Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Szövetsége
mint Közhasznú Egyesület
egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Szövetségének Küldöttgyűlése „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény”
rendelkezéseire figyelemmel a mai napon a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége /NYÉSZ/
2004. augusztus 31-én kelt és legutóbb 2008. augusztus 01-én módosított Alapszabályát, az
alábbiak szerint módosította és fogadta el:
I. Általános rendelkezések
1./ Az egyesület neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége,
Rövidített név: Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége
/NYÉSZ/,
Továbbiakban: Megyei Szövetség
2./ Működési terület: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye és Miskolc Megyei
Jogú Város- és a határon túli magyarlakta területek.
3./ Székhelye:

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 35. 5/2.

4./ Telephelye:

3525 Miskolc, Kazinczy utca 3. fsz. 2-3.

5./ Az Egyesület besorolási kategóriája: Az Egyesület jogi személy. Különös formában
működő Közhasznú Egyesület
6./ Bélyegzője: Téglalap alakú felületen:
„Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége,
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 35. 5/2.”
Kör alakú felületen:
„Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi *
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége” szövegrész,
Közepén: Adószám: 18426117-1-05
7./ Logója: Kör alakú mezőben kinyújtott tenyéren, nő és férfialak sziluettje egymás kézét
fogva. Körülötte a felirat: „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok
érdekvédelmi Szövetsége”
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II. A Szövetség célja és feladatai
1./ A Megyei Szövetség legfontosabb célja: az ötven éven felüliek, a nyugdíjasok, illetve az
időskorúak emberi, állampolgári jogainak védelme, társadalmi és anyagi jogainak
érvényre juttatása, érdekeinek képviselete. Ezen belül gondot fordít társadalmi
megbecsülésük erősítésére, egészségi és kulturális szükségleteik kielégítésére.
A Megyei Szövetség kiemelt figyelmet fordít a nyugdíjasokat, mint fogyasztókat megillető
jogok érvényesülésére, a tudatos fogyasztói magatartás kialakulásának elősegítésére. Ennek
érdekében folyamatosan és szorosan együttműködik az erre hívatott állami
(fogyasztóvédelmi) szervezettel.
2./ Szorgalmazza és támogatja az ötven éven felüliek és/vagy a nyugdíjasok összefogását:
egyesületek, klubok, körök és egyéb szervezetek létrejöttét, ezek önkéntes társulását, valamint
a Megyei Szövetségbe való tömörülését.
3./ Tevékenysége során figyelemmel van más társadalmi rétegek jogos érdekeire is. Célját és
vállalt feladatait demokratikus módszerekkel valósítja meg. Ezek elérésére kész minden
demokratikus- és (állami-, önkormányzati) szakmai szervezettel együttműködni.
4./ A Megyei Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési, megyei önkormányzati
választáson közvetlenül jelöltet nem állít. Ugyanakkor minden szervezettel együttműködik,
amely a nyugdíjasok érdekeit a Szövetség célkitűzéseihez közel hasonlóan képviseli, azt
programjában nyilvánosan deklarálja és magvalósítja. A közösen vállalt célok
végrehajtásában, együttműködést valósít meg.
5./ A Megyei Szövetség szívesen lát szervezeteiben minden demokratikus gondolkodású és
magatartású nyugdíjast, ötven éven felüli és időskorú magyar állampolgárt, függetlenül
nemzetiségi, etnikai, párt-vallási hovatartozásától.
6./ A Megyei Szövetség feladatának tekinti a megyei- és a régióban működő nyugdíjas
érdekképviseleti szervezetekkel történő együttműködés fórumainak szervezését, az ilyen
tárgyú egyeztetések lebonyolítását, a csatlakozó nyugdíjas civil szervezetek kezdeményezéseinek összehangolását, valamint nemzetközi kapcsolatainak szélesítését, működtetését.
7./ A Megyei Szövetség célja továbbá az 50 év feletti korosztály, jobb életminősége
érdekében történő tájékoztatása:
 Az őket érintő törvényekről, rendeletekről és egyéb jogszabályokról;
 Az időskorúak munkalehetőségeiről;
 Az iskolai és iskolarendszeren kívüli képzésekről, oktatásokról;
 A korosztályi közösségekről, azok céljairól, programjairól;
 A környezetvédelemről, az időskorúak és a nyugdíjas korosztály zöldmozgalmakban-, akciókban való részvételének lehetőségeiről;
 A testi, lelki és szellemi egészség, korosztályt érintő problémáiról, az ezzel összefüggő
prevencióról;
 A hazai és nemzetközi turisztikai, kulturális és szabadidős lehetőségekről;
 A közbiztonság és a bűnmegelőzés legfontosabb tudnivalóiról.
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8./ A Megyei Szövetség további célja:
 Felnőttképzés megszervezése és működtetése;
 A korszerű alapszolgáltatások megismertetésének segítése, különös tekintettel az
információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférésre;
 Az egységes kultúrtáj megőrzésének, a kulturális értékek megmentésének,
megismertetésének és közvetítésének elősegítése. A néphagyományok őrzésének és
ápolásának segítése. Magyarország és a Kárpát-medence kulturális kincseinek
népszerűsítése, a magyarságtudat erősítésének segítése.
 Természet- és környezetvédelem. A táj gondozásának, ápolásának elősegítése,
környezeti nevelés, a természetről szóló ismeret, tudás közvetítése. A megújuló
energia adta lehetőségek népszerűsítése. Az energiatakarékosság fontosságának
tudatosítása.
 A bel- és külföldi túrizmus, a pihenést, üdülést szolgáló turisztikai lehetőségek
feltárása, népszerűsítése, esetleges szervezése.
 Az egészségfejlesztés és a sporttevékenységek szervezése és ösztönzése. Az
egészséges életmód és a természet szeretetének népszerűsítése.
 Az 50 év feletti- és vagy a nyugdíjasok, mint célcsoport esélyteremtésének,
esélyegyenlőségének segítése.
 A korosztályi szervezetek megalakulásának segítése és működésük támogatása.
9./ A megnevezett célok megvalósítás érdekében a Megyei Szövetség az alábbi közhasznú
tevékenységek – közfeladatokhoz kapcsolódó - ellátását tekinti feladatának:
 Népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése,
intézményrendszer
megismertetése;
egészségfejlesztési,
egészségvédelmi,
betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások - 1997. évi
CLIV. tv. az egészségügyről 35. § (1)-(2)
 A családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet
összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási
szándék megvalósulásának segítése - 2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § 6. §
 Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának /művelődésre szerveződő
közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása; - 1991. évi XX. tv.
 A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme 2011. évi CLXXXIX. tv., A kulturális örökség védelme 2001. évi LXIV. tv.
 A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek
oktatása - 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1)
 Jogvédelmi feladatok: a jövő nemzedékek érdekei, nemzetiségek jogai, leginkább
veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai - 2011. évi CXI. tv. az alapvető jogok
biztosáról 2. § a), b), c), d)
 Nemzetiségi feladatokat ellátó/más szervtől átvett intézmény fenntartása,
érdekképviselet/esélyegyenlőség; kulturális autonómia megerősítésére önszerveződés
szervezésének/működtetésének támogatása; nemzetiségi közösséghez kötődő
kulturális javak megőrzése. - 2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 115. §
a)-i)
 Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése;
sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása - 2004. évi I. tv. a sportról
49. § c)-e)
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Fogyasztóvédelmi oktatás: A fogyasztók érdekeinek/ jogainak érvényesítése,
tájékoztatás, tanácsadó irodák, információs rendszer; a tudatos fogyasztói magatartás
elősegítése, a fogyasztók tájékozottságának javítása - 1997. évi CLV. tv. a
fogyasztóvédelemről
Felnőttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját
képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely
célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására
irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a felnőttképzéshez kapcsolódó
szolgáltatás. - 2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről 3. § (2) a) b)
A lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a település önfenntartó
képességének erősítése - 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól 6. § a) -b)
A közbiztonság javítására irányuló tevékenységek - 1994. évi XXXIV. tv. a
Rendőrségről 2. § (2) c)

10./ A Megyei Szövetség további feladatai:
 Szorgalmazza és támogatja a nyugdíjasok és időskorúak összefogását: egyesületek,
klubok, körök, és egyéb szervezetek létrejöttét, ezek önkéntes társulását, valamint a
Megyei Szövetséghez való csatlakozását.


Kiépíti a Megyei Szövetség és a hozzá csatlakozott szervezetek adatbázisát.



Szervezi a tisztségviselők képzését és továbbképzését. Vezetőképzést tanácsadást,
tréningeket, táborokat szervez.



Országos és nemzetközi kapcsolatokat keres, alakít ki és szervez.



Helyi programokat, színvonalas találkozókat, kiállításokat, fórumokat és társadalmi
összefogást célzó programokat szervez és bonyolít.



Kapcsolatot épít ki más civil szervezetekkel, a
önkormányzatokkal,
intézményekkel,
gazdálkodó
vállalkozásokkal, azok érdekképviseleti szervezeteivel.



A mecenatúrán túlmutatóan kapcsolatot tart és az együttműködés új lehetőségeit keresi
az üzleti-gazdasági szféra képviselőivel, a korosztályi civil szféra új ajánlatait
fogalmazza meg a gazdasági élet szereplői felé.



Szakmai kutatásokat tervez, lebonyolít, elemzéseket készít.



Kapcsolatot tart a médiával, határozott PR, reklám és marketing tevékenységet folytat,
népszerűsíti a Megyei Szövetség tevékenységét.



A szervezet képviselete különböző tanácskozásokon és eseményeken.



Tevékenységének hatásait, eredményeit folyamatosan vizsgálva, elemzi és értékeli az
elvégzett munkát és kijelöli a továbblépés feladatait.



Könyvkiadás és kiadói tevékenység. Hangfelvétel készítése, kiadása.



A Megyei Szövetség működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és
tevékenységek ellátása.



Információs szolgáltatás. A NYÉSZ honlap üzemeltetése. A működtetés során
felhalmozott információ tárolása, rendszerezése, megőrzése.

megyei és települési
egységekkel,
üzleti

11./ Lehetővé teszi, hogy közhasznú tevékenysége során, tagjain kívül más is
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásából.
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III. A Megyei Szövetség, mint Egyesület tagszervezetei, jogaik, és kötelességeik
1./ Tagszervezetek










A Szövetség tagszervezete lehet minden a II/2 pontban felsorolt közösségek, amely
egyetért a Szövetség célkitűzéseivel, azokat támogatja és vállalja az alapszabályban
foglaltak betartását.
A tagszervezet /továbbiakban röviden: tag/ felvétele belépési nyilatkozat alapján történik.
Elfogadásáról az elnökség dönt.
Szervezeti helyzetük szempontjából lehet:
o nyugdíjasok megyei, megyei jogú város szerepkört ellátó városi egyesületei,
szövetségei,
o a megyei elnökség hozzájárulásával egyes tájegységek nyugdíjas klubjai,
egyesületei,
o a nyugdíjasok, időskorúak más, területi szervezetei.
A Szövetség társszervezeteinek tekinti azokat a – főleg megyei tevékenységet kifejtő –
nyugdíjasok, időskorúak ügyeivel foglalkozó szervezeteket, amelyek jelen
Alapszabályban kifejtett célkitűzésekkel egyetértenek, azok megvalósítását támogatják és
e célból készek a Szövetséggel együttműködni, de nem kérik tagfelvételüket. A Szövetség
elnöksége és a társszervezet illetékes vezető testülete az együttműködésről írásos
megállapodást köt.
A tagok írásban előterjesztett belépési nyilatkozatát a megyei elnökség - soron következő
ülésén – bírálja és fogadja el. Nemleges döntés esetén a belépni kívánó szervezet a
Küldöttgyűléshez fellebbezhet a döntés ellen.
A jelentkezőket a Megyei Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat
az adatvédelmi jogokra vonatkozó szabályoknak megfelelően őrzi.
A Megyei Szövetség, mint Egyesület, saját maga rendelkezik nevével, logójával és
minden a nevéhez kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám és a
tevékenység televíziós, rádiós valamint egyéb elektronikus technikákkal történő
közvetítésével kapcsolatos jogokra.

A Megyei Szövetség tagnyilvántartása, és egyéb adatbázisa nem nyilvános.
2./ A tagszervezetek jogai, kötelességei, a tagság megszűnése
a./ A tagszervezet jogai:
o javaslatokat, észrevételeket, indítványokat tehetnek, állást foglalhat,
intézkedéseket kezdeményezhet, a Megyei Szövetség és minden szervének
tevékenységével, működésével, döntéseivel kapcsolatban,
o tájékoztatást kaphatnak a Szövetség és szervei munkájáról, határozatairól,
o Igénybe veheti a Megyei Szövetség szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető
kedvezményekkel,
o a Szövetség küldöttértekezletére küldöttet választhatnak, a Szövetség
Elnökségébe jelölteket javasolhatnak,
o Jogosult betekinteni – előre egyeztetett időpontban – a Megyei Szövetség
valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az egyesület gazdasági
érdekeit nem sérti.
b./ Tagszervezetek kötelezettségei:
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o az Alapszabályban és a Megyei Szövetség más szabályzatában foglaltak
megtartása,
o helyzetükhöz és körülményeikhez mérten a nyugdíjasok segítése, a nyugdíjas
szolidaritás ápolása,
o A tagdíj rendszeres fizetése,
o kapcsolattartás a helyi önkormányzatokkal az időskorúakat érintő ügyekben
c./ A tagság megszűnhet:
 kilépéssel,
 törléssel,
 kizárással,
 a tagszervezet megszűnésével,
o a tagszervezet írásbeli (be)jelentéssel bármikor kiléphet a Szövetségből, melyet
a Megyei Elnökség soron következő ülésén tudomásul vesz, és a tagszervezetet
törli a tagok sorából.
o a Megyei Elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagszervezetet,
amelyik nem tesz eleget az Alapszabályban leírt és általa vállalt
kötelezettségeknek,
o továbbá azt a tagszervezetet, amely a számára megküldött írásbeli felszólítás
átvétele után 30 napon belül sem fizeti meg a tagsági díjat.
o a Megyei Elnökség kizárással sújthatja azt a tagszervezetet, amely a Szövetség
céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes
magatartást tanúsít,
o A törlést, illetve a kizárást kimondó határozat ellen /15 napon belül/
Küldöttgyűléshez lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.
IV. A Megyei Szövetség szervezete
o A tagszervezetek
Küldöttgyűlés)
o Megyei Elnökség
o Felügyelő Bizottság

küldötteinek

Megyei

Küldöttgyűlése

(továbbiakban

A Szövetség tisztségviselői:
o Elnök
o Elnökhelyettesek (2fő)
o Elnökségi tagok
o A Felügyelő Bizottság (3fő)
V. A Megyei Szövetség Küldöttgyűlése
A Megyei Szövetség legfőbb szerve a Küldöttgyűlés, amely a szavazásra jogosult
tagszervezetek összes delegáltjából áll. A Küldöttgyűlés tagjait - három évre - a
tagszervezetek delegálják. A Küldöttgyűlésbe delegálás módja: minden tagszervezet alanyi
jogon, 1 főt delegál. A Küldöttgyűlés tagjai választók és választhatók. A delegáltak egy
szavazati joggal rendelkeznek. A Küldöttgyűlés ülései nyilvánosak.
A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 A Megyei Szövetség megalakulásának, feloszlásának, más szervezettel történő
egyesülésének a kimondása.


Az alapszabály megállapítása, módosítása.
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3 évente tisztújító Küldöttgyűlés tartása.
o A szervezet elnökének, elnökhelyetteseinek megválasztása /felmentése/
o A Megyei Elnökség tagjainak megválasztása /felmentése/
o A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása /felmentése/
A Megyei Szövetség tisztségviselőinek jelölésére vonatkozó szabályok, valamint a
Küldöttgyűlésbe delegáltak választására vonatkozó szabályok meghatározása.



A tagdíj mértékének – évenkénti – megállapítása.



A Megyei Elnökség előterjesztése alapján az egyesület két Küldöttgyűlés közötti
időszakra terjedő tevékenységének megállapítása, valamint az erről szóló beszámoló
elfogadása.



A Megyei Szövetség költségvetési és gazdálkodási szabályainak meghatározása, az
éves költségvetés, illetve a gazdálkodási tevékenység fő irányainak meghatározása, a
szervezet éves beszámolójának jóváhagyása.



Döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály a Küldöttgyűlés hatáskörébe utal,
vagy amelyet az Elnökség a Küldöttgyűlés elé terjeszt.



A tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása.



Az évente kötelező közhasznúsági jelentés és gazdasági beszámoló - május 30-ig
történő - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történő elfogadása.



Minden olyan ügy, melyet hatáskörébe von.

A Küldöttgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni.
Összehívását, a kijelölt időpont előtt legalább nyolc nappal a napirend /valamint az esetleges
határozatképtelenség miatti megismétlés tervezett időpontjának/ közlésével írásban, az
Elnökség rendeli el és megrendezéséről gondoskodik. A megismételt Küldöttgyűlés a
megjelentek számától függetlenül határozatképes és megtartható. Ezt a Küldöttgyűlési
meghívóban a tagokkal közölni kell.
A Küldöttgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után a tagság fele és még 1 fő
jelen van.
A Küldöttgyűlést össze kell hívni, ha a rendes tagok legalább 1/3 része írásban, a napirend
megjelölésével kéri.
Összehívható továbbá a Küldöttgyűlés, ha az Elnök indítványozására, a Megyei Elnökség
szükségesnek tartja.
A Küldöttgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazás általában nyíltan
történik. A testület bármely tagja kérheti azonban, hogy a levezető elnök rendeljen el titkos
szavazást. Erről a javaslatról a testület nyílt szavazással dönt.
Mind a Küldöttgyűlés, mind a Megyei Elnökség minden döntését jegyzőkönyvben rögzítik. A
jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és további két fő hitelesíti.
A tisztségviselők megválasztása, a Küldöttgyűlés döntésének megfelelően, titkos szavazással
történik. A Megyei Szövetség tagjai a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszik az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló, 2011. évi CLXXV. Törvényben írott összeférhetetlenségi szabályokat.
Választhatóság, szavazati jog
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A Megyei Szövetség tisztségeire választható az a nagykorú, cselekvőképes és
állampolgári jogaiban bírói ítélettel nem korlátozott magyar állampolgár, aki tagja a
Szövetséghez tartozó valamely szervezetnek.



A Szövetség döntéshozó szervezeteiben szavazati jog azt a személyt illeti meg, akit
küldöttnek, vagy az adott testület tagjának megválasztottak. A szavazati jog átruházható.
A Szövetség valamelyik szervébe megválasztott tisztségviselő megbízatása /mandátuma/
három évre szól.



Megszűnik:


a megbízatás idejének lejártával,
lemondással, a lemondás napjával,
a személy tagságának a megszűnésével,
etikai eljárás során hozott határozat alapján,
visszahívással,
a tisztségviselő halálával.

Etikai eljárást, visszahívást a javaslattételi joggal rendelkező illetékes szervezet, illetve az
Elnökség kezdeményezhet, a döntés az Elnökség hatáskörébe tartozik. A visszahívás
lehetséges okát és az eljárás módját a Szövetség Etikai Szabályzatában kell rögzíteni.

A küldöttek kétharmados szavazataránya szükséges:




A szervezet megszűnéséhez. Ebben az esetben a vagyonával kapcsolatos döntéshez.
Más szervekkel történő egyesülésének kimondásához.
Tag kizárásához.

A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha az sérti a
személyiségi jogokat, vagy az adatvédelmet.
Az elnök a Küldöttgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a
határozatok könyvébe.
VI. A Megyei Elnökség
A Megyei Elnökség 7 /azaz hét/ főből áll, a Küldöttgyűlés választása alapján.
A Megyei Elnökség a Megyei Szövetség operatív és koordináló testülete, amely a
Küldöttgyűlés által három év időtartamra választott elnökből, az elnökhelyettesekből és
elnökségi tagokból áll. Az Elnökség tagjainak reszortfeladatait a választás utáni első ülésen
jelölik meg. Az Elnökség határozatait nyílt szavazás útján hozza meg, határozatai
nyilvánosak.
Feladatai:


Részt vesz a Megyei Szövetség programjainak és feladatainak előkészítésében,
kidolgozásában, a tagszervezetek tevékenységének segítésében. Megyei, regionális,
országos rendezvényeket szervez.



Gondoskodik a Megyei Szövetség tevékenységének megtervezéséről, az anyagi források
megteremtéséről és a programok végrehajtásáról.
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Szükség esetén kezdeményezi munkabizottságok létrehozását.



Elbírálja a tagságra jelentkező szervezetek írásban előterjesztett belépési nyilatkozatát.
Dönt a jelentkező szervezet felvételéről.



Előkészíti és dönt más szervekkel, szervezetekkel kötött megállapodásokról.



A „Határozatok könyvében” vezeti a Küldöttgyűlés illetve a Megyei Elnökség döntéseinek
nyilvántartását (a bejegyzésből a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya megállapítható).



Elvégzi a Küldöttgyűlés döntéseinek nyilvánosságra hozatalát. (A döntéseket a Megyei
Szövetség honlapján 30 napon belül minden esetben nyilvánosságra kell hozni.)



Előzetes kérés alapján biztosítja a Megyei Szövetség működésével kapcsolatos iratokba
való betekintés lehetőségét.



A Küldöttgyűlés két ülése közötti időszakban dönt a Megyei Szövetség ügyeiben. Kivéve
azokat a tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy a jogszabály a Küldöttgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal.



A Megyei Elnökség a Küldöttgyűlésnek éves beszámolót és Közhasznúsági jelentést
készít, valamint beszámol a küldöttgyűlések között végzett tevékenységéről. Majd
elfogadásuk után gondoskodik a Közhasznúsági jelentésnek a Megyei Szövetség
honlapján való közzétételéről. Kötelezően kikéri a Felügyelő Bizottságnak az Éves
beszámolóval és Közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos véleményét.



Segíti és felügyeli a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási
feladatot.

A Megyei Elnökség üléseit szükség szerint /de legalább kéthavonta/ össze kell hívni. A
Megyei Elnökség tagjainak legalább 1/3-a – a napirendi pontok meghatározásával –
kezdeményezhet elnökségi ülést.
Az ülést a kijelölt időpont előtt legalább nyolc nappal a napirend és a helyszín közlésével az
Elnök hívja össze és megrendezéséről gondoskodik.
A Megyei Elnökség ülése határozatképes, ha azon az Elnökség tagjai közül legalább 4 fő jelen
van. A döntés 50%+1 fő arányban történik, egyenlő szavazat esetén a szavazást mindaddig
meg kell ismételni, amíg a szavazategyenlőség fennáll.
Az Elnökség ülései nyilvánosak. Zárt ülést az elnök rendelhet el.
Az Elnökség tagjai tisztségüket anyagi ellenszolgáltatás nélkül látják el. Ugyanakkor a
Megyei Szövetség érdekében felmerült igazolt kiadásaik megtérítésére jogosultak.
A Megyei Szövetség tevékenységét a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. Törvény alapján alkalmazott önkéntesek is segítik.
A Megyei Szövetség aláírási joggal rendelkező képviselője az elnök.
VII. Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll és független a Szövetség egyéb szerveitől. Elnökét és
helyettesét a Felügyelő Bizottság saját tagjaiból választja meg. Ügyrendjét maga állapítja
meg. A Felügyelő Bizottság évente legalább egy alkalommal köteles összeülni. A
Felügyelő Bizottsági üléseket bármely tag indítványára (az éves rendes ülést is ideértve) az
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Elnök köteles összehívni a napirendi pontok és a határozatképesség feltüntetésével írásban, a
kijelölt időpont előtt 8 nappal. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel
hozza. A szavazás általában nyíltan történik. A testület bármely tagja kérheti azonban, hogy
az Elnök rendeljen el titkos szavazást. Erről a javaslatról a testület nyílt szavazással dönt.
Feladatai:







A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Szövetség működését és gazdálkodását. Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja.
A Felügyelő Bizottság tagja az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet.
A Felügyelő Bizottság köteles az Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
- a szervezet működése során jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekét súlyosan sértő
esemény /mulasztás/ történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi
szükségessé.
- A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
Az Elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára, annak megtételétől számított 30 napon
belül össze kell hívni. E határidő be nem tartása esetén az Elnökség összehívására
önállóan jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
VIII. Elnök

Megjeleníti és képviseli a szervezet céljait, alapelveit, eszmeiségét.
Feladatai:
 képviseli a Szövetséget a hatóságok és más szervek előtt, a Szövetség számára a
működtetés körében jogokat szerezhet, illetve kötelezettségeket vállalhat.
 a kapcsolattartás gondozása, irányítása a tagszervezetekkel és a Szövetséggel
kapcsolatban álló gazdasági, társadalmi és állami szervekkel,
 Segíti, szervezi és ellenőrzi az Alapszabály rendelkezéseinek és a vezető szervek
határozatainak megvalósítását. Ennek során tájékoztatást kérhet a Megyei Szövetség
választott szerveinek vezetőitől.


Rendszeresen beszámoltatja a kinevezett vezetőket és alkalmazottakat.



Harmadik személyekkel szemben képviseli a Megyei Szövetséget.



Fellépésével minden lehetséges fórumon a Megyei Szövetség céljainak megvalósítását
segíti, a szervezetnek támogatókat szerez.



Az Elnök köteles a Küldöttgyűlés és a Megyei Elnökség által hozott olyan határozatokat,
amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, illetve
harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthetnek, a döntés meghozatalától
számított öt munkanapon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az
érintettnek is megküldeni. Amennyiben a küldemény a hatályos jogszabályok szerint nem
tekinthető kézbesítettnek, úgy az elnök köteles ennek tudomására jutásától számított 8
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munkanapon belül a határozatot közleményként a Megyei Szövetség honlapján
közzétenni.


A Megyei Elnökség megbízásából döntési joggal rendelkezik az egyesület
tevékenységéhez kapcsolódó megbízásokról és kifizetésekről, banki ügyek intézéséről
(készpénzfelvétel, utalások).

Az Elnök tisztségét anyagi ellenszolgáltatás nélkül látja el. Ugyanakkor a Megyei Szövetség
érdekében felmerült igazolt kiadásainak megtérítésére jogosult.
IX. Elnökhelyettesek
Saját területükön megjelenítik és képviselik a szervezet céljait, alapelveit, eszmeiségét.
Feladataik:


A küldöttgyűlés döntése alapján meghatározott részterületek irányítása. A vállalt feladatok
ellátása.



Állandó kapcsolatot tartanak a tagszervezetekkel, azok vezetőivel, valamint
feladatmegosztás alapján a Megyei Szövetséggel kapcsolatban álló gazdasági, állami- és
társadalmi szervekkel.



Segítik az alapszabály
megvalósítását.



Minden lehetséges fórumon a Megyei Szövetség céljainak megvalósítását segítik, a
szervezetnek támogatókat szereznek.



A Megyei Szövetség képzéseinek, szakmai programjainak, rendezvényeinek szervezése,
lebonyolításának irányítása.



Az elnök távolétében, vagy megbízásából harmadik személyekkel szemben a kijelölt
elnökhelyettes képviseli a Megyei Szövetséget.

rendelkezéseinek

és

a

vezető

szervek

határozatainak

X. Állandó és ideiglenes bizottságok


Az Elnökség a Szövetség céljainak megvalósítása érdekében állandó és ideiglenes
bizottságokat hozhat létre /továbbiakban: bizottságok/



Ezek taglétszámát és tevékenységi területét az Elnökség határozattal állapítja meg. A
bizottságok által megalkotott működési szabályzatukat az Elnökség hagyja jóvá.


XI. Összeférhetetlenség
1./ Nem lehet a Megyei Elnökség, a Felügyelő Bizottság tagja, határozathozatalában nem
vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont],
élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
b./ vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a
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bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi
szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő
cél szerinti juttatás.

2./ Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy,
aki
a./ a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve
az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b./ a szervezettel e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másként nem rendelkezik,
c./ a szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján a létesítő okiratban foglaltak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást-, illetve
d./ az a-c pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
3./ A közhasznú szervezet megszűntét követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezetőtisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget,
a./ amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, az adózás rendjéről szóló törvény
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
b./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d./ amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
e./ A vezetőtisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.

XII. A döntések nyilvánossága
A Küldöttgyűlés, az Elnökség, és a Felügyelő Bizottság határozatai, a Szövetség éves
beszámolói, közhasznúsági jelentései, megállapodásai gazdálkodásának adatai nyilvánosak,
azokba bárki betekinthet, abból – saját költségére – másolatot készíthet.
Az írásban történő megkeresés után, a betekintés megszervezése az elnök feladata. (Aki
akadályoztatás esetén köteles helyettesről gondoskodni.) Az Elnök köteles az iratbetekintésről
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külön nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat
megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.
A Megyei Szövetségnek, mint közhasznú szervezetnek, működése nyilvános, szolgáltatásait
bárki megkötés nélkül igénybe veheti.
A szervezet működésének nyilvánosságát – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a
Megyei Szövetség honlapján biztosítja.
XIII. A Megyei Szövetség működése
1. Közhasznú tevékenysége:
A Megyei Szövetség a törvényben és a jelen Alapszabályban rögzített közhasznú
tevékenységet folytat. Mint közhasznú szervezet az Alapszabályában meghatározott célokat
főképpen pályázatokból, támogatásokból és a befizetett tagdíjakból kívánja megvalósítani.
Közhasznú rendezvényei, képzései, előadásai, sorozatai, konferenciái, kiállításai, szakmai
napjai, kulturális, turisztikai és sport rendezvényei, stb. (az egyesület honlapján, médiában,
műsorfüzetekben, szórólapokon, plakátokon, stb. nyilvánosságra hozottak szerint)
nyilvánosak, azokon a tagságon kívül bárki részt vehet.
2. Gazdasági - vállalkozási tevékenysége:
A Megyei Szövetség gazdasági - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A Szövetség gazdálkodása
során elért eredményét nem osztja fel, ezt az Alapszabályban meghatározott tevékenységekre
fordítja.
A Megyei Szövetség az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a
gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait
(kiadásait) elkülönítetten tartja nyilván.
3. A Megyei Szövetség működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a gazdasági
év lezárását követően az év utolsó napjával, mint mérlegforduló nappal a jogszabályban
meghatározottak szerint beszámolót készít. A Megyei Szövetség könyvvezetése kettős
könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történik.
A Megyei Szövetség beszámolója tartalmazza:




a mérleget,
az eredmény kimutatást (eredmény levezetést, azok mellékleteit),
a szöveges beszámolót.

4. A Küldöttgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - a
civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló törvényben meghatározott módon - minden év május 31-ig letétbe helyezi az OBHnál, és honlapján közzéteszi. A Megyei Szövetség beszámolója adatainak lekérdezését a
Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni. A Megyei Szövetség a honlapján
közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második évre
vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.
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XIV. A Megyei Szövetség vagyona és gazdálkodása
A Megyei Szövetség – a rá vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok
előírásainak megfelelően - éves költségterv szerint gazdálkodik. A Megyei Szövetség
gazdálkodásáról a Megyei Elnökség, jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a
Küldöttgyűlés elé terjeszt.
1./ A Szövetség jövedelmének forrásai:












Tagsági díjak.
a tagszervezetek önkéntes hozzájárulásai,
A Megyei Szövetség számára adott 1%-os felajánlás,
különböző szervezetek és személyek adományai,
állami / költségvetési/ támogatás,
- pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
- az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás;
- az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás;)
nonprofit vállalkozások bevételei,
Az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett
bevétel;
Más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
Befektetési tevékenységből származó bevétel;
egyéb bevételek

A Megyei Szövetség költségei, ráfordításai (kiadásai):






alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül
kapcsolódó költségek;
A Megyei Szövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az
adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a
több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési
leírása;
Egyéb költség.

A Megyei Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik. A szervezet tagja a szervezet
tartozásaiért saját vagyonával nem felel.
XV. A Megyei Szövetség megszűnése
A Megyei Szövetség megszűnik:


feloszlással,
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ha más szervezettel egyesül,
megszűnésének megállapításával.

A Megyei Szövetség megszűnése esetén vagyonáról a Küldöttgyűlés rendelkezik.
XVI. Vegyes rendelkezések
1. A jelen alapszabályban nem érintett kérdésekben a Ptk. és Az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. Törvény rendelkezései az irányadók, valamint a Számviteli törvényhez
kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormány-rendeletek módosításáról
szóló 342/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet és a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. Törvény.
2. A legutóbb 2008. augusztus 01-n megtartott Közgyűlés módosításokkal elfogadott
Alapszabályt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Szövetség Küldöttgyűlése 2014. március 13-án módosította. A jelen egységes szerkezetbe
foglalta Alapszabályt a Szövetség Küldöttgyűlése, a 2014. április 29-i ülésén – Törvényszék
11.Pk.62.400/1977/34. számú Végzése messzemenő figyelembevételével – módosítva fogadta
el.
Miskolc, 2014. április 29.
Teszárovics Miklós
elnök

Hidasi Lászlóné
jegyzőkönyvvezető

Gáspár György
jkv. hitelesítő

Pasztercsák Istvánné
levezető elnök

Berta Gizella
jkv. Hitelesítő
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