogosults6g6nak megfeleloen a dont6shoz6
szervet vagy az igyvezetl szeryet I|jlkoztatni 6s annak osszehiv6sht kezdem5nyezi, ha
an6l szerez tudom6st, hogy:
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a) a szewezet mrikod6se sor6n olyan jogszabhlys6rt6s tort6nt, amelynek megsziintet6se
vagy kdvetkezm6nyeinek elh6rit6sa, illetve enyhit6se az inllzked6sre jogosult vezeto
szerv ddntes6t teszi sziiks6gess6,

b) avezeto tiszts6gviselok felel6ss6g6t megalapoz6 tdny meriilt fel.

- A dcint6shoz6 szervet .vagy az igyvezetl szervet a feliigyelo szerv inditvSnyhra - annak
megt6tel6t6l szSmitott 30 napon behil - int6zked6s c61j6b61 6ssze kell hivni. E hat6rido
eredm6nytelen eltelte eset6n a d<int6shoz6 szew 6s az iigyvezelo Szerv 6sszehiv6s6ra a

feliigyel6 szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a torvdnyes mrikod6s helyredllitisa
6rdek6ben sziiks6ges int6zked6seket nem teszi ffiog, a feliigyel6 szel koteles
hal ad6ktalanul 6rtesiteni a torv6nyes s 6 gi ell en6 r z1st elI6t6 szervet.

Az Eg)zesiilet vagyona 6s eazd6lkod6sa:

51.1 Az Egyesiilet vagyona a tagdijakb6l, maghn 6s jogi szem6lyek valamint a jogi
szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdashgr t6rsas6gok t6mogat6saib6l, felaj6nl6sokb6l,
rendezv6nyek 6s programok bev6teleibol, pillyilzatokon elnyert javakb6l, kiadv6nyok
6rbev6teleib6l, onkorm|nyzati vagy 5,llanti finansziroz6sb6l, villlalkozhsi tev6kenys6gbol,
tev6kenys6g6nek megfelel6en k6pz6dik"

52.1 Az Egyesi.ilet vagyonht c6lj6nak megfelel6en haszn6lhatja, vagyon6t nem oszthatja fel
tagjai kozott, 6s a tagok r6sz6re nyeres6get nem juttathat. Az Egyesiilet tartozhsaiert saj6t
vagyonhval felel, a tagok saj6t vagyonukkal az Egyesiileltartozhsai6rt nem felelnek.

53.1 Az Egyestilet tiszts6gvisel6i a tiszts6g ell6t6s6val kapcsolatos feladatalkat dijazhs nelkiil
v6gz1k. Felmeriilo kolts6geik miatt a szdmlitk alapjdn kolts6gt6rit6sben r6szesiilhetnek. A
betdltdtt tiszts6g kor6n kiviil eso egy6b feladatokra a tiszts6gviselok az Egyesiilettel
szer zo ddst k<i tnek, mel yn ek alap j 6n dij azhsr a v6lh atn ak j o go sultt6.

54.1 Az Egyesiilet gazdashgi-v6llalkoz6si tev6kenys6get csak kozhasznf 6s a jelen okiratban
meghathrozott alapc6lok szerinti tev6kenys6g megval6siths6t nem vesz6lyeztetve v1gez.

55.1 Az Egyestilet gazdillkodhsa sor6n el6rt eredm6ny6t nem osztja fel, aztjelen okiratban
me ghathr o zo tt ko zhas znir tev6kenys 6 g 6re kel I fordit ani a.

56.1 A kdzhasznu szewezet a vezet6 tiszts6gviselot, a t6mogat6t, az onk6ntest, valamint e

szem6lyek kozeli hozzhtartozojilt a b6rki 6ItaI megkot6s n6lktil ig6nybe vehet6
szolgilltathsok, illetve az egyesiilet 6ltal tagj6nak a tags6gi jogviszony alapjhn ny(rjtott, l6tesito
okiratnak megfelelo juttatdsok kiv6tel6vel - c61 szerinti juttat6sban nem r6szesitheti.

57 ,l Az egyesiilet kiad6sai programok, rendezvlnyek kcilts6gei, adminisztraliv kolts6gek,
mrikod6si kolts6gek, objektum- 6s intlzmlny-fenntart6si kdlts6gek, valamint a c6lok
megval6sitdsdt t6mogat6 konferenci6k 6s tov6bbk6pz6sek r6szv6teli dijai, valamint utaz6si 6s

egy6b k6lts6gei.

58.1 Az egyestilet 6ves besz6mol6j6t az 6vi rendes kdzgytil6s minden 6v m6jus 31. napjhig a
jelen l6vo szavaz6srajogosult tagok egyszeri sz6tdbbs6ggel hozott hathrozathvalhagyja j6v6.
Az egyestilet koteles a besz6mol6jdval egyidejrileg kozhasznusSgi mell6kletet is k6sziteni,
amelyet a besz6mol6val azonos m6don kdteles j6vShagyni, let6tbe helyezni 6s kdzz6tenni. A
kozhasznris6gi mell6kletben be kell mutatni az egyesrilet 6ltal vlgzett kdzhaszni
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tev6kenys6geket, ezen tev6kenys6gek fo c6lcsoportjait 6s eredm6nyeit, valamint a kdzhasznri
jog6ll5s meg5llapithshhoz sztiks6ges 32. $. szerinti adatokat, mutat6kat. A kdzhasznris6gi
mell6klet tartalmazza a vagyorL felhasznillilsdval kapcsolatos kimutat6st, a k6zhaszni c6l
szerinti juttatdsok kimutat6s6t, a vezeto tiszts6gvisel6inek nffitott juttat6sok <isszeg6t 6s a
j uttat6sban r6szesiil o v ezeto ti szts 6gek fel soro I 6s 6t.

59./ Az egyesiilet koteles az elfogadott besz6mol6j6t, valamrntkdzhasznris6gi mell6klet6t az
adott iizleti 6v m6rlegfordul6napj6t kovet6 dtodik h6nap utols6 napjhig let6tbe helyezni 6s
kdzzltenri a civil szewezetek bir6s6gi nyilv6ntart6sdr6l 6s az ezzel osszefiiggo elj6r6si
szabdlyokr6l s2616 2011.6vi CLXXXI. torv6ny 39-40. g-6banmeghat6rozottm6don.

60.1 Az egyesiilet besz6mol6j 6ba,kozhasznirsdgi mell6k1et6be b6rki betekinthet, 6s abb6l sajSt
kdlts6g6re m6solatot k6szithet.

Feli.ieyel6 Bizotts6e:

6I.l Az egyestiletn6l h6rom tagb6l 5116 Feliigyel6 Bizottsdg mrik6dik, melynek tagjait a
kdzgytil6s vhlasztja meg 4 6ves idotartamra. A Feliigyel6 Bizotts6gk6t Iag16t a rendes tagsdg
kozril, a harmadik Iagot a tagok vagy kivti15116 szem6lyek koztil kell megvillasztani. A
Feliigyelo Bizottsdg tagjai maguk koziil elndkot villasztanak"

62.1 AFeliigyel6 Bizotrshgragtr|val szembeni kovetelm6nyek 6s kizhro okok:

A Feliigyelo Bizotts6g taga az a nagykoni szem6ly lehet, akinek cselekvok6pess6g6t a
tev6kenys 6 ge ell 6t6s 6hoz sziiks6ges kdrb en nem korl 6t ozthk.

Nem lehet a Feliigyelo BizoItsilgtagtra, akivel szemben avezeto tiszts6gvisel6kre vonatkoz6
ktz6r6 ok 6ll fenn, tov6bb6 aki vagy akinek a hozziltartoz6ja az Egyesiilet vezeto
tiszts6gviseldje.

63.1 A Feliigyel6 BizoIIsSg ak6zgyil6s szdmdra e1len6rzi akozhasznn szewezet mrik6d6s6t
6s gazdSlkodhsfiI, melyr6l 6vente besz6mol a krizgyiil6snek.

64./ A Feliigyel6 Bizotts6g hat6skore ktilondsen:
az egyesiileti szervek, valamint a jogszab|lyok, az alapszabilly 6s az egyesiileti
hathrozatok v6grehajt6s6nak, betartds 6nak ellen6rz6se,
az 6ves tervek v6grehajt6s6nak 6s a kolts6gvet6s megtart6s6nak ellen6rz6se,
az egyesiilet 6ltal folytatott tev6kenys6gnek az Alapszab|lyban szerepl6 c6lokhoz
illeszked6s6nek elleno rz6se,
az Eln<jks6g 6ltal kotott iigyletek ellenorz6se,
az E gyestil et gazd6lkod6s 6nak ell en6rz6s e.

65.1 A Feliigyel6 Bizotts6g k<iteles akdzgyrj,lls el6 kertlo el6terjeszt6seket megvizsg6lni, 6s
ezekkel kapcsolatos 61l6spontj 6I a k6zgyil6s ii16s6n ismertetni. A Feliigyel6 Bizottshg az
Egyesi.ilet iratalba, sz6mviteli nyilv6ntart6saiba, konyveibe betekinthet, a vezelo
tiszts6gvisel6ktol 6s azEgyesiilet munkav6llal6it6l felvilSgosit6st k6rhet, az Egyesiilet fizet6si
szhmli46I, penztfirirt,6rt6kpapir- 6s 6ru6l1om6nyhI, valamint szerz6d6seit megvizsg6lhatja 6s

szak6rt6vel megvizsgSltathatja. A Feliigyel6 Bizotts6gtagtrai az Elndks6g til6s6n tan6cskoz6si
joggal vesznek r6szt.
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66.1 A Feliigyel6 Bizottsdg saj6t flgyrendje szerint jhr el, melyet maga illlapit meg. A
Feliigyelo Bizotts6g 6vente legal6bb egyszer iil6st tart. Az iil6st a Feliigyelo BizottsSg elnoke
hivja <issze az il6s napirendi pontjait tartalmaz6 meghiv6 megkiild6s6vel. A meghiv6kat
szem6lyes k6zbesit6s ittjhn, vagy a tag 6ltaI megadott postai vagy szem6lyazonosit6sra
alkalmas elektronikus levelez6si cimre kiildve kell k6zbesitem az iil6s id6pontj6t legal6bb 8

nappal megelozoen. A feliigyel6 bizottsSghal6rozatk6pes, ha til6s6n legal6bb 2 tag jelen van.
A feliigyelo bizotts|g a hat|rozatait nllt szavazdssal, egyszeri sz6tobbs6ggel hozza, k6t tag
jelenl6te eset6n a ddnt6s csak egyhanguan fogadhat6 el.

67 "l A kdzgyil6s osszehiv6sdt a Feltigyel6 Bizotts6g elnoke bSrmikor kezdem6nyezheti az
Elntikn6l. Az iil6st az Elnok hivja ossze az iil6s napirendi pontjait tartalmaz6 meghiv6
megktld6s6vel. A meghivokat szem6lyes k6zbesit6s itjhn, vagy a tag 6ltal megadott postai
vagy szem6lyazonosit6sra alkalmas elektronikus levelez6si cimre krildve kell k6zbesiteni az

til6s idopontj6t legal6bb 8 nappal megelozoen. A feliigyelo bizotts6g hat6rozatk6pes, ha
il6s6n legal6bb 2 tag jelen van. A feliigyel6 bizotts6g a hathrozatail nyilt szavaz6ssal,
egyszeri sz6tobbs6ggelhozza, k6t tag jelenl6te eset6n a dont6s csak egyhangrian fogadhat6 el.

68.1 A Feliigyelo Bizotts6g tagait akozgyil,Es b6rmikor visszahivhatja. A feliigyel6 bizottsilgi
tags6g ezen kivtil lemonddssul,vagy ataghalilI|val szrinhet meg.

Az Egyesiilet messziin6se

Megsztinik az Egyesi.ilet:

a) Ila akdzgyhl6s kimondja az Egyesiilet rnegszrin6s6t.
b) EIa az Egyestilet tagjainak szhma 6 h6napon keresztiil nem 6ri el a 10 fot.
c) Ha egy 6vn6l hosszabb ido 6ta nem fejt ki mrikod6st.
d) Ha megval6sitotta clljht vagy c6lj6nak megval6sitdsa lehetetlennl vhlt 6s rij c6lt nem

hathroztakmeg.
e) Ha az arra jogosult szerv megsziinteti.

0 Ha m5s egyestilettel egyesiil vagy egyesiiletekre v6lik sz6t.

Az a)-e) pontokban meghat6rozott esetekben a megszun6s felt6tele, hogy az Egyesiilet
vagyoni viszonyainaklezhrds|ra ir6nyul6 megfelelo elj6r6s lefolytat6s6t kovet6en abir6shg az
Egyestiletet a nyilv6ntart6sb6l torli.

69.1 Az egyesrilet jogut6d n6lkiili megszrin6se eset6n a hitelez6k kdvetel6seinek kiegyenlit6se
ut6n fennmarad6 vagyont az egyesiilet c6lj6val megegyezo vagy hasonl6 c6l megval6sit6s6ra
l6trejcitt Angyalsziv DOWN Alapitv6ny (4400 Nyiregyh6za, Szijgyhrt6 u. 61.) r6sz6re kell
6tadni. A vagyon feletti rendelkez6si jog az Egyesiilet torl6s6vel sz6ll 6t azijjogosultra.

Zir6 rendelkez6sek

10.1 Az alapszab|ly 61tal nem erintett k6rdesekben a Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi
V" t6rv6ny, valamint az egyesiil6si jogr6l, a kozhasznir jog61l6sr6l, valamint a civil
szervezetek mukdd6s6r6l 6s t6mogathsdr6I sz6l6 2011. 6vi CLXXV" tv. rendelkez6sei az
ir6nyad6ak" Az egyesiilet mrikod6s6nek, szolg|ltatlsa ig6nybev6tele m6dj6nak, besz6mol6i
kdzl6s 6nek nyilv6no s s 6961 6I az e gyestil et bel s 6 szab Llyzata rendelkezik.
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Az alapszabhIlfr. a Down Egyesiilet kozgyril6se 2004. m6rcius 9. napj6n egyhangrian
elfogadta. Az alapszabllSrt a kozgyril6s 2007. jrinius 24. napjhn 2008. febru6r 23. nap16n,
2008. m6jus 3l.nap16n,2011.jrilius 30.2011. december 17. 6s 2012. m6jus 26. napjdn,2013.
Sprilis 21. napjfin, 2013. m6jus 26, napjhn, 2074. m6jus 16. napjhn, 2014. szeptember 19.
napj6n 6s 201 5. december 13. mplSnm6dositotta.

Nyiregyh6za,2015.

--

El6ttiink, mint tanrik el6tt (n6v, lakcim, szigsz' al6ir6s):
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