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ALAPSZABÁLY
a módosításokkal egységes szerkezetben

1. §.
AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI
A Komárom-Esztergom megyében élő mozgássérültek összefogása, a társadalmi életbe való
bekapcsolódásuk elősegítése.
1./

Feladatának tekinti a mozgássérültek:
 nevelését, képzését,
 munkaképességük fejlesztését,
 elhelyezésének és munkába állításának elősegítését, életkörülményeinek javítását,
 szabadidejének hasznos eltöltését elősegíti.

2./

E feladatok megvalósításának érdekében:
 szükség esetén kéri és kezdeményezi az állami és társadalmi szervek közreműködését,
segítését
 segíti a mozgássérültek helyzetének javítására vonatkozó jogszabályok érvényesítését
 figyelemmel kíséri a Komárom-Esztergom megyei egészségügyi, munkaügyi és
társadalmi rehabilitáció helyzetét elősegíti hatékonyságukat,
 segítséget nyújt - a mozgásukban akadályozott - tagjai jogainak érvényesítésében,
 keresi és felveszi a kapcsolatot - a törvényességi kereteken belül - más bel és külföldi
egyesületekkel.

3./

Az egyesület külföldi szervezetekkel csak a szövetség elnökségének előzetes tájékoztatása
után és felügyelete mellett alakíthat ki rendszeres kapcsolatot.

4./

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem
állított az utolsó választáson, sem egy éven belül és a továbbiakban sem kap támogatást, és
nem kíván országgyűlési képviselőjelöltet állítani.

2. §.
1./

Az egyesület megnevezése: Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete.
Székhelye: 2800 Tatabánya, Madách J. u. 7–9.

2./

Bélyegzője: Körbélyegző, Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete
Tatabánya - felirattal.

3./

A Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete helyi egyesület és önálló
jogi személyként működik.
Az egyesület jogi személyiséggel rendelkező közhasznú társadalmi szervezet.

4./

5./

Az egyesület célja és tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szóló1997. évi
CLVI. tv. 26.§. c/1, c/2,. c/4., c/5., c/10., c/11., c/12., c/14., c/17. pontjaiban leírt
tevékenységeknek.
Ezek a következők:
a)
egészségmegőrzés, betegségmegőrzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs
tevékenység;
b)
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
e)
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (számítógépes tanfolyam);
d)
kulturális tevékenység (az Egyesület kilenc klubot műkődet);
e)
gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekvédelem;
j)
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
g)
emberi és állampolgári jogok védelme;
h)
sport (a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével) ;
i)
rehabilitációs foglalkoztatás (1996 óta működő terápiás foglalkoztató);
j)
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.

6./

Az Egyesület tevékenysége során olyan közfeladatokat is ellát, amelyekről a helyi
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése szerint a települési
önkormányzatoknak kell gondoskodnia (személyi segítő és szállító szolgálat működtetése),
továbbá a 106/1988. MT. rendelet 3/E § végrehajtásáról szóló 77/1988. PM-ÉVM rendelet
16. §-a szerint a lakás átalakítási támogatás ügyintézése.
Az Egyesület a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény rendelkezéseit figyelembe véve látja el tevékenységét.
Ennek megfelelően ezen törvény 5. §-a alapján közreműködik a fogyatékos személy
érzékelhető és biztonságos épített környezetének kialakítására, a törvény 6-7. §-ai szerint
elősegíti a fogyatékos személyt, családtagjait, valamint segítőit az információ
megszerzéséhez fűződő jogainak érvényesülésében, továbbá a kommunikációban jelentősen
gátolt személy számára a közszolgáltatások igénybevételekor közreműködik a kölcsönös
tájékozódás feltételeinek biztosítása körében.
A törvény 8-9-10. §-ainak megfelelően elősegíti a fogyatékos személyek közlekedésének
segítését célzó intézkedéseket, továbbá a törvény 17. §-ának megfelelően intézi a fogyatékos
személy azon jogának érvényesülését, hogy a személyes körülményének megfelelő lakhatási
formát megválassza.
Az Egyesület tevékenysége során a törvény rendelkezéseire figyelemmel segítséget nyújt a
fogyatékos személyek részére jogaik érvényesüléséhez.

7./

Az Egyesület szolgáltatásai igénybevételének módja nyilvános.
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3. §.
AZ EGYESÜLET TAGJAI
1.

Az Egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes. Az Egyesület tagja lehet minden magyar
állampolgár, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar
állampolgár, akinek mozgáskorlátozottsága társadalmi beilleszkedését bármely
vonatkozásban korlátozza, vagy csak átlagon felüli erőfeszítések árán teszi lehetővé, ha
kinyilvánítja egyetértését az egyesület céljával és hajlandóságát e célok megvalósításának
támogatására, a tagsággal járó kötelezettségek teljesítésére.

2.

Az egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes és jogi személyek, akik
tevékenységükkel és/vagy anyagi hozzájárulásukkal az egyesület céljának megvalósulását
rendszeresen kívánják segíteni.

3.

A belépési szándékot az Egyesület elnökéhez beadott írásos tagfelvételi kérelem
formájában kell jelezni. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy belépni szándékozó
személy az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri, azonosul az
Egyesület céljaival és feladataival, tudása és képességei szerint, az Egyesület szerveinek
döntése alapján és önkéntesen tevékenyen részt vesz azok megvalósításában.

4. A tagfelvételi kérelemről az Egyesület elnöke, az elnök akadályoztatása esetén az Egyesület
titkára határoz a kérelem beérkezését követő 15 naptári napon belül.
5.

A kérelemről döntő határozatot a kérelmezővel közölni kell. A tagság a felvételről szóló
határozat meghozatalának napjára visszaható hatállyal a határozat új tag részére történt
közlésének napján keletkezik.

6.

Elutasító döntés esetén, annak okairól írásban kell tájékoztatni a kérelmezőt. A tagfelvételi
kérelem akkor utasítható el, ha a tagfelvételi kérelmet benyújtó nem nyilatkozik a
fentieknek megfelelően.

7.

A tagfelvételi kérelmet benyújtó által a kérelmet elutasító ok kiküszöbölésével újbóli
kérelem benyújtására nyílik lehetőség a tagfelvételt elbírálni jogosult elnökhöz.

8.

A tagfelvételi kérelmet benyújtó a tagfelvételi kérelmet elutasító döntés ellen 30 napon
belül jogosult az Egyesület Vezetőségéhez fordulni oly módon, hogy ezen időtartamon
belül írásban kezdeményezi az elnöknél az Egyesület Vezetőségének összehívását. Az elnök
legkésőbb a kezdeményezéstől számított 90 napon belüli időpontra köteles a tagfelvételről
való döntés érdekében a Vezetőségi ülést összehívni, vagy az esedékes Vezetőségi ülés
napirendjébe ezt a kérdést felvenni. A Vezetőségi ülés az elnök vagy a titkár döntését
megváltoztathatja, illetőleg azt hatályában fenntarthatja.
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4.§.
A TAGOK JOGAI
1./

a)
b)
e)

d)
e)

A közgyűlésen tanácskozási, felszólalási, észrevételezési, javaslattételi joggal
rendelkezik,
kizáró okok hiányában bármely tisztségre megválasztható,
ha mozgássérültsége akadályozza, hogy a közgyűlésen részt vegyen, a közgyűlés
tárgysorozatán szereplő napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételeit és javaslatait
a vezetőségnek a közgyűlés időpontjáig írásban megteheti,
az egyesületből az indok megjelölése nélkül kiléphet,
lakókörzetükben az egyesületi célok érdekében helyi csoportot hozhatnak létre a
vezetőség jóváhagyásával. A helyi csoport nem önálló jogi személy.

2./

A pártoló tagok – képviselőik – tanácskozási joggal vehetnek részt az egyesület
közgyűlésein és egyéb rendezvényein.

3/

Az Egyesület tagjain kívül az Egyesület céljával összhangban más is részesülhet az
Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból.

5. §.
A TAGOK KÖTELESSÉGEI
1./

Az alapszabály, a közgyűlés, a vezető szervek és a tisztségviselők törvényes
rendelkezéseinek megtartása.

2./

Az egyesület tagja – mozgássérültségétől függően – az 1. bekezdésben foglaltakon
túlmenően köteles:
a)
az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában - az alapszabályban, vagy a közgyűlési
határozatokban foglalt előírásoknak megfelelően közreműködni,
b)
az egyesület szervezeti életében, a közös vagyon védelmében és gyarapításában részt
venni,
e)
a közgyűlés által megállapított tagdíjat fizetni,
d)
az egyesület tagjai kötelesek - lehetőségeikhez mérten – képességeik feltárásával,
fejlesztésével és kibontakoztatásával önmaguk társadalmi beilleszkedését
előmozdítani.

3./

A pártoló tag köteles vállalt kötelezettségeit teljesíteni, vagyis tevékenységével és/vagy
anyagi hozzájárulásukkal segíteni az egyesület céljának megvalósulását.

6. §.
A TAGSÁGI VISZONY MEGSZÜNTETÉSE
1./
A tagsági viszony megszűnik a tag kilépésévei, halálával, illetőleg törlésével, vagy
kizárásával.
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2./

A kilépés szándékát az egyesület elnökének írásban kell bejelenteni.

3./

A vezetőség az egyesület tagjai közül törli azt a tagot, aki a közgyűlés által előírt
tagdíjfizetési kötelezettségének önhibájából – annak esedékessége után ismételt felszólítás
ellenére sem tesz eleget.

4./

A tagok sorából ki kell zárni azt, akit a bíróság szándékos bűntett miatt jogerősen
végrehajtható szabadságvesztésre elítélt.

5./

A tagok sorából ki kell zárni azt, aki közösségellenes magatartást tanúsít, illetve etikátlan
magatartása, életvitele társas együttélésre alkalmatlan.

6./

A kizárás kérdésében a vezetőség dönt.

7./

A tagsági viszony megszűnésére vonatkozó szabályokat mind a rendes tagokra, mind a
pártoló tagokra alkalmazni kell.

7. §.
AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI, A KÖZGYŰLÉS
1./

Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlést a tagok által választott küldöttek
alkotják – küldöttközgyűlés -. Egy küldött 50 egyesületi tagot képvisel. A küldöttgyűlésre
vonatkozó legfontosabb szabályokról az Alapszabály rendelkezik.
Küldöttként a közgyűlésen olyan tag lehet jelen, akit a területi küldöttválasztmány
küldöttnek választott. A küldöttek mandátuma 5 éves ciklus lejártával, a következő
Közgyűlésig van érvényben. A megyében hat területi küldöttválasztmányt kell összehívni,
ahol minden 50 tag után egy küldöttet választanak meg a tagok. A küldöttválasztmány
összehívására, működésére az Egyesület közgyűlésére vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.

2./

Az Egyesület közgyűlését szükség szerint, de legalább évente egyszer kell összehívni. A
közgyűlés össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok 1/3-a - az
ok és a cél megjelölésével - kívánja.

3./

A közgyűlést és a vezetőségi ülést a vezetőség írásbeli meghívóval és a tárgysorozat
feltüntetésével, az időpontot legalább 8 nappal megelőzően hívja össze.

4./

A közgyűlésre a felügyeletet gyakorló szervet a (3) bekezdésben írtak szerint meg kell hívni.

5./

A közgyűlésről és a vezetőségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amilyet az elnök és a
jegyzőkönyvvezető, valamint 2 hitelesítő ír alá.

6./

A jegyzőkönyvet és a közgyűlésen hozott határozatokat a felügyelő szervnek 15 nap alatt
meg kell küldeni.
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8. §.
1./

A közgyűlés - küldöttközgyűlés - és a vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha azon a
küldöttek, illetve a vezetőségi tagok több mint fele jelen van.

2./

A közgyűlés és a vezetőségi ülés határozatait - amennyiben az alapszabály vagy a
közgyűlés másként nem rendelkezik - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

3./

A közgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet.

4./

Csak nagykorú tagok választhatók meg a különböző tisztségekre.

5./

A küldöttgyűlés és a vezetőség ülései nyilvánosak, határozataikat az Egyesület székhelyén,
annak hirdetőtábláján teszik közzé.

9. §.
Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez
szükséges számban, 15 napon belül, illetőleg ugyanazon a napon, azonos napirenddel a
megjelentek számára való tekintet nélkül összehívott közgyűlés határozatképes.
Az Egyesület testületi (vezető) szerveinek határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki,
vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:
- kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
- nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai, szolgáltatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeni szolgáltatás, illetve az Egyesület által
tagjainak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti
juttatás.
Amennyiben a szabályszerűen összehívott közgyűlés nem határozatképes, úgy erre az esetre az
eredeti közgyűlés meghívójának kell tartalmaznia a megismételt közgyűlés összehívására
vonatkozó adatokat.
Így a meghívónak meg kell határoznia azt, hogy az eredeti közgyűlés időpontját követő 15 napon
belül ugyanazon helyszínre, milyen napra és milyen pontos időpontra hívják össze a tagokat a
megismételt közgyűlésre, továbbá a meghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét arra, hogy a
megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül is határozatképes lesz.

10. §.
A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE
1./
2./

A közgyűlés az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
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a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

az egyesület elnökének, titkárának, gazdasági vezetőjének az ellenőrző bizottság
elnökének, valamint a vezetőség és ellenőrzőbizottság tagjainak öt évre nyílt
szavazással történő megválasztása, illetőleg visszahívása,
a jelölőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása,
az egyesület évi költségvetésének megállapítása és zárszámadás elfogadása,
a vezetőség és az ellenőrző bizottság éves beszámolójának megtárgyalása és
közhasznúsági jelentésének az elfogadása,
az alapszabály jóváhagyása és módosítása,
a tagdíj összegének megállapítása,
az egyesületnek más egyesülettel való egyesülésének, egyesületek szövetségéhez
való csatlakozásának kimondása,
az egyesület megszűnésének kimondása,
döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, vagy az alapszabály
kizárólagos hatáskörébe utalt,
a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségéhez való csatlakozás,
illetve az abból való kiválás kimondása,
a vezetőségi tagfegyelmi ügyében határozat hozatala.

3./

Az Egyesület éves beszámolóját a közgyűlés egyszerű többséggel hagyja jóvá.

4./

Az egyesület közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig
saját honlapján, ennek hiányában a székhelyén található hirdetőtáblán hozza
nyilvánosságra.

11.§.
A jelölőbizottság elnökének és tagjainak a megválasztására a közgyűlés elnöke tesz javaslatot. A
javaslattételre a tagok bármelyike is jogosult. A jelölőbizottság javaslatát az egyesület tagjai
véleményének ismeretében teszi meg. Az egyesület tisztségviselőit nyílt szavazással választja.

12. §.
AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE
1./

A vezetőség az egyesület végrehajtó és ügyintéző szerve, amely gondoskodik a közgyűlés
határozatainak végrehajtásáról. A vezetőség a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. A
vezetőség tagjai: az elnök, a titkár, a gazdasági vezető és még négy tag.

2./

A vezetőség tagjait a közgyűlés visszahívhatja, ha munkájukat nem megfelelően látják el. Az
egyesületi tagsági viszony megszűnésévei a vezetőségi tagság is megszűnik.

3./

Az egyesületi feladatokat a tisztségviselők, társadalmi munkások (aktívák) és szükség,
valamint lehetőség szerint rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak,
továbbá alkalmilag feladatot vállalók közreműködésével látják el. Az egyesületi
tisztségviselők szükséges kiadásaik megtérítését az egyesület pénzeszközeiből igényelhetik,
a hatályos pénzügyi szabály szerint.
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4./

Az egyesületi vezetőség és ellenőrző bizottság tagjai egymásnak, valamint az egyesület
felett állami felügyeletet gyakorló szervezet dolgozójának közeli hozzátartozói nem
lehetnek. Valamennyi egyesületi tisztséget csak büntetlen előéletű, nagykorú egyesületi tag
tölthet be.

5./

Az egyesületi vezetőség és ellenőrző bizottság tagja nem lehet olyan személy,
 aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget – annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig - amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozását nem egyenlítette ki, a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig,
 aki társadalmi szervezetnél Elnökségi tag illetve vezető tisztségviselő volt az annak
megszűnését követő három évben, feltéve, hogy az egyesületet felszámolták,
 akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott, ennek hatálya alatt.

13. §.
A VEZETÖSÉG FELADATAI
1.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

1)
m)

gondoskodik az egyesülettel összefüggő jogszabályok, szabályzatok és közgyűlési
határozatok végrehajtásárai,
összehívja a közgyűlést,
két közgyűlés közötti időben irányítja az egyesület tevékenységét,
dönt a tagok és a pártoló tagok felvételéről,
elkészíti az egyesület munka- és pénzügyi tervét,
tagdíj fizetése alóli mentességet állapíthat meg,
dönt más mozgásszervi egyesülettel a kapcsolatfelvételéről,
a felügyelő szerv engedélyével kapcsolatot létesít más külföldi mozgásszervi
egyesülettel
dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy a küldöttközgyűlés
nem utalt más szerv hatáskörébe,
saját, valamint tisztségviselői működési szabályzatának (ügyrend) meghatározása,
az egyesület Szervezeti- Működési Szabályzatának elfogadása, a szövetségi irányelvek
betartásával, a vezetőség éves munkatervének meghatározása, a szövetség elnökének
való megküldése, a szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, kérelem
megtárgyalása, tovább terjesztésre történő elfogadása,
vizsgálat az egyesület tagjának ügyében, a vezetőség tagjának felfüggesztése,
a szövetség valamely szerve, vagy tisztségviselője alapszabályba nem ütköző
határozatának,
utasításának,
felkérésnek
értelmezése,
végrehajtásának
megszervezése.

2./

A vezetőség üléseit a szükséghez képest, de legalább negyedévenként tartja. A hatáskörébe
tartozó kérdésekben szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata
dönt.

3./

A vezetőség köteles végzett munkájáról évenként a közgyűlésnek beszámolni.

4./

A vezetőség határozatképes, amennyiben tagjainak többsége a vezetőségi ülésen jelen van.
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A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
5./

A vezetőség valamennyi tagját a közgyűlésen szavazati jog illeti meg.

14. §.
AZ ELNÖK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE
1./

Az elnök az egyesület törvényes képviselője, akit akadályoztatás esetén a titkár helyettesít.

2./

Az elnök:
a)
felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért,
b)
részt vesz a vezetők tanácskozó testületében: - beszámol az egyesület
tevékenységéről a szövetség elnöksége előtt felelős a szövetség illetékes szervei által
kibocsátott irányelveinek az egyesületi munkában való megvalósulásáért,
c)
kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival, és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik a
közgyűlés, a vezetőség határozataival összhangban legyenek,
d)
képviseli az egyesületet a hatóságok, más szervek és személyek előtt, levezeti a
közgyűlést és a vezetőség üléseit,
e)
felhatalmazásának keretei között szerződéseket és megállapodásokat köthet az
egyesület nevében,
f)
a tagok által az alapszabály 4. §. (1) bekezdésének d) pontja alapján tett
észrevételeket és javaslatokat a közgyűlésen ismerteti,
g)
gondoskodik a határozatok és a jogszabályok rendelkezéseinek végrehajtásáról,
h)
intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az
egyesület más szerve, illetőleg tisztségviselője hatáskörébe,
i)
gyakorolja az utalványozási jogkört.

3./

Az elnököt feladatai ellátásában a titkár és a vezetőségi tagok segítik.

4./

Az egyesület elnöke jogosult feladatai és hatásköre egyes elemeit - kivéve a szövetség
testületeiben való részvételi jogosultságát - tartósan vagy esetileg a vezetőség egyetértésével más vezetőségi tagra, különösen a titkárra átruházni.

15. §.
A TITKÁR FELADATAI
Az egyesület titkárának feladata:
a)
Az egyesület ügyvitelének szervezése, vezetése, a levelezés és az adatszolgáltatás,
b)
a közgyűlések és a vezetőség ülései írásos anyagainak előkészítése és a jegyzőkönyv
vezetése,
c)
a tagnyilvántartás meg szervezése és vezetése
d)
tagfelvételi ügyek előkészítése, továbbá
e)
a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása,
f)
az egyesület és a szövetség titkársága közti folyamatos kapcsolattartás, információcsere szervezése és megvalósítása, a folyamatos és eseti adatszolgáltatás a
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szövetség szervei és tisztségviselői számára, a részvétel a vezetők tanácskozó
testületében, a vezetőség határozata szerint.

16. §.
A GAZDASÁGI FELELŐS
Az egyesület gazdasági felelőse:
a)
megszervezi, vezeti, ellenőrzi az egyesület gazdasági, pénzügyi, vagyonkezelői
tevékenységét. Felelős az egyesület vagyonának gondos, takarékos, hatékony
felhasználásáért, kezeléséért, megóvásáért, gyarapításáért. részt vesz az utalványozási jog
gyakorlásában. Felelős a szövetség által nyújtott anyagi támogatás célnak megfelelő
felhasználásáért, a szövetségi tagdíj befizetéséért. Erről köteles a szövetség elnökségének
beszámolni.
b)
Az elnök utalványozására, az elnökkel együtt kifizetéseket teljesít, szabálytalanság esetén az
állami felügyelő szervnek jelentést tesz,
c)
beszedi a tagdíjakat, a tagdíjbefizetésekről nyilvántartást vezet, a tagdíjbefizetés
elmaradása esetén megteszi az alapszabályban előírt intézkedéseket, ha az intézkedés nem
vezet eredményre, javaslatot tesz a vezetőségnek a tag törlése iránt,
d)
a gazdálkodásról, a vagyon-, illetve a pénzkezelésről a közgyűlésnek készítendő vezetőségi
jelentést előkészíti, amennyiben a vezetőség jelentésével nem ért egyet, a közgyűlésen
előterjeszti külön véleményét,
e)
az egyesület gazdálkodására vonatkozó okiratok és egyéb bizonylatok, továbbá a kért
adatok közlésével elősegíti az ellenőrzés eredményességét,
f)
ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

17. §.
AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
1./
2./

Az egyesület ellenőrző bizottsága a közgyűlés által választott elnökből és két tagból áll.
Az ellenőrző bizottság elnökéül és tagjául csak az egyesület tagjai választhatók meg. Az
Ellenőrző Bizottság tagjai, valamint azok hozzátartozói
a) az Egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be,
b) az Egyesülettel e megbízatáson kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állhat
c) az Egyesület cél szerinti juttatásából nem részesülhetnek, kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által a tagsági
jogviszony alapján a tagnak nyújtott alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást.
Nem lehet a Ellenőrző Bizottság tagja, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető
tisztséget – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a közhasznú szervezet
megszűntét követő két évig.
Az Ellenőrző Bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy egyidejűleg más egyesületnél vagy egyéb társadalmi
szervezetnél, közhasznú szervezetnél is betölt tisztséget, illetve tisztségre jelölték.
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3./

Az egyesület ellenőrző bizottsága a szövetség elnökségének határozata, elnökének vagy
főtitkárának kívánsága alapján köteles az egyesület valamennyi szerve, vagy
tisztségviselője tevékenységét megvizsgálni és a vizsgálat eredményét 30 napon belül a
vizsgálat kezdeményezőjével közölni.

18. §.
1./

Az ellenőrző bizottság feladata az egyesület alapszabályszerű működésének és
vagyonkezelésének ellenőrzése.
Ennek során ellenőrzi:
a)
a költségvetés végrehajtását, valamint a pénz- és vagyonkezelést, illetőleg a
bizonylati fegyelmet,
b)
a közgyűlés és a vezetőség határozatainak végrehajtását, továbbá az egyesületi
szervek működésének törvényességét, alapszabályszerűségét,
c)
zárszámadást, valamint az annak alapjául szolgáló okmányokat.

2./

Szakkérdések elbírálása esetén szakértőt vehet igénybe. Az ezzel kapcsolatos költségeket az
egyesület viseli.

3./

Tevékenységéről évenként és működésének befejezésekor jelentést tesz a közgyűlésnek.

4./

Az ellenőrző bizottság elnöke a vezetőség ülésein tanácskozási joggal részt vehet.

19. §.
1./

Ha az ellenőrző bizottság az ellenőrzés során hiányosságokat állapít meg, annak jellegétől
függően az alábbi intézkedéseket teheti:
a)
a csekélyebb súlyú hiányosságokra írásban felhívja a tisztségviselő figyelmét, és
egyben rámutat a helyes eljárásra,
b)
jelentősebb hiányosság esetén megállapításairól tájékoztatja a vezetőséget és a
szükséges intézkedés megtételét kezdeményezi.

2./

Ha az 1. bekezdés b. f. pontjában meghatározott kezdeményezés nem vezet eredményre, a
közgyűlés összehívására tesz előterjesztést. Ilyen esetben a közgyűlést 15 napon belül össze
kell hívni. Ennek elmulasztása esetén vagy azonnali intézkedést igénylő esetben
megállapításairól tájékoztatja az állami felügyeletet gyakorló szervet.

20. §.
1.

Az Ellenőrző Bizottság a saját maga által elkészített éves munkaterv és ügyrend alapján
tevékenykedik.
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2.

Az Ellenőrző Bizottság üléseit szükség esetén, de legalább félévenként össze kell hívni. Az
Ellenőrző Bizottság üléseit az Ellenőrző Bizottság elnöke hívja össze a napirend közlésével.
A napirendi pontokat tartalmazó értesítést az Ellenőrző Bizottság elnöke a tervezett ülést
megelőző legalább 8 nappal megküldi a Ellenőrző Bizottság tagjainak.
Az Ellenőrző Bizottság ülésén valamennyi bizottsági tagnak jelen kell lennie. Ha valaki
nem jelenik meg, az ülést újból össze kell hívni.
Az ülés időpontjáról és annak napirendjéről a tagokat valamint kívülálló személyeket az
ülést megelőző legalább 8 nappal az Egyesület székhelyén kifüggesztett tájékoztatóban kell
értesíteni

3.

Az ülésekről jegyzőkönyvet kell – három példányban – vezetni, amelyből egy példányt az
Egyesület elnökének az ülést követő 10 napon belül át kell adni. A jegyzőkönyvet minden
Ellenőrző bizottsági tag köteles aláírni.

4. Az Ellenőrző Bizottság egyszerűsített többséggel hozza meg határozatát, így a határozat
elfogadásához legalább két bizottság tag szavazata szükséges. Az Ellenőrző Bizottság minden
kérdésben nyílt (kézfeltartással jelzett, vagy a tagok által hangos szóval kinyilvánított)
szavazással dönt.

21. §.
1./

Az egyesületi tagok közös elhatározással, a vezetőség egyetértésével helyi csoportot olyan
nagyobb településre és vonzáskörzetére kiterjedő hatáskörrel hozhatnak létre, ahol az
egyesületnek legalább 30 tagja él, és a helyi csoport működésének személyi és tárgyi
feltételei egyébként is adottak.

2./

Az egyesület vezetősége és helyi csoport legkisebb taglétszámát 30 főnél magasabb
létszámban is meghatározhatja.

3./

A helyi csoportot a csoportvezető és helyettese társadalmi munkások közreműködésével
vezeti. Tevékenysége során köteles az egyesület vezetőségének utasításait betartani. A helyi
csoport vezetőjét ötévi időtartamra a csoportgyűlés választja.

4./

A helyi csoport előtt álló legfontosabb feladatokat és elért eredményeket csoportgyűlésen
meg kell tárgyalni. A csoportvezető tevékenységét éves terv alapján köteles végezni. Tervét
a vezetőségnek be kell mutatni. Az elvégzett munkáról évente egyszer a csoportgyűlésnek és
az egyesület vezetőségének be kell számolnia. A csoportgyűlés vagy többi helyi csoport
közös gyűlése a részközgyűlés feladatkörét is betöltheti. Az egyesületi küldöttgyűlésre a küldötteket csoportgyűlésen (közös csoportgyűlésen) kell megválasztani.

22. §.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
1./

Az egyesület pénzügyi forrásai: Az egyesületi vagyon-pénzügyi forrásai: a tagdíjak, a
pártoló tagok díja és egyéb vagyoni jellegű hozzájárulásai, a helyi állami, társadalmi
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szervezetektől származó juttatások, az egyesület által folytatott hasznot hajtó
tevékenységének nyeresége (vállalatának nyereségéből származó hozzájárulás), a
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége által visszatérítési
kötelezettséggel, vagy a nélkül általános egyesületi célokra, illetve meghatározott célra
nyújtott pénzügyi támogatása. A szervezet célja megvalósítása gazdasági feltételeinek
biztosítása érdekében, gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat.
2./

Az egyesületnek ingó- vagy ingatlan vagyona lehet, amellyel a vonatkozó pénzügyi
rendelkezések és az alapszabály keretei között önállóan rendelkezhet. Tartozásaiért saját
vagyonával felel.

3./

Az egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. Az egyesület a szövetség
tartozásaiért vagyonával nem felel.

4./

A támogatásból származó bevételt az adományozó szerv rendelkezései szerint kell
felhasználni. Ennek hiányában a felhasználásról a közgyűlés határoz.

5./

Az egyesület megszűnésekor - az egyesülés kivételével- ingó és ingatlan vagyona a hitelezők
kielégítése után a szövetségre száll. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók
feladata.

6./

Az egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok, a szövetség ügyrendjének előírásai,
valamint az egyesületi Működési Szabályzat rendelkezései szerint éves költségvetés alapján
gazdálkodik, és gazdálkodásáról zárszámadást készít.

7./

A meghatározott célra nyújtott szövetségi, állami és társadalmi juttatásokat a céltól
eltérően csak az adományozók előzetes hozzájárulásával szabad felhasználni.

8./

A szövetség elnöke, főtitkára személyesen, vagy szakképzettséggel rendelkező szövetségi
tisztségviselő, vagy alkalmazott révén az egyesület gazdasági tevékenységének
szabályszerűségét ellenőrizheti. Ha hiányosságot észlel, intézkedésre hívja fel az egyesület
ellenőrző bizottságát, ill. az állami felügyeletet gyakorló szervet.

9./

Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen
alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.

10./

Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vezetőségének döntése esetén az országos- sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

11./

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat, amennyiben ez megváltozik,
tevékenységét közhasznú céljainak megvalósítása érdekében és azt nem veszélyeztetve
végezheti.
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23. §.
1./

Az Egyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényes jogi
felügyeletet gyakorol.

2./

Szakmai, orvosi kérdésekben a Magyar Rehabilitációs Társaság, valamint az Országos
Orvosi Rehabilitációs Intézet segít tanácsaival.

24. §.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
Megszűnik az egyesület, ha
a)

feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja,

b)

A megyei bíróság feloszlatja a társadalmi szervezetet - az ügyész keresete alapján -,
ha annak működése az 1989. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésébe ütközik.

c)

A megyei bíróság - az ügyész keresete alapján - megállapítja az Egyesület
megszűnését, ha legalább egy éve nem működik, vagy tagjainak száma tartósan 10
fő alá csökken.

d)

megszűnés esetén a vagyonról az alapszabály előírásai szerint, vagy a felsőbb szerv
döntése szerint kell rendelkezni. Feloszlatás esetén, a vagyonról az 1989. évi 11. tv.
21.§. (1) bek. rendelkezései az irányadók.

25. §.
Az egyesület működésére - az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesületekre
vonatkozó jogszabályok, útmutatások és szabályzatok az irányadóak.
Az alapszabály megfelel a Mozgáskorlátozottak
küldöttgyűlése által elfogadott kötelező irányelveknek.

Egyesületeinek

Országos

Szövetsége

Az Alapszabály felhatalmazást ad arra, hogy a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvény 7. §-ának (2) bekezdésében foglaltakról a Szervezeti- és Működési Szabályzat (SZMSZ)
rendelkezzen, így
a)

olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyben a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és
hatálya, illetőleg a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személy)
megállapítható,

b)

a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, nyilvánosságra hozatali módjáról,
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c)

a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés
rendjéről, valamint

d)

a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói
közlésének nyilvánosságáról.

Jelen, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a 2011. március hó 26. napján
tartott Közgyűlés a X. számú. határozatával fogadta el.

Tatabánya, 2011. március 26.

Fink István
egyesületi titkár

Válóczi Ferenc
egyesületi elnök
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