
Alapszabály 

I. fejezet 

1.§. Az Egyesület neve: Nagycsaládosok Ecsegfalvai Egyesülete 

2.§. Az Egyesület székhelye: Ecsegfalva, Ady u. 5. 

1. Az Egyesület tevékenysége kiterjed a tagsági viszonnyal rendelkező, rendes és 

pártoló családokra, nagycsaládokra. 

2. Nagycsaládnak számít, aki saját háztartásában legalább három gyermeket nevel 

vagy nevelt fel. A gyermekszám meghatározása során a születendő gyermeket 

(magzatot) is figyelembe kell venni. Abban az esetben, ha a magzat elhal, vagy a 

gyermek meghal, az egyesületi tagság jogállása ebből az okból nem változhat meg. 

3.§ Az Egyesület postacíme: Ecsegfalva, Sugár u. 36. 

4.§ Egyesület céljai, feladatai: 

1. A nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösséggé szervezése. 

2. Nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. 

3. Felmutatni, tudatosítani és elfogadtatni a társadalommal mind azokat az értékeket, 

amelyek a családokban - nagycsaládokban – rejlenek. 

4. A családért, a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése. 

5.§ Az Egyesület képviselője: Dávid Istvánné /Madarász Ildikó/ 

Ecsegfalva, Sugár u. 36. szám alatti lakos, mint az Egyesület elnöke 

6.§ Az Egyesület jogi személyiség. 

7.§ Az egyesület tisztségviselői pénzbeli, fizetésben, tiszteletdíjban, megbízásdíjban nem 

részesülnek. 

8.§ Az Egyesület egyesületi formában működik. 

II. fejezet 

9.§ AZ EGYESÜLET FELADATAI 

A 3.§-ban meghatározott célok elérése érdekében: 

1. Elősegíti a nagycsaládosok valós társadalmi helyzetének felmérését és bemutatását. 

2. Véleményt nyilvánít, javaslatokat terjeszt elő az illetékes állami politikai és 

társadalmi szervekhez a családokat, különösen a nagycsaládokat érintő ügyekben. 

2/1. Gyermekes családok, ill. a nők és férfiak, valamint hátrányos helyzetű csoportok 

társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Alaptörvény – a továbbiakban: Atv. – : 

alapvetés L. cikk, Szabadság és Felelősség XV.3. pont, a családok védelméről szóló 

2011. évi CCXI. törvény – a továbbiakban: Csvt. – 6.§.(1) és 15.§.); 

2/2. Kapcsolat felvétel illetve bővítés hasonló célú bel- és külföldi szervezetekkel. 

2/3. Oktatási és átképzési programokat támogat, illetve közreműködik. 

3. Az egyesület tevékenysége során együttműködik és kapcsolatokat épít ki és tart: 

 - Helyi családsegítő szolgálat 

 - Vöröskereszt 

 - Polgármesteri hivatal 

 - Helyi civil szervezetek 

 - Más civil szervezetek 

 - Más nagycsaládos egyesületekkel, intézményekkel. 



4. Anyagi, szellemi, szervezési erőforrások felkutatása és felhasználása a 

nagycsaládosok gondjainak enyhítése érdekében. 

5. Előadások szervezése ismeretterjesztő és felvilágosító jelleggel minden olyan 

területen, ami a nagycsaládosok érdekeivel és gondjaival kapcsolatban áll. 

6. Folyó íratok és más kiadványok közzététele, ismertetése és eljuttatása 

10.§. Az egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el és nem is nyújt 

nekik. Közvetlen politika tevékenységet nem folytat. 

III. fejezet 

11.§. Az egyesület közhasznú tevékenységeket folytat az alábbiakban felsorolt területeken: 

1. Gyermekes családok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 

2. Ösztönzi az egymást követő nemzedékek harmonikus viszonyának kialakulását. 

3. Közérdekű Önkéntes tevékenységet folytatunk.(Emberi Erőforrások Minisztériumánál 

6845 sorszámú nyilvántartással) 

12.§. Munkaerőpiacra visszatérő szülők /GYES, GYET/ foglalkoztatásának 

elősegítése./Alkotmány 66.§.2.bek./ 

- - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény  

- Kapcsolódó rendeletek: 

-A civil szervezetek gazdálkodása az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes 

kérdéseiről szóló 350/2011. kormányrendelet 

-24/2012. KIM rendelet a civil szervezetek információs rendszeréről  

-A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. Törvény 

- -A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény 

- A számvitelről szóló 2000.évi C. Törvény 

13.§. Családi életre nevelés :  a, környezeti nevelés 

b, egészségügyi felvilágosítás 

c, ismeretterjesztés 

- Ezen informatív jellegű szolgáltatások ingyenesek az Egyesületi tagságtól függetlenül, 

minden három és több gyermekes család számára. Lehetőség szerint az egyesülethez forduló 

kisebb családokat is segítenie kell. 

14.§. Minden olyan eszköz igénybevétele, amely alkalmas a célok eléréséhez, engedélyezett, 

ha az a törvény szabta keretbe belefér. 

15.§ Adománygyűjtés: Az egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat 

az adományozó zavarásával, személyhez fűző jogok sérelmével. Az egyesület nevében 

történő adománygyűjtést CSAK az egyesület elnöke által aláírt meghatalmazás alapján 

végezhető. 

  



IV. fejezet 

- A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon, és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés 

összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata 

alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.  

 - Az Egyesület tagja:- Részt vesz/vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein 

- hozzászólási joggal rendelkezik 

- választhat és választható az egyesület szerveiben 

- köteles eleget tenni az Egyesület alapszabályaiban meghatározott 

kötelezettségeinek 

- nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását  

16.§. Az egyesület tagjai lehetnek:  a, Rendes tag 

b, Pártoló tag 

c, Tiszteletbeli tag 

16/1. Rendes tagja lehet: Mindenki, aki saját háztartásában legalább három gyermeket 

nevel vagy nevelt fel, egyetért az egyesület célkitűzéseivel, és vállalja az Egyesület 

feladatainak megvalósításában való közreműködést, valamint a tagdíj rendszeres fizetését. 

A gyermekszám meghatározása során a születendő gyermeket (magzatot) is figyelembe 

kell venni. Abban az esetben, ha a magzat elhal, vagy a gyermek meghal, az egyesületi 

tagság jogállása ebből az okból nem változhat meg. 

2. A rendes tagságából eredő jogai: 

 az Egyesület bármely tisztségére megválasztható, 

 szavazati joggal részt vesz az Egyesület közgyűlésének munkájában, 

 javaslatokat, indítványokat tehet, továbbá felszólalással, fellebbezéssel fordulhat az 

Egyesület illetékes szervéhez, 

 családtagjaival együtt részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, 

pályázatain, 

 érvényes tagsági igazolvánnyal igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait és 

kedvezményeit. 

3. A rendes tag kötelezettségei: 

 tartsa meg az Alapszabály és más belső szabályzatok előírásait, 

 rendszeresen fizesse a tagdíjat 

 jelentse be a család adatainak változását, lakcím, telefon, e-mail cím, családban 

történt születés vagy halálozás 

4. A természetes személy tiszteletbeli tag jogai: 

 tanácskozási joggal részt vesz az Egyesület közgyűlésén, 

 javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület illetékes szerveinek, 

 részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain, 

 igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit. 

5. A jogi személy tiszteletbeli tag jogai: 

 képviselője tanácskozási joggal részt vesz az Egyesület közgyűlésén, 

 képviselője javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület illetékes szerveinek, 

 képviselője részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain, 

 képviselője igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit. 

     

  



6. A pártoló tag jogai: 

 Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén. 

 Javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület illetékes szerveinek, de szavazati 

joggal nem rendelkezik. 

 A természetes személy pártoló tag a családjával együtt jogosult részt venni az  

 Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain, 

 A jogi személy pártoló tagot illető egyéb jogokat a vele kötött szerződés 

tartalmazza. 

7. A pártoló tag kötelezettségei: 

 A természetes személy pártoló tag rendszeresen fizesse a tagdíjat, 

 A jogi személy pártoló tag egyéb kötelezettségét a vele kötött szerződés 

tartalmazza. 

 Érvényes tagsági igazolvánnyal igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait és 

kedvezményeit. 

17.§. Felvétel az egyesületbe: 

a, A rendes – és a pártoló tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A jelentkező 

felvételéről az ügyvivő testület dönt.   

Elutasítás esetén a közgyűléshez lehet fellebbezni az elutasítás kézhezvételétől számított 

15 napon belül.  

b, A tag a tagsággal járó jogokat akkor gyakorolja, ha az esedékes tagdíjat befizeti, folyó 

év június 15-ig. ill. november 15-ig. 

c, A mindenkori tagdíj nagyságáról a közgyűlés dönt éves rendes ülésén. 

18.§. A tagság megszűnése: 

1. A rendes tagság és a természetes személy pártoló tagsága megszűnik:  

A, kilépéssel / írásbeli bejelentéssel bármikor / 

B, a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 

- Az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, ha a tag nem felel meg ezeknek a 

feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban 

felmondhatja. A tagdíj megfizetésének elmulasztása esetén, a tagsági jogviszony 

egyesület általi felmondást eredményezi, amennyiben az Ügyvivő testület 

felhívásának, a tagdíj megfizetésére a kitűzött határidőidőig nem tesz eleget.    

C, a tag kizárása        

(1) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát 

súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés bármely egyesületi 

tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást 

folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat 

meghatározta.  

(2) A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell 

bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró 

határozatot a taggal közölni kell. 

D, a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

2. Tiszteletbeli tag címet megvonhatja a közgyűlés attól, aki arra érdemtelenné válik. 

3. Pártoló tag jogi személy tagsága, a vele kötött szerződés megszűnésével vagy 

felbontásával szűnik meg. 

4. A tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával. A tagsági jogviszonyt felmondó 

határozat és a kizárásról rendelkező határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül 

fellebbezéssel lehet élni az egyesület közgyűléséhez. 

5. Tiszteletbeli tag címet megvonva a közgyűléshez lehet fordulni a kézhez vételtől 

számított 15 napon belül. 



V. fejezet 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE, MŰKÖDÉSÉNEK ALAPVETŐ ELVEI és SZABÁLYAI 

19.§. 1. Az Egyesület Szervezetének felépítése: központi vezető testület 

2. Az Egyesületet a hatóságok és más szervek és szervezetek előtt a vezető ügyvivő 

képviseli. Az Egyesület ügyeit az erre a gazdasági ügyvivő intézi. 

3. A választott testületek működésére vonatkozó közös szabályok 

- a vezető testület akkor határozatképes, ha az ülésein a tagok 2/3-a jelen van 

határozatképtelenség esetén 15 napon túl, de 30 napon belül újabb ülést kell összehívni, 

ami már a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek kell elfogadni. A 

határozatok meghozatala egyszerű szótöbbséggel történik, szavazás formájában, ami 

mindig nyílt szavazás. Határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a megjelentek 

számától független akkor határozatképes, ha erre a körülményre a meghívóban 

előzetesen felhívták a tagok figyelmét. 

 (1) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  

(2) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló 

közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

(3)A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,  

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 

terhére másfajta előnyben részesít; 

 b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;  

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;  

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja 

vagy alapítója;  

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; vagy  

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben 

4. Az ügyintézőt és a képviselőket mindig nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel 

kell megválasztani. 

5. Az alakuló közgyűlésen minden tisztviselőt három év időtartamra választanak meg, 

minden további közgyűlésen három évre választanak. 

20.§. Az Egyesület ügyintézői és képviseleti szerve: 

1. Az Egyesület központi vezető testületei: KÖZGYŰLÉS 

 ÜGYVIVŐ TESTÜLET 

2. Vezető Testület Bizottság: ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 

21.§. Közgyűlés 

1. Az Egyesület döntéshozó szerv. 

     2. A közgyűlés hatáskörébe tartozik  

a) az alapszabály módosítása;  

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;  

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;  

d) az éves költségvetés elfogadása;  

e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni 

helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;  

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő 

az egyesülettel munkaviszonyban áll;  

 



g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,   

vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával 

köt;  

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 

felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés;  

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 

megállapítása;  

j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

és  

k) a végelszámoló kijelölése 

3. A döntéshozó szerv ülésének összehívása  

- Az ügyvezető szerv üléseit a Vezető ügyvivő, a Vezető helyettes ügyvivő, illetve a 

Gazdasági ügyintéző jogosult összehívni. A meghívónak 5 nappal korábban kell 

megérkezni a többi tisztségviselő részére. 

(1) A döntéshozó szerv ülését a vezető tisztségviselő meghívó küldésével vagy 

közzétételével hívja össze.   

 (2) A meghívónak tartalmaznia kell  

a) a jogi személy nevét és székhelyét;  

b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 

c) az ülés napirendjét.  

(3) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.  

(4) A döntéshozó szerv az ülését a jogi személy székhelyén tartja.  

(5) Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet 

megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúan 

hozzájárul az ülés megtartásához.  

(6) A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplőkérdésben 

hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden 

nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul. 

 (7) Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések 

megtétele céljából, ha  

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;  

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; 

vagy c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.  

(8) Az (7) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra 

okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület 

megszüntetéséről dönteni 

- Évente egyszer kell összehívni.  

- Rendkívüli Közgyűlés összehívását kezdeményezheti az ellenőrző bizottság + a tagság 

1/3-d része.  

- Felügyeleti szerve indítványozhatja a Közgyűlés kötelező összehívását. 

4. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvvezető a közgyűlés által 

választott két személy hitelesíti aláírásával a jegyzőkönyvet. 

  



22.§. Ügyvivő Testület 

1.Az egyesület ügyvezető szerve. 

2. Az Ügyvivő Testület öt tagból áll: - Vezető ügyvivő 

- Vezető helyettes ügyvivő   

- Gazdasági ügyvivő 

- két tag-ügyvivő 

 

2/1.A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok: 

(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 

személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre 

vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.  

(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.  

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült.  

(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 

valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 

megjelölt tevékenységet folytató jogi személyvezető tisztségviselője nem lehet.  

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 

az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

2/2.A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése:  

(1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás  

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;  

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;  

c) visszahívással;  

d) lemondással;  

e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;  

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával;  

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

2/3.A vezető tisztségviselő felelőssége  

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért 

a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel 

szemben. 

 

2/4.A külső károkozásról a 6:541. § rendelkezik, amely azt az esetet szabályozza, amikor a 

vezető tisztségviselő nem a jogi személynek, hanem kívülálló harmadik személynek okoz 

kárt. Eszerint, ha a jogi személyvezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben 

harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő a jogi 

személlyel egyetemlegesen felel. Ez a szabály a külső viszonyban teszi szigorúbbá a vezető 

tisztségviselők felelősségét. 

  



 

2/5.A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén  

(1) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 

minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági 

törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági 

jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó 

egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.  

 

(2) Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig 

kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesületvezető tisztségviselőivel szemben a 

szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő 

az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem 

vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem 

alkalmazható. 

 

4. Feladataik jogkörét a Közgyűlés hagyja jóvá 

 

5. Gondoskodik az Ügyvivő Testület és a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról 

- Az ügyvezetés feladatai: 

- Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik  

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a 

döntések meghozatala;  

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;  

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;  

d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;  

e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;  

f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;  

g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;  

h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;  

i) a tagság nyilvántartása;  

j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése 

k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; l) az egyesületet érintő 

megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e 

törvényben előírt intézkedések megtétele; és m) az alapszabály felhatalmazása alapján a 

tag felvételéről való döntés 

 

6. Üléseit havonta köteles megtartani, de szükség esetén bármikor összehívható. Az 

ügyvezető szerv üléseit a Vezető Ügyvivő hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a 

megtárgyalandó kérdésekről − az előterjesztések megküldésével − legalább öt nappal 

korábban írásban értesítenie kell az Ügyvezető szerv tagjait és a meghívottakat. 

Halaszthatatlanul sürgős esetben az Elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. Az Ügyvezető 

szerv akkor határozatképes, ha ülésén legalább három tagja, köztük a Vezető ügyvivő jelen 

van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

  



23.§. Ellenőrző Bizottság 

 

1. A közgyűlés egyévi időtartamra háromtagú Ellenőrző Bizottságot választ. 

2. Ellenőrző Bizottság maga választja meg elnökét. Tagjai más tisztséget nem tölthetnek be 

és csak a Közgyűlésnek vannak alárendelve 

3. Az Ellenőrző Bizottság minden tekintetben tájékozódhatnak az Egyesület ügyeiről, 

minden kapcsolódó tevékenységéről. 

4. Fegyelmi eljárásokat indítványozhat az Egyesület tagjai és alkalmazottai ellen. 

5. Megállapítását, javaslatait az illetékes felügyeleti szerv köteles figyelembe venni. 

6. Üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább kétszer össze kell ülnie, a Bizottság 

összeghívásáról az elnök gondoskodik. 

 

24.§. Vezető ügyvivő, Ügyvivők 

 

1. Vezető Ügyvivő:  

- Folyamatosan intézi az Egyesület ügyeit, s arról beszámol az Ügyvivő Testületnek. 

- minden területen képviseli az Egyesületet 

- utalványozási joggal rendelkezik 

- vezeti a közgyűlés és az Ügyvivő Testület Üléseit. 

          - jegyzőkönyv hitelesítése 

- konferenciák és rendezvények szervezése és levezetése. 

 

2. Vezető-helyettes Ügyvivő  

- vezető ügyvivő akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti 

- az Ügyvivő Testület illetve a Közgyűlés más feladatok ellátásával is megbízhatja 

- megválasztása három évre történik 

2.1, Gazdasági Ügyvivő 

- utalványozási joggal rendelkezik, a vezető helyettes ügyvivővel közösen 

-- irányítja az Egyesület adminisztratív ügyviteli szervezetét 

- minden rendezvényen biztosítja a szükséges személyi, tárgyi, ügyviteli és ügykezelési 

feltételeket 

- szükség esetén munkáltatói jogot is gyakorol 

- kezeli a tagdíj befizetési nyilvántartást 

 

3. Vezető Ügyvivő, illetve az Ügyvivők megválasztása 3 évre szól. 

 

  



VI. fejezet 

25.§. - Jogi személy jogutód nélküli megszűnése:  

(1) A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha a) határozott időre jött létre és a 

meghatározott időtartam eltelt;  

b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;  

c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy  

d) az arra jogosult szerv megszünteti feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni 

viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi 

személyt a nyilvántartásból törli. 

- Jog utódlással történő megszűnés Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak 

egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét. 

-A jogutód nélküli megszűnés okai: 

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód 

nélkül megszűnik, ha  

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné 

vált, és új célt nem határoztak meg; vagy  

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

 

26.§ Az egyesület vagyoni eszközei  

- Tagdíjak 

- 1%-os bevétel 

- Pályázatokon elnyert pénzeszközök 

- Saját tevékenységből származó bevételek 

- Az egyesület rendezvényeiből származó bevételek 

- Más szervezettől illetve magánszemélyektől kapott adomány 

- A fenti pontok alá nem tartozó egyéb bevételek 

1. Az egyesület kiadásai: 

 -A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen kiadások és ráfordítások.  

- Mindezek a kiadások lehetnek:  

              Működési költségek 

Rendezvények költségei   

Felszerelés és eszközök, anyagok beszerzési költségei. 

27.§ Az egyesület felügyeleti szerve: Gyulai Törvényszék - Bíróság 5700 Gyula Béke 

sugárút. 

Az egyesületet a Bíróság veszi nyilvántartásba és ez által jön létre. 

28.§ Rendelkezés az egyesület megszűnése esetén fennmaradó vagyonról:  

(1) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése 

után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező 

vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó 

bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem 

tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban 

megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg. 

- Az egyesület a jogutód nélküli megszűnése esetén a fennmaradó vagyont az Ecsegfalva 

Polgárőrség Közhasznú Szervezet, 5515 Ecsegfalva, Fő út 67.sz nyilvántartási szám:2466 

részére kívánja juttatni. 

29.§ Az egyesület a tagjai és nem tagjai számára biztosítani kívánja, hogy az alapszabály 

szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az egyesület székhelyén, az 

interneten erre a célra létre hozott csoportban, illetve az önkormányzat által támogatott 

honlapon, és nyilvános kifüggesztésekben, nyilvánosságra hozzuk. 



Az alapszabály módosítását a Nagycsaládosok Ecsegfalvai Egyesülete 2013. évi közgyűlésén 

elfogadta és jóváhagyta. A jelen Alapszabály az Egyesület tisztújító közgyűlésén 2013. április 

25-én elfogadott és másodjára 2014. március 3-án megtartott éves közgyűlésen módosított és 

elfogadott szöveg. Harmadjára 2015. január.16-án tartott közgyűlésen módosított és 

elfogadott szöveg. 

Ecsegfalva, 2015.május 26.    

Dávid Istvánné  

Vezető Ügyvivő 

 

 

 

 


