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I .  F e j e z e t  
Á l ta l áno s  r en de lk e zé se k :  
1. Az egyesület neve: Somogy Ifjúságáért Egyesület.  
2. Az egyesület székhelye: Kaposvár, Damjanich u. 8- 10. 
3. Az egyesület működési területe: Dél- dunántúli Régió. 
4. Az egyesület törvényességi felügyeleti szerve: a Somogy Megyei Főügyészség. 
5. Az egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 
6. Az egyesület a tevékenységét az Alapszabályban foglaltak szerint végzi. 
7. Az egyesület bélyegzőjén név és cím szerepel. 
8. Az egyesület alapítási dátuma: 2005. 11. 25. 
 

 
I I .  Fe jeze t  

 
Küldetésünk: Helyi civil szervezetek - kisközösségek - megerősítése, hatékony működésük 
előmozdítása, támogatása egy dinamikus és önfenntartó nonprofit szektor kialakulásához 
annak érdekében, hogy az erős kisközösségek növekvő szerepvállalással biztos támaszai 
legyenek a helyi közösségek tagjainak és a demokráciának, továbbá egyesületünk küldetésének 
tekinti az önkéntesség terjesztését, a közért való tenni akarást, a hagyomány, a kultúra 
értékeinek közvetítését a civil szektor fejlesztését. 

 
A z egy es ü le t  cé l ja i ,  t evé ke ny sé ge i :  
1. Működési területünkön elősegíteni a demokratikus társadalom öntevékeny közösségeinek 

fejlődését. A jogi és nem jogi formában működő közösségek motiválása, önszerveződésük 
elősegítése. A társadalom szervezetei közötti kommunikáció, együttműködés ösztönzése, 
technikai és módszertani segítségnyújtás. 

2. Az állampolgári részvétel és önkéntesség megerősítése, annak érdekében, hogy a szűkebb 
és tágabb közösség tagjai a közösségért felelősséget vállaló állampolgárokká váljanak. 

3. A fiatalok aktivizálása és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése 
azzal a céllal, hogy a jövő nemzedéke hatékony választ tudjon adni a társadalmi, 
környezeti és gazdasági kihívásokra. 

4. Somogy megyében élő, tevékenykedő, tanulmányait folytató, dolgozó, szabadidejét eltöltő 
fiatalokat, illetve közösségeiket segíteni abban, hogy: megismerjék jogaikat, 
kötelezettségeiket és a körülöttük lévő intézményrendszereket, tanuljanak meg élni 
lehetőségeikkel, életüket teljesebbé tegyék ez által személyiségük érettebbé váljon, 
megoldást találjanak a mindennapi életük során felmerülő problémáikra, életkorukból és 
élethelyzetükből adódó esetleges hátrányaikat csökkentsék, esélyegyenlőségük 
megteremtődjön. 

5. Civil szervezetek és az informálisan működő közösségek- megerősítése, hatékony 
működésük előmozdítása és támogatása számukra fejlett szolgáltatásokkal, programokkal, 
egy dinamikus és önfenntartó nonprofit szektor kialakulásáért, annak érdekében, hogy az 
erős közösségek növekvő szerepvállalással biztos támaszai legyenek demokratikusan 
működő társadalomnak. 

6. Nonprofit menedzsment-szolgáltatásokkal biztos kapaszkodók nyújtása a civil szervezetek, 
kisközösségek számára a fenntartható szervezeti működésük érdekében. 

7. A Dél-Dunántúl megyéiben élő roma, és nem roma közösségek, hátrányos helyzetűek 
szociális körülményeinek javítása, identitás tudatuk fejlesztése, munkaerő- piacra való 
jutásuk elősegítése, képzések-, fórumok, fejlesztő csoportfoglalkozások tartásával.  
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8. Települési önkormányzatokkal való együttműködés, kommunikációs kapcsolat kialakítása, 
melynek eredményeként szélesebb körűvé válik az állampolgárok és szervezeteik 
közvetlen részvétele a helyi közügyek alakításában és a helyi döntési folyamatokban.  

9. Ifjúság- és gyermekvédelem, kisebbségi jogok védelme és esélyteremtés. 
10. Az egészséges életmódra nevelés.  
11. Önkéntesség terjesztése. 
12. Helyi igényekre, szükségletekre, helyi tudásra épülő fejlesztési folyamatok segítése. 
13. Közösségi elvű vállalkozások fejlesztése. 
14. Elősegíteni az egyén munkaerőpiacra való jutását. 
15. A „zöld gondolkodás és életmód” elterjedésének elősegítése. Az emberek és közösségek 

fejlődésének és együttműködésének elősegítése és megerősítése a fenntartható fejlődés 
érdekében.  

16. Magyarországon élők, –nemzetiségek- hagyományainak, népszokásainak újraélesztése és 
ápolása. 

 
A z  egy es ü le t  cé l ja i  é rd ek é be n v égz e t t  te vé ke ny ség ei :  

1. közösségépítés-, közösségfejlesztő folyamatok elősegítése, közösségfejlesztő, közösségépítő 
programok szervezése. 

2. szabadidős programok,- rendezvények szervezése, sport általi nevelés módszertanának 
terjesztése. 

3. helyi erőforrásokat, helyi termékeket népszerűsítő programok, események szervezése, 
szolgáltatások fejlesztése és működtetése, 

4. turisztikai kiadványok szerkesztése, kiadása, terjesztése,  
5. önkéntesség elterjedését és fejlődését segítő programok, szolgáltatások kialakítása és 

működtetése, 
6. vállalati önkéntesség elterjedését segítő kampányok szervezése, szolgáltatások 

működtetése, 
7. önkéntes programok szervezése, támogatása helyi problémák megoldására, 
8. fiatalok közösségi kompetenciáját fejlesztő programok szervezése és szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése, 
9. aktív állampolgári részvételt ösztönző és támogató programok szervezése, 
10. fiatalok számára globális nevelés programok szervezése, szolgáltatások fejlesztése és 

működtetése, 
11. Somogy megye településein működő civil szervezetek megalakításának elősegítése, és a 

kistérségi érdekegyeztető és érdekvédelmi kerek asztalok létrehozásának elősegítése. 
Kapcsolattartás a nonprofit szervezetekkel, képviseljük a működési területen élő civil 
társadalom érdekeit, valamint kapcsolatot tartunk az országos hatókörű érdekképviseleti 
szervezetekkel, és a pályázati lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk a civil társadalmat. 

12. civil szervezetek törvényi megfelelését segítő szolgáltatások- számviteli, pénzügyi és 
ügyviteli területen- fejlesztése és működtetése, 

13. civil szervezetek számára menedzsment szolgáltatások fejlesztése és működtetése. 
14. civil szervezetek, informálisan működő kisközösségek humánerőforrás kapacitásának 

bővítése érdekében képzések, tréningek fejlesztése és működtetése, 
15. civil szervezetek működését segítő tanácsadó programok fejlesztése, működtetése, 
16. civil szervezetek számára szervezetfejlesztési szolgáltatások nyújtása, 
17. céljaink szolgálatában a Megyei Ifjúsági és Nonprofit Szolgáltató Központ működtetése. 
18. ismeretterjesztő kiadványok, elektronikus tartalmak szerkesztése, kiadása és terjesztése. 
19. céljaink elérését segítő kutatások folytatása. 
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20. kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló közösségekkel, szervezetekkel. 
21. a térség társadalmi és kulturális életében való aktív részvétel. 
22. Interkultúrális nevelés népszerűsítése. 
23. Pajta Múzeum működtetése, csoportfoglalkozások tartása. 
24. Ifjúsági információ és tanácsadás. 
25. Munkaerő- piaci szolgáltatás nyújtása. 

 
Egyesületünk a következő közhasznú tevékenységeket folytatja: 
 
közhasznú tevékenység 
megnevezése: 

kapcsolódó közfeladat 
megnevezése: 

közfeladatot előíró jogszabályi 
hely: 

Szabadidősport sport és ifjúsági ügyek 2011. évi CLXXXIX törvény 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
13§ (1) 15 

Szabadidősport infrastruktúra fejlesztése, 
működtetése 

sport és ifjúsági ügyek 2011. évi CLXXXIX törvény 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
13§ (1) 15 

Fiatalok közösségi kompetenciájának 
fejlesztése 

sport és ifjúsági ügyek 2011. évi CLXXXIX törvény 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
13§ (1) 15 

Kisközösségek fejlesztése Önszerveződő közösségek 
támogatása 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
6§ a. 

Lokalitás népszerűsítése, erősítése. Kisközösségek önfenntartó 
képességének erősítése 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
6§ b. 

Önkéntesség fejlesztése Önszerveződő közösségek 
támogatása 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
6§ b. 

Közösségi felelősségvállalás fejlesztése Önszerveződő közösségek 
támogatása 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
6§ b. 

Környezettudatos szemlélet formálása A jövő nemzedékek érdekének 
védelme 

2011. évi CXI törvény az alapvető jogok 
biztosáról 2§b. 

Civil menedzsment-szolgáltatások Szolgáltatások civil szervezetek 
számára 

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek 
működéséről ás támogatásáról 52§ a)-c). 

Kulturális tevékenység Közösségi kulturális 
hagyományok, értékek 
ápolásának/ művelődésre 
szerveződő közösségek 
tevékenységének/  
a lakosság életmódja javítását 
szolgáló kulturális célok 
megvalósításának támogatása; 
művészeti  
intézmények/lakossági 
művészeti kezdeményezések, 
önszerveződések támogatása. 

1991. évi XX. tv. a helyi 
önkormányzatok és  
szerveik, a köztársasági megbízottak,  
valamint egyes centrális alárendeltségű  
szervek feladat- és hatásköreiről  
121. § a)-b). 

Emberi és állampolgári jogok védelme a jövő nemzedékek érdekei, 
nemzetiségek jogai, leginkább  
veszélyeztetett társadalmi 
csoportok jogainak védelme. 

2011. évi CXI. tv. az alapvető jogok  
biztosáról 2. § a), b), c), d. 
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A  k öz ha sz n ú ság ró l :  
1. A Somogy Ifjúságáért Egyesület (továbbiakban Egyesület) társadalmi szervezetként, 

önkormányzati elven működik, nyilvántartott tagsággal rendelkező, tagjaiból önállóan 
alakult szervezet, önálló jogi személy, közhasznú szervezet, munkáját az 
öntevékenység, az egyéni aktivitás és felelősség jellemzi.  

2. Az Egyesület Közhasznú. Ennek érdekében, egyesületi tagságtól függetlenül és a 
kizárólagosság igényétől mentesen nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is 
részesülhessen az egyesület által nyújtott szolgáltatásokból. A szolgáltatások 
ingyenességét vagy térítési díját az Elnökség által elfogadott szabályzat tartalmazza.  

3. Gazdasági-vállalkozási tevékenységet az Egyesület csak közhasznú meghatározott 
alapcélok szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet [Ectv. 34.§ 
(1) bek. b)]. 

4. Az Egyesület a gazdálkodásából származó nyereségét (eredményét) a tagok között nem 
oszthatja fel, hanem az kizárólag közhasznú tevékenységére fordítandó, és az Egyesület 
vagyonát gyarapítja. Ennél fogva osztalék, osztalék-előleg, vagy bármi más, hasonló 
célú, jellegű nyereség-részesedés fizetésére az Egyesület vagyonának terhére egyáltalán 
nincs lehetőség [Ectv. 34.§ (1) bek. c)]. 

5. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési és helyi önkormányzati 
képviselő-jelöltet nem állít, és nem támogat [Ectv. 34.§ (1) bek. d)]. 

 
I I I .  f e jeze t  

A z egy es ü le t  t ag sá ga :  
1) Az egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár nemre, vallásra, foglalkozásra, iskolai 

végzettségre való tekintet nélkül, aki cselekvőképes természetes személy, 14. életévét már 
betöltötte, az egyesület alapszabályát elfogadja, céljával egyetért, önkéntes tagságát a belépési 
nyilatkozat kitöltésével kéri. 

2) Nem lehet az egyesület tagja, aki cselekvőképtelen, cselekvőképességet kizáró, vagy 
gondnokság hatálya alatt áll. 

3) A tagfelvételről az elnökség dönt. A kérelem beérkezését követő elnökségi ülésen. Az 
egyesületi tagviszony létesítésről az elnökség, írásban értesíti, - az átvételt igazolható módon-, 
az érintettet. Az egyesület tagságáról az elnökség tagnyilvántartást vezet. A közgyűlés 
megtartása szempontjából a közgyűlés kitűzése időpontjában hatályos tagnyilvántartás az 
irányadó. A közgyűlés kitűzése és megtartása közötti időpontban nincs tagfelvétel. Az 
elnökségi elutasító határozatával szemben az érintett 15 napon belül a közgyűléshez 
fellebbezhet. A tagsági viszony az elnökségi határozat hozatalának napján keletkezik.  

4) A tagsági viszony fennállásának feltétele a tagsági díjnak az esedékesség időpontjáig történő 
megfizetése. 

5) Amennyiben az elnökség a jelentkezőt elutasítja, a határozattal szemben, annak 
kézhezvételétől számított 30 napon belül az illetékes törvényszékhez lehet fellebbezéssel élni. 

6) Az egyesület tagjai jogszabályban és az alapszabályban megállapított tagsági jogviszonyból 
eredő jogokkal rendelkeznek, illetve, ezen jogokkal járó kötelezettségeknek tartoznak eleget 
tenni. 

7) Az Egyesület taglétszámát a jelentkezők és a lehetőségek összhangját megteremtve a 
Közgyűlés állapítja meg, azzal, hogy az a törvényi előírásoknak megfelelően legalább 10 fő 
legyen. 
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8 )  T a g o k  j o g a i :  
-  Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein.  
- Választhat és választható az egyesület tisztviselőjévé, és szerveibe. 
- Az Egyesület tisztségviselőinek választásán minden tag választó és választható, ha megfelel a 
Ptk., az Ectv. vagy más jogszabály által meghatározott kritériumoknak. 
- Kiskorú tag, csak életkorának megfelelő tisztségre választható.  
- Véleményt nyilváníthat, javaslatot, indítványt tehet, részesülhet az egyesület, által nyújtott 
kedvezményekből, az egyesület életével kapcsolatban felvilágosításért fordulhat az egyesület 
ügyintéző és képviselő szerveihez, amelyek 30 napon belül válaszolni kötelesek. 

 
A z  e g y e s ü l e t  t a g j a i n a k  k ö t e l e s s é g e i :  Tevékenysége során az alapszabályt, valamint az 
egyesület más szabályzatait és határozatait tartsa be, lehetőség szerint vállaljon részt az egyesület 
munkájából, vagyoni közreműködése: a tagdíj megfizetése, melyet minden tárgy év május 31-i 
napjáig egy összegben kell leróni, valamint az egyesület vagyonának megóvása.  
 
9 )  T a g s á g i  v i s z o n y  m e g s z ű n é s e :  
-  H a l á l l a l .  A nyilvántartásból töröljük azt a tagot, aki meghalt. 
-  Ö n k é n t e s  k i l é p é s ,  esetén a tag az egyesület elnökéhez írásban kell bejelenteni kilépési 
szándékát. A kilépés bejelentésének a napján szűnik meg a kilépő tagsági viszonya. Tagdíj-
visszafizetésnek helye nincs. A kilépőnek a pénzügyi kötelezettségeivel a határnapra el kell 
számolnia. Tudomásul veszi, hogy befizetéseit nem követelheti vissza. 

-  Törölni kell azt a tagot, aki a tagdíjfizetési kötelezettségnek a vezető által tértivevényes 
küldeményben, vagy írásban az átvételt igazolható módon közölt felszólítás ellenére a 
felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget. A törlés tárgyában hozott 
határozatot első fokon az elnökség hozza meg. A törlés tárgyában hozott valamennyi 
határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható 
módon kell közölni. Az elnökség általi törlő határozattal szemben a közlést követő 15 napon 
belül írásban a közgyűléshez lehet fellebbezni, a közgyűlés általi törlő határozattal szemben az 
érintett a közlést követő 30 napon belül az illetékes megyei bírósághoz fordulhat jogorvoslatért 
törvénysértés esetén. 
- Törlés esetén a törölt tag tagsági viszonya az elnökség általi törlő határozat jogerőre 
emelkedésének napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a közgyűlés az elnökség általi 
törlő határozatot helyben hagyja – illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a 
közgyűlés általi törlő határozatot helyben hagyja- a közgyűlés általi törlő határozathozatal 
napján szűnik meg.  

 
- K i z á r á s s a l .  Ha valamely egyesületi tag alapszabály ellenes magatartást tanúsít, illetve 
egyesületi tevékenysége sérti az egyesületet vagy döntéseit, akkor az egyesületből való kizárás 
kezdeményezhető, kizárható az egyesületből. Méltatlansági okok: alapszabállyal ellentétes 
magatartás, kifogásolható viselkedés, személyiségi jogok megsértése.  
A kizárási eljárás során az elnökség jár el első fokon, a közgyűlés másodfokon. A kizárási eljárást 
bármely tag jogosult kezdeményezni az alapjául szolgáló ok tudomásszerzését követő 30 napon 
belül az elnökségnél. A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésről az érintettet tértivevényes 
levélben, vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy az érintett az 
értesítést legalább az ülést megelőző 8 nappal korábban kézhez vegye.  
A szabályszerű értesítés ellenére meg nem jelenésnek a következményei: Az elnökség által hozott 
kizáró határozattal szemben az érintett a közlést követő 15 napon belül írásban fellebbezhet a 
közgyűléshez. A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülés az érintett távollétében megtartható, ha 
az érintett értesítése szabályszerű volt, és az érintett előzetesen írásban alapos okkal 
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távolmaradását nem mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében történő megtartását. Az 
érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésen szóban vagy legkésőbb az ülés 
időpontjáig írásban terjesztheti elő.  
A kizárás tárgyában tartott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben vagy 
írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni.  
A közgyűlés által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közgyűlést követő 30 napon 
belül, az illetékes megyei bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén. 
A kizárt tag tagsági viszonya az elnökség általi kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján, 
vagy fellebbezés benyújtásának esetén, ha a közgyűlés az elnökség általi kizáró határozatot 
helyben hagyja –illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyűlés általi 
kizáró határozatot helybenhagyja- a közgyűlés általi kizáró határozathozatal napján szűnik meg.  

- Valamint az egyesület megszűnése esetén. 
 

I V.  f e j ez e t  
 
A z  e g y e s ü l e t  s z e r v e z e t i  f e l é p í t é s e :  
Az egyesület testületei: 
a) Közgyűlés. 
b) Elnökség. 
c) Felügyelő bizottság. 

 
Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.  

A közgyűlés hatásköre: 
o Megalkotja, elfogadja, illetve módosítja az egyesület alapszabályát. 
o Megválasztja az egyesület tisztségviselőit egyszerű szótöbbséggel. 
o Az elnökségi tag visszahívása. 
o Megvitatja és elfogadja az egyesület munkájáról szóló beszámolót, és elfogadja az éves 

munkatervet. 
o Megállapítja, és jóváhagyja az éves költségvetést. 
o Másodfokon dönt a tagok kizárásáról, törléséről. 
o Dönt az egyesület más szervvel való egyesüléséről, más szervezethez való belépéséről. 
o Az egyesület feloszlatása. 
o Közhasznúsági jelentés elfogadása. 

 
A z  e g y e s ü l e t  k ö z g y ű l é s e  l e h e t  r e n d e s  v a g y  r e n d k í v ü l i .  
R e n d e s  k ö z g y ű l é s t  évente legalább egyszer kell tartani, összehívásáról az elnök a napirend 
egyidejű közlésével gondoskodik, legalább 5 nappal a közgyűlés időpontja előtt, írásos 
meghívóval, a napirendi pontok közlésével. 
R e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s t  hívhat össze szükség esetén az egyesület elnöke bármikor, illetve az 
egyesület tagságának egyharmada írásbeli indítványt tehet 30 napon belül megtartandó közgyűlés 
összehívására.  
A közgyűlés határozatképes, ha a tagok többsége, több mint 50%-a jelen van. Ha a szabályszerűen 
összehívott közgyűlést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, azonban ugyanebben a 
témában az elnökség 30 perc elteltével összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet 
nélkül határozatképesnek minősül, az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontokkal, - erre a 
tényre az eredeti meghívóban is utalni kell-. 
- A közgyűlés határozatait nyílt szavazattal, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, 
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet, 
kivéve, ha zárt ülést kell elrendelni. Szavazati joggal csak a tagság rendelkezik. 
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- A vezetőszerv döntéseit az érintettekkel írásban közli, (tértivevényes ajánlott levélben), valamint 
a székhelyén található hirdetőtáblán kifüggeszti.  
- A megismételt közgyűlés 2/3-osszótöbbséghez kötött kérdésekben nem dönthet, ha egyébként – 
a főszabály szerint- nem lenne határozatképes.  
- A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet, kivéve, ha zárt ülést kell elrendelni. Szavazati 
joggal csak a tagság rendelkezik. 
- Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő ír alá. 
- Az Egyesület bármely szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy 
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  
[Ectv. 37.§ (2) bek. b), 38.§ (1)-(2)]. 
- Az Egyesület szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal közgyűlést tart [Ectv. 37.§ (2) 
bek. a) pont első  fordulat]. Ezen kívül össze kell hívni a közgyűlést a tagság egyharmadának 
kérésére az ok és cél megjelölésével, valamint, ha a tisztségviselők bármelyike szükségesnek tartja, 
továbbá ha Bíróság elrendeli. A rendkívüli közgyűlést 30 napon belül kell összehívni, 
összehívására a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
- A közgyűlést az Egyesület Elnöke írásbeli meghívóval, a hely és időpont feltüntetésével, valamint 
a napirend (a közgyűlésen megvitatandó és eldöntendő tárgysorozat) megjelölésével akként hívja 
össze, hogy a meghívók elküldése (postai úton és elektronikus úton) és a közgyűlés időpontja 
között legalább 8 nappal időköz elteljen [Ectv. 37.§ (2) bek. a) pont  második és harmadik fordulat]. 
- A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele, tehát 50% + 1 fő személyesen 
jelen van [Ectv. 37.§ (2) bek. a) pont ötödik fordulat]. 
- A közgyűlés –eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt 
szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén döntéshozatal nincs [Ectv. 37.§ (2) bek. a) pont 
hatodik fordulat]. 
- A közgyűlés titkos szavazással dönt a tisztségviselők megválasztása során, illetve abban az 
esetben, ha a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel így rendelkezik.  A titkos szavazás lebo-
nyolítására 3 tagú Szavazatszámláló Bizottságot kell választani [Ectv. 37.§ (2) bek. a) pont hatodik 
fordulat]. 
- az Egyesület éves pénzügyi- és szakmai beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének 
elfogadása [Ectv. 37.§ (2) bek. d) pont] szerint történik. 
- A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell  

1. az ülés pontos helyét, idejét, a megjelent tagok nevét (jelenléti ív formájában), 
2. az ülés napirendjét, 
3. az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban elhangzott hozzászólások lényegét, 
4. a szavazás nyílt, vagy titkos jellegét, eredményét a szavazati arányok megjelölésével,  
5. minden oldalán aláírás (jegyzőkönyvvezető, levezető elnök, a jegyzőkönyvet  
hitelesítő 2 fő közgyűlés által választott tag). 

- A tisztségviselő halála, vagy lemondása esetén az Elnök köteles a tisztújítás végett a Közgyűlést 
legkésőbb 30 napon belül összehívni. 
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V.  Fejezet 
 
Az elnökség:  

1. Az elnökség, felelős módon irányítja az egyesület tevékenységét. Az elnökség 
tevékenységéről évente köteles beszámolni a közgyűlésnek. 

2.  Az elnökség ülései nyilvánosak.  
3.  Az elnökségnek 3 tagja van. Az elnökség tagjai: elnök, alelnök, és a gazdasági vezető. 
4.  Az elnökség tagjait a közgyűlés nyílt szavazással - szótöbbséggel- választja meg 5 évre.  
5.  Az elnökség tagjai visszahívhatók, ha munkájukat nem megfelelően látják el. A 

megbízatás a tagsági viszony megszűnése esetén visszahívás nélkül is megszűnik. A 
visszahívást kezdeményezheti: az elnök, az elnökség szótöbbséggel, valamint a tagság 
60%-a. Visszahívásra a megválasztás szabályait kell alkalmazni. 

6.  Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább évente minimum 1 alkalommal össze 
kell hívni [Ectv. 37.§ (2) bek. a) pont első fordulat]. 

7. Az Elnökség tagjait az Elnökség üléseire úgy kell meghívni, hogy a meghívók elküldése  
(elektronikus úton) és az ülés napja között legalább 8 nap időköz elteljen.  
Rendkívüli elnökségi ülés telefonon vagy elektronikus úton is összehívható bármely 
időpontban. A meghívóban a megtárgyalandó napirendet is szerepeltetni kell [Ectv. 37.§ 
(2) bek. a) pont második és harmadik fordulat]. 
8. Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon az Elnökség mind három tagja jelen 
van [Ectv. 37.§ (2) bek. a) pont ötödik fordulat]. 
9. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza [Ectv. 37.§ (2) 
bek. a) pont hatodik fordulat]. 
10. Minden elnökségi tagnak egy szavazata van, szavazategyenlőség esetén az Elnök 
szavazata dönt [Ectv. 37.§ (2) bek. a) pont hatodik fordulat]. 
11 Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. 
12 Az Elnökség ülései nyilvánosak kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik [Ectv. 37.§  
(2) bek. a) pont negyedik fordulat]. 
13 Az Elnökség üléseinek dokumentálására a Közgyűlésre vonatkozó rendelkezések 
irányadók [Ectv. 37.§ (3) bek. a) pont].20. §. 
 
8 .   Az e lnökség fe ladatai :   

-  Gondoskodik az egyesület közgyűlése által hozott határozatok végrehajtásáról. 
- A két közgyűlés közötti időben irányítja, szervezi az egyesület tevékenységét. 
- Kezeli az egyesület vagyonát.  
- Dönt kizárásról. 
- Dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet jogszabály ás az alapszabály, nem 
utal a közgyűlés hatáskörébe.  
- Indokolt esetben a tagdíjfizetés alól felmentést adhat. 
- Az elnökség határozatait nyílt szavazással hozza meg.  

9. Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. A hatáskörébe tartozó 
ügyekben egyszerű szótöbbséggel határoz.  

10. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, aláírók: a jegyzőkönyvvezető és az 
elnök. 

11. Az elnökségi tagok egyharmadának az okok, és cél megjelölése mellett történő 
kérelmére az elnökséget össze kell hívni. 

12. Az elnökség akkor határozatképes, ha azon az elnökségi tagok legalább 2 fő jelen van. 
Az elnökségi ülésen minden elnökségi tagnak egy szavazati joga van.  
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13.  Az elnök jogai  és  kötelességei :   
Az Elnök az Egyesület vezetője. 

• összefogja az Egyesületet, szervezi annak működését, 
• összehívja a Közgyűlést (kötelezően évente egy alkalommal, egyébként szükség szerint), 
• összehívja az Elnökségi ülését,  
• dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály, az Alapszabály, vagy a 

Közgyűlés nem utal más szerv hatáskörébe,  
• éves programot és költségvetést készíttet, gondoskodik azok elfogadtatásáról, 
• a tagság pénzéről a gazdasági vezetőt elszámoltatja, 
• önállóan aláírási-, és utalványozási joga van, 
• az elnök önállóan jogosult rendelkezni az egyesület bankszámlája felett 
• jogosult harmadik személyekkel való szerződéskötésre, 
• a tagságot tájékoztatja az Egyesület munkájáról, ellenőrzi az Egyesület tevékenysége során 

keletkezett dokumentációt. 
• Képviseli az egyesületet bíróságok, más hatóságok, társadalmi szervezetek, harmadik 

személyek előtt belföldön és külföldön egyaránt.  
• A képviseleti jogot másra átruházhatja.  
• Közhasznúsági jelentés elkészítése. 
• Felelős az egyesület törvényes, az alapszabálynak és az egyesület más szabályzatainak 

megfelelő működéséért. 
• Gondoskodik a közgyűlés, az elnökség által hozott határozatok végrehajtásáról. 
• Elnököl a közgyűlésen, az elnökség ülésein, de e jogkörét másra átruházhatja. 
• Irányítja az elnökség munkáját. 
• Gondoskodik arról, hogy a tagok munkája és a tisztviselők intézkedései a közgyűlés és az 

elnökség határozataival összhangban legyenek. 
• Gondoskodik arról, hogy az elnökség munkájáról a közgyűlés előtt beszámoljon. 
• Alkalmazottak fölött munkáltatói jogokat gyakorol. 
• Az Egyesület szervei által hozott határozatok egy kiadmányát az érintett kívülálló 

személyek részére írásban, ajánlott postai küldeményben vagy az átvétel írásos 
igazolásával közvetlen átadással kézbesíti [Ectv. 37.§ (3) bek. b)] 

• Az Egyesület szerveinek üléseiről készült jegyzőkönyveknek, a beszámolónak, a 
közhasznúsági mellékletnek és az Egyesület egyéb nyilvános iratainak legalább egy-egy  

példányát az Egyesület levelezési címén lévő irodájában köteles tartani és lehetővé tenni, hogy 
azokba munkanapokon, 9.00-15.00 óra közötti időszakban bárki betekinthessen, illetőleg 
azokból saját költségén másolatokat készíthessen [Ectv. 37.§ (3) bek. c)]. 
• Intézkedik minden olyan kérdésben, amelyet a közgyűlés az elnökség hatáskörébe utal, 

illetve ami nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe.  
 
Az alelnökök feladatai: az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíthetik az 
elnököt, az elnök 3 hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű 
helyettesítéshez a közgyűlés hozzájárulása is szükséges. 
 
13. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 
1. A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. A felügyelő bizottság 3 tagból áll. 
A felügyelő bizottságnak a közgyűlés által megállapított számú rendes és póttagja van. 
2. A bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek. 
3. A bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással és 
egyszerű szótöbbséggel hozza. 



Somogy Ifjúságáért Egyesület 
Székhely: 7400 Kaposvár, Damjanich u 8-10. 

E- mail: somogyifjusagaert@gmail.com 
www.sie.hu 

 

 

11 

 

4. A bizottság üléseit az elnöke hívja össze. A meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 
nappal előbb meg kell küldeni a felügyelő bizottság valamennyi tagjának. 
5. A felügyelő bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egyszer tartja. 
6. A bizottság köteles az alapszabály betartását, az egyesület költségvetésének, a közgyűlés 
határozatainak végrehajtásáig, továbbá a közgyűlés kivételével az egyesület szerveinek törvényes 
és alapszabályszerű fegyelmet, valamint a gazdálkodást ellenőrizni. Az ellenőrzésről a bizottság 
jegyzőkönyvet (feljegyzést) köteles készíteni. 
7. A bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármilyen ügyet 
megvizsgálni. 
8. Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabályt, alapszabályt, illetve az 
egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel, arról írásban köteles tájékoztatni az egyesület 
elnökét. Az írásbeli tájékoztatást eredménytelensége esetén 30 napon belül rendkívüli közgyűlés 
összehívását kezdeményezheti. 
9. A bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a közgyűlésnek beszámolni. 
10. A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésein. 
11. A Felügyelő Bizottság a közgyűlés által választott 3 főből áll: az elnök, és 2 fő felügyelő 
bizottsági tagból. Megbízatásuk 5 évre szól. Az Felügyelő Bizottság tagjai tisztségviselők. 
12. A Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesület vezetésében (Elnökség, Elnök, Alelnök) nem 
vehetnek részt, nem lehetnek az Egyesület munkavállalói. 
13. A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja. 
14. A Felügyelő Bizottság tagjait a Felügyelő Bizottsági ülésre úgy kell meghívni, hogy a meghívók 
elküldése (elektronikus úton) és az ülés napja között legalább 8 nap időköz elteljen. Rendkívüli 
felügyelő bizottsági ülés telefonon vagy elektronikus úton is öszszehívható bármely időpontban. A 
Felügyelő Bizottság üléseit a Bizottság Elnöke hívja össze, a Közgyűlés összehívására vonatkozó 
eljárás szerint. 
14.  Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 2 fő felügyelő bizottsági tag 
jelen van. 
15. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja és / vagy Elnöke az Egyesület Elnöke, Alelnöke és  
elnökségi tagja vagy azok közeli hozzátartozója [Ectv. 37.§ (2) bek. b) pont, 38.§ (3) bek.].  
16. Nem lehet az Egyesület Felügyelő Bizottsága elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója, aki az 
Egyesülettel bizottsági tagi megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 

b) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül  
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági  
jogviszonya alapján az alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti 
juttatást -, illetve 
c) az a)-b) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója [Ectv. 37.§ (2) bek. b)  
pont, 38.§ (3) bek.]. 

 
Az egyesület felügyelete:  

1. Az egyesület működése feletti felügyeletet az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint 
gyakorolja.  

2. Az egyesület a székhelye szerinti illetékes bíróság, jelen esetben a Somogy Megyei Bíróság 
veszi nyilvántartásba. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az egyesület képviseletére 
jogosult személy terjeszti elő úgy, hogy a kérelemhez csatolnia kell az egyesület 
alapszabályát és az ülés hiteles jegyzőkönyvét. 

3. Az egyesület tagja, valamint az ügyész által indított perek a Somogy Megyei Bíróság 
hatáskörébe tartoznak. 
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Az egyesület képviselete:  
1. Az egyesület képviseletére az elnök önállóan jogosult, és az elnök egyes ügyekben az 

elnökség tagjainak meghatalmazást adhat a képviseletre.  
2. A vagyonkezeléssel kapcsolatos, valamint az egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez 

az elnök, akadályoztatása esetén az általa meghatalmazott valamely személy a két elnökségi 
tag közül. Kivéve, ha a pénzintézet vagy egyéb Törvény másként nem szabályoz. 

3. Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétele érdekében az egyesület képviselője szabályszerű 
kérelmet terjeszt az illetékes bíróság elé. 

 
Az egyesület gazdálkodása:   
4. Az egyesület a gazdálkodását az egyesületekre vonatkozó jogszabályok alapján végzi. 

Gazdálkodásának alapja az egyesület éves költségvetése, amelyet az egyesület közgyűlése 
fogad el. 

5. Az egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, valamint jogi személyek és 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek felajánlásaiból és hozzájárulásaiból 
képződik. A tagdíj összegét a közgyűlés évente állapítja meg. Vagyoni közreműködés lehet 
még, ajándékozás, önkéntes közcélú munkavégzés, egyéb vagyoni hozzájárulás, befizetés. 

6. Az egyesületnek ingó és ingatlan vagyona is lehet, amellyel a jogszabályok keretei között 
önállóan rendelkezik.  

7. Az egyesület vagyona csak egyesületi célokra használható fel. 
8. A tagok az egyesület tartozásaiért csak tagdíjuk erejéig felelnek. 
9. Az egyesület bevételeit sem közvetlenül, sem közvetve a tagok között pénzben felosztani nem 

lehet. 
10. Az egyesület a hatályos pénzügyi és számviteli szabályok szerinti vagyonát bankszámlán 

tartja nyilván. 
11.  A Somogy Ifjúságáért Egyesület, mint közhasznú szervezet a közhasznúsági jelentését az 

éves közgyűlésén fogadja el, amely előtte az elnökségi ülésen kerül véleményezésre, majd a 
felügyelő bizottság jóváhagyásával kerül az éves rendes közgyűlés elé.  

12. Az elfogadása után a szervezet honlapján elhelyezi. 

-A 2011.  évi CLXXV.  Törvény 28.  §  (1)  A civi l  szervezet a  működéséről,  vagyoni ,  
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzlet i  év könyveinek lezárását követően az üzlet i  
év utolsó napjával,  i l letve a  megszűnés napjával,  mint mérlegfordulónappal  a  
jogszabályban meghatározottak szer int beszámolót kész ít .   

29§ szerint: A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

(2) A civil szervezet beszámolója tartalmazza: 

a) a mérleget (egyszerűsített mérleget), 

b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést), 

c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet. 

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját 
költségére másolatot készíthet, az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó 
napjáig letétbe helyezi és közzéteszi, ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján 
a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.  
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30§ (6) A civil szervezet beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az 
annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait alkalmazza. 

1. Az egyesület gazdálkodására az elnökség saját köréből vagy külső szakembert, gazdasági 
ügyek intézőjéül választ.  
Az egyesület a jóváhagyott költségvetésének megfelelően annak keretei között, a mindenkori 
pénzügyi elől írások betartásával köteles gazdálkodni.  
 
Az egyesület megszűnése:  

1. Megszűnik az egyesület, ha az egyesület feloszlását vagy másik társadalmi szervezettel 
való egyesülését a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja. 

2. A bíróság feloszlatja, vagy megszűnését állapítja meg.  
3. A feloszlatás vagy megszűnés esetén az egyesület vagyonának felhasználásáról a 

közgyűlés dönt. 
4. A hitelezők kielégítése után - vagyonáról az alapszabály előírása, vagy a legfelsőbb 

szervének döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a 
felszámolók feladata, ha a társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését 
állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a 
hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A 
vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 

5. Az Egyesület megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezetvezető 
tisztségviselője az Egyesület bármely tisztségviselője, ha az Egyesület megszűnését 
megelőző két évben legalább egy évig ezt a tisztséget betöltötte, és az Egyesület  

 a.) jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó-  és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó-és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
 b.) a társasággal szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
 c.) a társasággal szemben az állami adó-  és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
 d.) adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfüggesztette vagy törölte [Ectv. 37.§ (2) bek. b)., 39.§ (1) bek.].(2) A tisztségviselő, illetve az 
ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni 
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt [Ectv. 37.§ (2) bek. 
b)., 39.§ (2) bek.]. 

Egyéb rendelkezések 
 

1.  Az alapszabályban nem éríntett működési és adminisztratív kérdéseket a 
Szervezeti  és Működési Szabályzat szabályozza. 
2.  A Somogy If júságáért Egyesület anyagi fedezetét a tagdíjak, állami és civi l  
szervezetek támogatásai,  adományok és egyéb bevételek biztosítják. 
Vállalkozási tevékenység csak a közhasznú célok érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végezhető, a keletkezett  többletbevételt a célok megvalósítására 
használható fel,  azokat felosztani nem lehet.  
 

VI. fejezet 
Záró rendelkezések 

Az Egyesület működéséről a Pénzügyi Törvény rá vonatkozó előírásainak betartása mellett kettős 
könyvelést vezet, melyet évvégén le kell zárni és abból közhasznúsági jelentést elkészíteni. Az 
Üzleti év végével a könyvelő az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlésnek beszámolót, a 



Somogy Ifjúságáért Egyesület 
Székhely: 7400 Kaposvár, Damjanich u 8-10. 

E- mail: somogyifjusagaert@gmail.com 
www.sie.hu 

 

 

14 

 

gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít. Az Egyesület köteles a cél szerinti 
tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait 
elkülönítetten nyilvántartani a reá irányadó könyvvezetési szabályok szerint. 

Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az általa végzett 
szolgáltatás igénybevételének módját, a honlapján hozza nyilvánosságra.  

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesületekről szóló 2011. évi CLXXV. 
s a 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési 
határozatok irányadók. 
 
Záradék:  
Jelen Alapszabályt a Somogy Ifjúságáért Egyesület, alakuló közgyűlésén, 2005. 11. 25-én 
megtárgyalta és az alábbi közgyűléseken  
módosította: 
2008. május hó 17. napján, Kaposmérő, Rákóczi u. 27. szám alatt megtartott éves közgyűlésén, 
majd a 2009. június 21. napján, és a 2011. október 17-én megtartott közgyűlésén módosította. 
Ezt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az egyesület a 2014. május 10. 
napján összehívott közgyűlésén fogadta el. 
 
Kelt: Somogy megye, Kaposmérő, 2014. május 10. 
A Somogy Ifjúságáért Egyesület képviseletében:         
 
                    Udvaros Renáta 

      Elnök 
 

Alulírott Udvaros Renáta, elnök, a (2011. CLXXXI. tv.) 44.§ (4) bekezdése alapján nyilatkozom 
arról, hogy a 2011. CLXXV. tv-ben (Ectv.) a közhasznú jogállás megszerzésének feltételeiként 
meghatározott követelmények teljesítése az Egyesület letétbe helyezett beszámolóiból 
megállapítható, és a fenti egységes szerkezetű Alapszabály tartalmazza az Ectv-ben előírt 
rendelkezéseket. 
Ellen jegyzem, és igazolom, hogy az alapszabály fenti egységes szerkezetbe foglalt szövege 
megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának, 2014. május 10. napján 


