NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDİSEK
"ÉLETET AZ ÉVEKNEK"
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

/módosításokkal 1. egységes szerkezetbe foglalt/

ALAPSZABÁLYA
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1. §. Általános rendelkezések:
a./ A Szövetség neve:
Rövidített név:
b./ Jogállása:

NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDİSEK "ÉLETET AZ
ÉVEKNEK" ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
„Életet az éveknek” Klubszövetség

c./ Székhelye:

Nyugdíjasklubok és idısek önkéntes szervezıdésen
alapuló érdekfeltáró, érdekképviseleti, érdekvédelmi,
kulturális országos Szövetség - önálló jogi személy.
A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Budapest, XII. Böszörményi u. 20-22.

d./ Címe:

Budapest, XII. Böszörményi u. 20-22. 1126

e./ Bélyegzıje:

Kör alakú. Középsı 2/3 részén az idısek nemzetközi
szimbóluma /nagy fa/. Ezen vízszintes felirat: Életet az
éveknek
felsı félkörben: NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDİSEK
alsó félkörben: ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

f./ Mőködési területe:

Magyar Köztársaság területe

g./ Jelvénye:

Azonos a bélyegzıvel

h./ Számlaszáma:

11712004-20134440 OTP Bank Budapest XII. kerület
Nyugdíjasklubok és Idısek "Életet az éveknek" Országos
Szövetsége
Budapest,1126 Böszörményi u. 20-22.

l./ Képviselete:

A Szövetséget, mint jogi személyt a hatóságok és
harmadik személyek elıtt az Elnök, az Elnökhelyettes, az
alelnökök képviselik a hatáskörüknek megfelelıen.
Aláíráshoz minden esetben /cégszerő/ két személy
szükséges, bélyegzı feltüntetésével.

j./ Megalakulása:

1989. március 29-én 139 klub részvételével, az
Alapszabály elfogadásával /Budapest, VIII. Koltói Anna
u. 5./

k./ Cégbírósági bejegyzése:

Fıvárosi Bíróság 94/1989. szám alatt nyilvántartásba
vette
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2. §. A Szövetség célkitőzései, feladatai:

Az ENSZ "Életet az éveknek" gondolatának szellemében fogalmazzuk meg célkitőzéseinket
és feladatainkat:

1./ Idıskorúak, nyugdíjasok jogait és kötelezettségeit érintı érdekfeltáró és érdekközvetítı,
érdekvédelmi, szociális, kulturális tevékenység.

2./ Összehangolt véleménynyilvánítás minden olyan törvény, jogszabály megalkotásában,
amely az idıskorúak, nyugdíjasok életkörülményeit érinti.

3./ Állásfoglalás, javaslattétel és minden olyan kezdeményezés, amely az idıskorúak életkörülményeinek megırzését szolgálja.

4./ Célunk az emberhez méltó, nélkülözésektıl mentes életet biztosító nyugdíjak adása, a
nyugdíjak értékének folyamatos fenntartása.

5./ Közremőködés a nyugdíjasok, az idıs nemzedék tagjai részére aktív, társadalmi, közéleti
tevékenység biztosításában, az általuk képviselt tapasztalat és szellemi tıke a köz érdekében
történı felhasználása végett.

6./ Legyen biztosítva minden arra rászoruló idıs ember számára a szociális gondoskodás, azon
belül a minden napi ellátás, házigondozás, ápolás.

7./ törölve

8./ Az idısek hathatós részvételével valósuljon meg a nemzedékek egymást becsülı, tisztelı,
egymást segítı együttélése.

9./ Szorgalmazni kívánjuk az idıs lakosság és az önkormányzati, munkahelyi, társadalmi
szervek közötti olyan megállapodás megkötését, melyek gazdasági, szociális és kulturális területen jobbítják a nyugdíjasok életkörülményeit. Ennek során különösen fontosnak tartjuk,
hogy a községekben, városokban alakuljon mindenütt Idısek Tanácsa, az idıs lakosság és az
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önkormányzat közötti együttmőködés folyamatos biztosítására. Az önkormányzati testületekben, különösen a szociális és az egészségügyi bizottságban helyet kell adni a nyugdíjasok
képviseletében résztvevı idıseknek.

10./ Folytatni kívánjuk a környezet védelmében végzett munkánkat.

11./ Az idısek közösségi életének kereteit minden egyes településen elısegíteni kell, s a klubok tevékenységét az önkormányzati, a társadalmi és a munkahelyi szervek minden lehetséges
erkölcsi és anyagi eszközzel támogassák.

12./ A klubok, az idıs lakosság képviselıi legyenek aktív résztvevıi a lakóhelyi, az önkormányzati, a társadalmi testületeknek. A különbözı tanácskozásokon fejtsék ki véleményüket,
javaslataikat, legyenek szerves részei a lakóhelyi életnek.

13./ Kezdeményezni az államhatalmi szervek felé az idısek fórumának megtartását, az idısebb generációt érintı társadalmi kérdések megtárgyalását.

14./ Kezdeményezni kívánjuk tudományos felmérések, elemzések elkészítését az idısekkel
kapcsolatban. Részt vállalunk a szükséges adatgyőjtésben, felmérésben.

15./ Tervezzük pályázatok tudományos, irodalmi, mővészeti és egyéb kiírását a nyugdíjasok
életével összefüggésben.

16./ Csatlakozni minden olyan társadalmi kezdeményezéshez, amelyek erısítik a generációs
kapcsolatokat, hogy az idıskorúak által képviselt értékeket a következı nemzedék a saját és a
társadalom boldogulására hasznosítsa.

17./ Kulturális tevékenység keretében elısegítjük a népi hagyományok megırzését, ápolását, a
tárgyalkotó népmővészet továbbfejlesztését. Közmővelıdés keretében az idıskorúakat érintı
ismeretek terjesztésére törekszünk.
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18./ Rendezni kívánunk nemzetközi, országos és területi tanácskozásokat, nyugdíjas találkozókat, kulturális elıadásokat, fesztiválokat. Részt veszünk az idısek nemzetközi fesztiváljain
hazánkban, s lehetıségeink keretein belül hasonló külföldi rendezvényeken is.

19./ Tovább szeretnénk növelni az oly kedvelt hazai és külföldi utazásokat mind a klubok,
mind az egyéni tagok számára.
Szervezzük és támogatjuk klubjaink körében a gyógytúrizmust.
20./ törölve
21./ törölve
22./ Kapcsolatot építünk ki más országok és nemzetközi nyugdíjas szervezetekkel.
23./ törölve
24./ Szorgalmazzuk olyan kiadványok megjelentetését, amelyek az idıskorúak életével, életkörülményeivel foglalkoznak. Kapcsolatot tartunk az elektronikus és írott médiával /TV, rádió, sajtó/ a nyugdíjasokat, az idıs generációt érintı társadalmi kérdések megjelenítése érdekében.

25./ törölve

26./ Célkitőzéseink, feladataink valóra váltásában együttmőködésre törekszünk a központi
állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel.

27./ Célunk nyugdíjasok és idısek szociális gyógyüdültetésének szervezése és lebonyolítása.

28./ A Szövetség céljai megvalósítása érdekében a Ksztv. 26. §. c. pontjában foglalt közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi:
a./ Szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása
b./ Kulturális tevékenység
c./ Környezetvédelem
d./ Emberi és állampolgári jogok védelme
e./ Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével
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A Szövetség közhasznú tevékenységérıl a 28. pont a. – e. bekezdése alapján a nyilvánosságot
a Szövetség Hírlevelében tájékoztatni kell.

29./ A Szövetség közhasznú szolgáltatásait a tagokon kívül más is igénybe veheti, a Szövetség
célkitőzései és feladataival összefüggésben. Az igénybevétel módjáról a nyilvánosságot a
Szövetség Hírlevelében tájékoztatni kell.

30./ A Szövetség mőködésével kapcsolatos iratokba az Elnök, vagy az ügyvezetı titkár jelenlétében - egyeztetett idıpontban – a Szövetség székhelyén bárki betekinthet, arról saját költségén másolatot készíthet.
3. §. A Szövetség tagsága:

1./ A Szövetség tagja lehet minden nyugdíjas szervezet és nyugdíjas magyar állampolgár,
Magyarországon letelepedett, tartózkodási engedéllyel rendelkezı "nem magyar állampolgár",
magyarul beszélı nyugdíjas.
A belépési szándékot írásban lehet az Elnökségnél bejelenteni. A tagokról sorszámmal ellátott
nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza:
-

a belépı tag nevét, címét

-

a tagsági viszony kezdetének idejét

-

a tagsági viszony megszőnésének idejét

2./ A Szövetség pártoló tagjai lehetnek intézmények és gazdálkodó szervezetek az errıl szóló
megállapodás alapján, amennyiben erkölcsi és anyagi hozzájárulásaikkal a Szövetség célkitőzéseinek megvalósítását segítik.

3./ A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet:
- mindazon közéleti személy, aki saját elhatározása, vagy felkérés alapján belép a Szövetségbe.
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4./ A tagok jogai és kötelezettségei:
Jogok:
- bármely tisztségre megválasztható, kivéve a 3. §. 1. bekezdés 2. mondatában megjelölt "nem magyar állampolgár"
- szavazati joggal rendelkezik
- részt vehet a Szövetség rendezvényein
- részt vehet a Szövetség különbözı bizottságainak munkájában
- igénybe veheti a Szövetség kulturális, szociális és egyéb létesítményeit, a tagoknak
járó kedvezményeket
Kötelezettségek:
- korának, egészségi állapotának, körülményeinek megfelelıen vállaljon részt a Szövetség célkitőzéseinek valóra váltásában
- betartja a Szövetség Alapszabályát és egyéb belsı rendelkezéseit
- fizeti a tagdíjat

5./ A tagság létrejötte, megszőnése:
- a tagság a belépési nyilatkozat beadásával és annak Elnökség által történı elfogadásával jön létre.
- a tagság megszőnik:
a./ kilépéssel /írásbeli bejelentéssel/
b./ a tag elhalálozásával
c./ a pártoló tagsági megállapodás felmondásával
d./ a Szövetség megszőnésével
e./ kizárással
f./ törléssel
e./ Kizárással szőnik meg a tagsága annak, aki a Magyar Köztársaság törvényével szemben
súlyosan vét, aki az Alapszabályban foglalt elıírásokat súlyosan megszegi.
A kizárás felıl a Szövetség Elnöksége határozattal dönt. A kizárás ellen a Küldöttközgyőléshez lehet panasszal élni.

f./ Törléssel szőnik meg a tagsága annak, aki az Alapszabályban foglalt kötelezettségét tartósan nem teljesíti, kettıévi tagdíjfizetési kötelezettségének ismételt felszólításra sem tesz eleget.
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4. §. A Szövetség szervezete:

1./ A Szövetség szervezete:
a./ A Szövetség központi szervezetei
- országos Küldöttközgyőlés
- Elnökség
- ellenırzı bizottság
b./ A Szövetség megyei szervezetei
- megyei - területi - klubvezetık fóruma
- megyei Elnök

5. §. Országos Küldöttközgyőlés:

a./ A Szövetség legfıbb önkormányzati szerve a Szövetségi tagok által delegált küldöttek összessége által alkotott Országos Küldöttközgyőlés.
- A Küldöttközgyőlés küldötteit 4 évi idıtartamra választja a Megyei Klubvezetık Tanácskozó Fóruma, a megyében mőködı klubok 15 %-ának megfelelı arányban. Az Egyéni tagok
központi klubja 2 fı küldöttet delegál.
- A Küldöttközgyőlés évente egy alkalommal ülésezik. A Küldöttközgyőlés nyilvános, a Küldöttközgyőlés idıpontját a Szövetség Hírlevelében közzé kell tenni.

b./ A Küldöttközgyőlést az Elnökség hívja össze, rendkívüli Küldöttközgyőlést kell
összehívni, ha a tagok 1/3-a ok és cél megjelölésével írásban kéri.
A Küldöttközgyőlésre a küldötteket – az Elnökség által meghívottakat – a Küldöttközgyőlés
elıtt legalább 15 nappal meg kell hívni.
A meghívó tartalmazza a Küldöttközgyőlés helyét, idejét és napirendjét. A Küldöttközgyőlési
elıterjesztéseket csak akkor kell a meghívóhoz csatolni, ha ezt az Elnökség szükségesnek tartja. Ez esetben az elıterjesztés 6 oldalnál több nem lehet.

c./ A Küldöttközgyőlés akkor határozatképes, ha a küldöttek 50 %-a + 1 fı jelen van.
Határozatképtelenség esetén a Küldöttközgyőlést ugyanazon napirenddel 30 napon belül össze
kell hívni. Ez esetben a Küldöttközgyőlés határozatképes, a megjelentek számától független.
Erre a tényre a meghívóban utalni kell.
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d./ A Küldöttközgyőlés tanácskozásáról jegyzıkönyvet kell felvenni, a jegyzıkönyv
tartalmazza:
-

a Küldöttközgyőlés helyét, idejét

-

a megjelent küldöttek számát /jelenléti ív csatolva/

-

a napirendet

-

a hozzászólások, indítványok lényeges tartalmát

-

a hozott határozatokat, azok elfogadásának szavazati arányát

e./ A Küldöttközgyőlés döntését határozat formájában nyílt szavazattöbbséggel hozza
meg. A Küldöttközgyőlés titkos szavazást is elrendelhet. 2/3-os többség szükséges az Alapszabály elfogadásához, módosításához, a Szövetség megszőnésének vagy más szervezettel
való egyesülésének kimondásához.

f./ A Küldöttközgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a Szövetség Alapszabályának elfogadása, módosítása
- az Elnökség megválasztása
- az Ellenırzı Bizottság megválasztása
- az Elnökség beszámolójának elfogadása
- más társadalmi szervezettel történı egyesülés, feloszlás kimondása
- a Szövetség éves költségvetésének elfogadása. A Küldöttközgyőlés az éves költség
vetés elfogadását az Elnökség hatáskörébe utalja.
- a Közhasznúsági jelentés elfogadása /tartalmi részére a Ksztv. 19.§. 3.bek. vonatkozik/. A közhasznúsági jelentés megvitatása nyilvános, errıl a Szövetség Hírlevelében tájékoztatást kell közre adni. A Közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetve arról saját költségén másolatot készíthet.

g./ A Küldöttközgyőlés határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
-

a határozat tartalmát

-

a meghozatal idıpontját és hatályát

-

a határozatot támogatók és ellenzık arányát

-

az érintettekkel való közlés módját
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A Küldöttközgyőlés döntését a Szövetség Hírlevelében közzé kell tenni, a személyükben érintetteket a döntésrıl ajánlott levélben kell értesíteni.

6. §. A Szövetség Elnöksége:

1. a./ A Küldöttközgyőlés a tagok közül 4 évi idıtartamra elnök, elnökhelyettes és 5 alelnökbıl álló elnökséget választ.
- A Küldöttközgyőlés által választott Elnökség a Szövetség ügyintézı és képviseleti szerve.
b./ Az Elnökség tagjai:
- Elnök
- Elnökhelyettes
- Alelnökök 5 fı
Az Elnökségi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni az Ellenırzı bizottságot, valamint az
Ügyvezetı Titkárt.
c./ Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek hozzátartozója, /Ptk. 685. §. b./ élettársa a határozat alapján:
a.,

kötelesség vagy felelısség alól mentesül vagy

b.,

bármely elınybe részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként

érdekelt /Ksztv. 8. §. 2.bek./
- A Közhasznú szervezet megszőnését követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél tölt be vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló tv. szerint köztartozását nem elégítette ki. /Ksztv. 9. §.
1.bek./
- A vezetı tisztségviselı, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú
szervezetnél is betölt /Ksztv. 9. §. 2.bek./
d./ Az Elnökség szükség szerint, de legalább 2 havonta munkaterv szerint tartja üléseit. Határozatképes, ha a tagoknak több mint fele jelen van.
- Az Elnökségi ülést megelızı 8 nappal írásbeli meghívóval kell összehívni. A meghívóban
fel kell tüntetni az ülés helyét, idejét és a napirend tárgyát. Szükség szerint mellékelni kell az
elıterjesztés anyagát.
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- Az Elnökségi ülések nyilvánosak, annak idejét, helyét a Szövetség Hírlevelében közzé kell
tenni.
- Az Elnökség határozatát nyílt szavazattöbbséggel hozza meg, szavazategyenlıség esetén az
Elnök szavazata dönt.
- Az Elnökség határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
-

a határozat tartalmát

-

a meghozatal idıpontját és hatályát

-

a határozatot támogató és ellenzık arányát

-

az érintettekkel való közlés módját.

- Az Elnökség döntéseit a Szövetség Hírlevelében közzé kell tenni, a személyében érintetteket
ajánlott levélben kell értesíteni.

e./ Elnökség hatásköre:
- Irányítja, szervezi a Szövetség célkitőzéseinek, feladatainak megvalósítását, végrehajtja a Küldöttközgyőlés határozatait. Dönt a bizottságok alapításáról, javaslatot tesz azok
Elnökeire.
- Együttmőködik a megyei Elnökökkel, bizottságokkal.
- Éves költségvetés elfogadása.
- Belépési nyilatkozatok elbírálása.
- Dönt országos jellegő rendezvények meghirdetésérıl.
- Jóváhagyja az Alapszabály II. sz. mellékletét tartalmazó "Gazdasági Szabályzatot".
- Elkészíti a közhasznúsági jelentést és véleményezésre átadja az Ellenırzı bizottságnak.
f./ Az Elnökség tagjai azonos jogállásúak, feladat és hatásköri megoszlását az I. sz.
mellékletet képezı "Szervezeti és Mőködési Szabályzat" tartalmazza.

2./ Az Elnökség kibıvített tanácskozó testülete:
Az Elnökség a megyei Elnökök részvételével szükség szerint, de évente két alkalommal tanácskozó fórumot tart.
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7. §. Ellenırzı Bizottság:

1./ A Küldöttközgyőlés 4 éves idıtartamra 5 tagú Ellenırzı Bizottságot választ.
2./ Az Ellenırzı Bizottság Elnökét maga választja meg.
3./ Az Ellenırzı Bizottság szükség szerint - munkatervében foglaltak szerint - tartja
üléseit.
- Az Ellenırzı Bizottságot annak Elnöke hívja össze az ülést megelızı 8 nappal - írásbeli
meghívó alapján. Az összehívás történhet telefon vagy távirat útján is.
- Az Ellenırzı Bizottság határozatképes, ha 3 tagja jelen van.
- Az Ellenırzı Bizottság döntését nyílt szavazattöbbséggel hozza meg, egyenlı szavazat esetén az Elnök szavazata dönt.
4./ Az Ellenırzı Bizottság feladata:
a./ Ellenırzi a Szövetség pénz- és vagyongazdálkodását, jogosult bármely idıben a
Szövet
ség pénz- és vagyonkezelésének, költségvetés végrehajtásának folyamatos ellenırzésére.
b./ Az Ellenırzı Bizottság Ellenırzi a Szövetség, mint közhasznú szervezet mőködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetı tisztségviselıktıl jelentést, a Szövetség munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
5./ Az Ellenırzı Bizottság feladattól függıen külsı szakembert is bevonhat.
6./ Az Ellenırzı Bizottság tagjai a Szövetség Elnökségi ülésén tanácskozási joggal
vehetnek részt.
7./ Az Ellenırzı Bizottság köteles az Elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a./ A Szövetség mőködése során jogszabálysértés, vagy a Szövetség érdekeit súlyosan sértı esemény /mulasztás/ történt, amelynek megszüntetése, vagy következmény elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség döntését teszi szükségessé.
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b./ Vezetı tisztségviselı felelısségét megalapozó tény merült fel.
- Az intézkedésre jogosult vezetı az Ellenırzı Bizottság indítványára - annak megtételétıl
számított 30 napon belül - az Elnökséget összehívja. Határidı eredménytelen eltelte esetén az
Elnökséget az Ellenırzı Bizottság Elnöke hívja össze.
- Ha az arra jogosult vezetı /Elnök, Elnökhelyettes/ a törvényes mőködés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg az Ellenırzı Bizottság Elnöke köteles a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészséget értesíteni.
8./ Nem lehet az Ellenırzı Bizottság Elnöke, tagja, könyvvizsgálója az a személy, aki:
a./ Az Elnökség Elnöke, vagy tagja
b./ A Szövetséggel, mint közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
c./ A Szövetség, mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül,
illetve
d./ Az a-c. pontban meghatározott személy hozzátartozója.
9./ A Szövetség, mint közhasznú szervezet megszőnését követıen két évig nem lehet
más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél tölt be vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerint köztartozását nem
elégítette ki.
- A Szövetség vezetı tisztségviselıje, illetve annak jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
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8. §. A Szövetség megyei szervezetei:

A Szövetség megyei szervezetei lehetnek:
1./ Önálló jogi személyiséggel rendelkezı egyesületek, avagy megyei nyugdíjas szervezetek szövetsége /az Egyesületekrıl szóló 1989. évi II. tv. Rendelkezése szerint/.
2./ Önálló jogi személyiséggel nem rendelkezı megyei szervezetek.

1./ A Nyugdíjasklubok és Idısek „Életet az éveknek” Országos Szövetségébe tagként belépett
önálló jogi személyiséggel rendelkezı Megyei Szervezetek mőködésére az általuk elfogadott
Alapszabály, valamint az „Életet az éveknek2 Klubszövetség Alapszabályában foglalt rendelkezések az irányadók.

2./ Önálló jogi személyiséggel nem rendelkezı megyei szervezetek:
a./ Klubvezetık tanácskozó fóruma:
- Tagként nyilvántartott /megyében mőködı/ klubvezetık tanácskozó fóruma, kölcsönös információcserével, javaslattétellel segíti a Szövetség Alapszabályában megfogalmazott
célkitőzések megvalósítását.
- A fórum választja meg a megyei szervezet Elnökét.
- A fórum jogosult 4 éves idıtartamra, a küldöttek megválasztására az Alapszabály 5.
§. a. pont 2. bekezdése szerint.
b./ Megyei Elnök:
- A megyei Elnök származtatott jogkörben képviseli a Nyugdíjasklubok és Idısek
"Életet az éveknek" Országos Szövetségét.
- Gazdálkodik a Szövetség Elnöksége által biztosított kereten belül.
- Szervezi és irányítja a tagként nyilvántartott klubok tanácskozó fórumát.
- Kötelezettség vállalását és kiadványozási jogát származtatott jogkörben gyakorolja.

9. §. A Szövetség ügyintézı szervezete:

- A Szövetség feladataival összefüggı ügyviteli teendıket a "Központi iroda" látja el a
jogszabályok, a Szövetség belı szabályzatai, a Küldöttközgyőlés határozatainak figyelembevételével.
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- A központi iroda tevékenységét az Elnökhelyettes, valamint az ügyvezetı titkár irányítja.
- Az iroda dolgozói felett a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja.

10. §. A Szövetség gazdálkodása:

1./ A Szövetség társadalmi szervezetként mőködik és gazdálkodik.
2. a./ A Szövetség céljai, feladatai megvalósítására – közhasznú tevékenységének elısegítése érdekében – azt nem veszélyeztetve, vállalkozási tevékenységet folytathat.
b./ A gazdálkodás során elért eredményt nem oszthatja fel, azt az Alapszabály 2. §ban meghatározott célkitőzések megvalósítására fordítja.
3./ A Szövetség bevételei:
a./ A Küldöttközgyőlés által meghatározott tagdíj
b./ Vállalkozásból eredı bevétel
c./ Állami támogatás
d./ Pályázati juttatás
e./ Szponzori - önkéntes támogatás, adózók %-os felajánlása
f./ Üdültetéssel összefüggı bevételek
4./ A Szövetség költségei:
a./ A cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, kiadások
b./ Vállalkozással összefüggı költségek
c./ Üdültetéssel összefüggı költségek
d./ Közhasznú tevékenységgel összefüggı költségek.
5./ A Szövetség közhasznú tevékenységébıl, illetve vállalkozási tevékenységébıl
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván a vonatkozó jogszabályok
figyelembe vételével /Ksztv. 18.§./
6./ A Szövetség bármely cél szerinti juttatást pályázati kiírásban foglaltakhoz köti.
7./ A Szövetség tartozásaiért és kötelezettség vállalásaiért a Szövetség vagyonával
felel.
8./ A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait az Alapszabály II. sz. mellékletét
képezı "Gazdasági Szabályzat" tartalmazza.

16
11. §. Zárórendelkezések:

1./ A Szövetség törvényességi felügyeletét az illetékes ügyészség látja el.
2./ A Szövetség megszőnik a feloszlást kimondó Küldöttközgyőlési határozattal.
3./ A Szövetség megszőnése esetén a kötelezettségek teljesítése után vagyonáról a
Küldöttközgyőlés dönt.
4./ Jelen Alapszabály módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapszabályt a 2004. június 9-én tartott Küldöttközgyőlés elfogadta.

Budapest, 2004. június 9.

Mihály János
elnökhelyettes
megbízott elnök

