ALAPSZABÁLY

I. ELNEVEZÉS, SZÉKHELY:
1.§ A társadalmi egyesület elnevezése:
Második Esély Érdekvédelmi Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)
2.§ Székhelye: 9023 Gyır Bán Aladár utca 2 4/10
Mőködését a Magyar Köztársaság területén fejti ki.
II. CÉLOK ÉS FELADATOK:
3.§ Az Egyesület célja, hogy kezdeményezze, támogassa mindazon törekvéseket a
törvényhozásban, a gazdaságban és a fogyasztói érdekvédelemben az
állampolgárok jogvédelmét hivatottak biztosítani.
4.§ Az Egyesület mindent megtesz a leszakadó rétegek megélhetésének
elısegítéséért, a családok, és a rászoruló emberek életesélyeinek javulásáért.
5.§ Az Egyesület szerepet vállal az országos környezetvédelemben.
6.§ Az állampolgárok egészségesebb életmódjához segítséget nyújt.
7.§ Az ifjúság és családvédelemben szervezıi és felvilágosítási munkát vállal.
8.§ Kapcsolatteremtés és információszolgáltatás a civilszférával és egyénekkel;
9.§ Az Egyesület céljai elérése érdekében együttmőködik az önkormányzati, a
gazdasági és politikai hatalommal, de nem kíván azok része lenni.
10.§ Az Egyesület nem akar sem politikai párt, sem politikai szervezet lenni.
11.§ Az Egyesület céljai elérései érdekében szövetséget köthet más
Egyesületekkel és más jogi személyekkel, továbbá tagja lehet nemzetközi
szervezeteknek is, amennyiben azok céljai megfelelnek jelen célkitőzéseknek.
12.§ Az Egyesület a társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabály keretei között.vagyonával önállóan rendelkezik.
III. A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSÉNEK MÓDJA
13.§ Az Egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár.
14.§
a) az Egyesületi tagfelvételét kérheti az elnöknél minden olyan magyar
állampolgár, aki egyetért a vele ismertetett alapszabállyal, s vállalja a tagokra
vonatkozó kötelezettségeket és jogokat.

b) az Egyesület olyan tagok, belépését várja, aktívan segítik a célok
megvalósítását, s ennek érdekében nem valami külsı vagy felsı hatalomtól
várják sorsuk jobbra fordulását, hanem mindenekelıtt maguk akarják
sorsukat formálni, javítani.
15.§ A tagok jogai:
a) választhat és választható az Egyesület bármelyik tisztségére.
b) részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein.
c) véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet, a demokratikus döntés során
kisebbségben maradt véleményét kifejtheti.
d) indítványát és panaszát az Egyesület szerveihez eljuttathatja, melyet az azt
következı ülésükön kötelesek tárgyalás alá venni.
e) javaslatot tehet a választott tisztségviselık beszámoltatására.
16.§ A tagok kötelezettségei:
a) az elfogadott alapszabály rendelkezéseinek betartása, a demokratikus
döntések tudomásulvétele.
b) az Egyesület mőködéséhez anyagi hozzájárulás, melynek legkisebb összege
600 Ft/év, a belépés dátumától függetlenül.
17.§ A tagsági viszony megszőnik: az Egyesület megszőnésével, a tag kilépésével,
kizárásával, illetve halálával.
A tag kilépési szándékát az elnökség veszi tudomásul.
18.§ A kizárás szabályai:
a) ha a tag viselkedése ellen bármely 5 tag írásban benyújtott véleménye szerint
kifogás merül fel, vagy bármely tag elutasítja, hogy betartsa az Egyesület
Alapszabályát, a tag ellen kizárási indítvány tehetı. Az indítványt az
elnökségnél kell benyújtani.
b) az Elnökség az indítványt 30 napon belül köteles tárgyalni, az érintetteket
meghallgatni, s a határozatot az érintettekkel írásban közölni. A döntést 15
napon belül, a Közgyőléshez címezve, az Elnökségnél benyújtva az érintettek
megfellebbezhetik.
c) a kizárásról az Elnökség, illetve fellebbezés esetén a Közgyőlés 2/3-os
többséggel dönt.
IV. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI REND
19.§ Az Egyesület szervei:
(1) Közgyőlés
(2) Elnökség: 3 fı (elnök, alelnök, titkár)
(3) Ellenırzı bizottság: 3 fı (1 elnök és 2 tag)
20.§ Közgyőlés: az Egyesület legfıbb szerve, amelyet az Elnökség évente hív össze.
A meghirdetés módja: levélben vagy helyi napilapban közleménnyel.
(1) a közgyőlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a plusz egy fı
megjelent.
(2) a szabályszerően összehívott, de határozatképtelen közgyőlést 7-30 napon belül
meg kell ismételni, s ekkor amennyiben errıl a tagokat a meghívóban elıre
tájékoztatták a megjelentek számára való tekintet nélkül a közgyőlés határozatképes,
de napirendjének az eredeti közgyőlésével egyezni kell.

(3) a közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell vezetni, melyet az elnök és 2 tag hitelesít.
(4) az elnökség saját hatáskörében, vagy a tagok 20%-ának írásbeli kérelmére
rendkívüli közgyőlést is tarthat. Ennek szabályai a rendes közgyőlésével azonosak.
(5) A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
(5.1.) az Elnökség és az Ellenırzı Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása,
(5.2.) az Elnökség és az Ellenırzı Bizottság jelentésének elfogadása, az Egyesület
alapvetı céljainak meghatározása, az egyesületen belül felmerült vitás ügyek és
tagkizárás rendezése,
(5.3.) az Egyesület feloszlása, vagy egyesülés kimondása,
(5.4.) az Egyesület költségvetésének elfogadása,
(5.5.) a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapszabály elfogadása és
módosítása,
(5.6.) a Közgyőlés határozatait 50%+1 fıs egyszerő szótöbbséggel (nyílt
szavazással) hozza minden hatáskörébe tartozó kérdésben.
21.§Az Elnökség:
a./ az egyesületvezetı szerve, amelyet a Közgyőlés egyszerő szótöbbséggel, nyílt
szavazással, 4 évi idıtartamra választja,
b./ az elnökség hatásköre minden olyan ügyre kiterjed, amelyet a közgyőlés nem
vont kizárólagos hatáskörébe,
c./ szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik, az ülésrıl
jegyzıkönyvet vagy emlékeztetıt készít, amelyet az elnök és egy jelen volt testületi
tag aláírásával hitelesít,
d./ az Elnökség többségi jelenlét (2 fı) esetén határozatképes, de 2 fı jelenléte
esetén csak egyhangú határozat hozható,
e./ azon testületi tag, aki három egymáskövetı ülésen nem jelenik meg,
távolmaradását nem menti ki, a testületbıl önként kilépettnek kell tekinteni,
f./ határozatait 50%+1 fıs, egyszerő szótöbbséggel (nyílt szavazással) hozza minden
hatáskörébe tartozó kérdésben,
22.§ Az Elnök:
a./ a Közgyőlés által egyszerő szótöbbséggel, négy évre megválasztott
(újraválasztható) vezetı.
b./ összehívja az Elnökség üléseit, illetve a Közgyőlést és azon elnököl.
c./ a szerzıdéseket, pénzügyi ügyleteket (bankszámla feletti rendelkezési jogát) az
elnök és az elnökség egy tagja (tisztségviselık) együttesen írják alá.
d./ képviseli az Egyesületet a hatóságok, jogi és magánszemélyek elıtt,
e./ az elnök meghatározott idıtartamra, írásban felhatalmazhat más tagot az
egyesület képviseletére,
f./ az elnök saját hatáskörébe tartozik az ajánlott tagfelvételi kérelmek
engedélyezése,
g./ gyakorolja a munkáltatói jogokat,
23.§ Az Alelnök: az elnök akadályoztatása esetén, kötelezı felelısségvállalással
helyettesíti az elnököt.
24.§ Az Elnökség feladatai megoldására szakértıi tanácsot, munkabizottságot
hozhat létre. A létrehozó szervezet határozata alapján, saját mőködési szabályzat
szerint mőködnek.

V. A GAZDÁLKODÁS RENDJE
25.§ Az Egyesület bevételei:
• tagdíj, melynek összegét (minimálisan 600 Ft évente) az elnökség állapítja
meg,
• pályázatok útján
• természetes és jogi személyek támogatása által, továbbá
• saját vállalkozói tevékenységébıl származó bevételek, amelyet az egyesület
csak másodlagosan, az alapszabályban elıírt célok elérése érdekében végez.
26.§ Az Egyesület kiadásai: mőködési (adminisztratív, iroda fenntartási,
kommunikációs, rendezvény, utazási, stb.) költségek, foglalkoztatottak bére,
honorárium, tiszteletdíj, egyéb költségek.
27.§ Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok, a tagdíj megfizetésén
túl, saját vagyonukkal nem felelnek az egyesület tartozásaiért.
28.§ A gazdálkodás a társadalmi szervezetek tevékenységét szabályozó törvények,
továbbá annak kereteit meghatározó költségvetés figyelembevételével folyik.
29.§ A gazdálkodásról éves mérleget és beszámolót kell készíteni, amely
elfogadásáról a közgyőlés dönt.
VI. MEGSZÜNÉS
30.§ A Közgyőlés a megszőnést, és más szervezettel való egyesülését 2/3-os
szavazati többséggel mondja ki.
31.§ Az egyesület, az arra jogosult szerv feloszlathatja, és megszőnését
megállapíthatja.
32.§ Az egyesület megszőnése esetén, a tartozások kiegyenlítése után vagyonát
közérdekő célokra kell fordítani.
Vll. ZÁRADÉK
33§. Az Alapszabály értelmezése az Elnökség feladata.
34.§Az Egyesület a bírósági bejegyzéssel jön létre, az Alapszabály is e naptól lép
érvénybe.
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